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Håller inte
vad man lovat
Trafikverket har under flera års tid lovat full framkomlighet under byggnationen av förbifarten och
breddningen av Ekerövägen. Kommunen befarar
att löftet inte kommer hållas och är beredd att gå
in med egna åtgärder för att minska påverkan. | 6

Kontrakt upphävs
Trafikverket upphäver kontraktet med LSAB, entreprenören som bygger tunneldelarna på Lovön. Grunden
för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt
arbetsmiljö. | 6

SFV mot rivningsplaner
Ekerö bostäder har haft planer på att riva byggnader
av riksintresse i Svartsjö för att förtäta och bygga nytt.
Nu har Statens fastighetsverk opponerat sig och
Ekerö bostäder har tagit tillbaka sin ansökan om
förhandsbesked. | 10

Skolinspektionen kritisk
Ekerö kommun har kritiserats av Skolinspektionen för
att de inte gett tillräckligt stöd till en elev med särskild
begåvning. | 8

Ökande drogproblem
De yrkesgrupper som arbetar med kommunens ungdomar, varnar för att droganvändningen bland unga
blir allt mer utbredd. | 12

’’

”Vi som pendlar står inför ett stort problem
som kommer att pågå i två år. Det går att se
problemet som en utmaning, inte bara inför
något som vi alla efterfrågat och som kommer
att göra vårt pendlande lättare, utan också
inför framtida klimatutmaningar.” | tyck 26

Årets eldsjäl

Stenhamrabygget
Det sprängs, vegetation röjs och sommarstugor rivs. Många i området saknar information om vad som är på gång.
”Allt sker enligt detaljplan” svarar kommunen. | 10
FOTO: EWA LINNROS

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

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

Bryggavägen 127 • Telefon: 070-819 06 62

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

Jessica Wallblom, stenhamrabo och grundare av Mälarögymnasterna,har tagit emot Folkspels utmärkelse
som Årets eldsjäl i kategorin ”Hälsa”. | 27

Mämus fyller 50 år
Mälaröarnas musiksällskap ”Mämus” bildades 1969.
Det är en högst vital 50-åring som bjuder på jubileumskonserter med Ekerötema under året. | 24

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Behöver du hjälp
med deklarationen?
Ring oss!

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

59k 1190
/st

/hg

Att smaksätta torskgratängen med
!
skinka och gräslök blir gott och nytt

Torskﬁlé Norway Seafood.
4x125 g. Jfr pris 118:00/kg.

Rökt skinka Ursprung Sverige.
Stommen Lång Gårdsgris. Från vår
Deli. Jfr pris 119:00/kg.

Mat för alla!

Fryst ﬁsk är alltid
bra att ha på lut!
/Nathalie

990
/hg

Matvetesallad
ICA Tappens kök.
Jfr pris 99:00/kg.

På måndag är
det våﬀeldagen!

15k 18k 30k 5990
2 för

2 för

/kg

/st

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

Grädde ICA.
2,5 dl. Fetthalt 15-36%.
Jfr pris 36:00/liter.

Minipåsklilja MiniNötfärs ICA. Ursprung Sverige.
blommande tete a tete. 4 lök/kruka.Storpack. Max 12% fetthalt.
Krukstorlek 10,5 cm. Svenskodlad. Jfr pris 59:90/kg. Max 2 köp/hushåll.
Jfr pris 15:00/st.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 12 t o m 24/3-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Handla när det
passar dig!
Samma pris på nätet som i butik
Provhandla och använd koden
SMONLINE så får du 20% rabatt

ICA.SE/TAPPSTROM
HANDLA
I VÅR BUTIK ONLINE

Tappström
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2 betala för 1!
Passa
på!

Välj
2 par
betala
för 1
Vid köp av kompletta 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
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9 9 - 2 019

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik

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

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

alltid på!

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång.
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). t.o.m. 2019-04-20.

På Färingsö finns en giftfri förskola som utmanar fler att följa efter. Sid 20.

Intresset för badminton är stort och Ekerö IK har
60 aktiva ungdomar idag. Sid 26.

FOTO: LO BÄCKLINDER

FOTO: EIK

Historiens vingslag
I vårt uppdrag ligger främst att bevaka nyheter och i detta nummer ﬁnns gott om sådana. Men
vi skriver ju också om allt som rör Mälaröarna, även sådant som hänt för längesedan. Detta
inte minst i vår artikelserie för 50 år sedan där vi plockar ur MN:s eget arkiv, men det är inte
bara vi som har ett digert arkiv. Kommunen har ett stort sådant som tas om hand av den kunniga arkivarien Anneli Brattgård. När vi på MN bad henne titta på vad som hänt med några
som emigrerat från Ekerö till USA på 1800-talet, blev detta till en spännande resa som du får
följa på sidan 22.
Historiska är de byggnader som ligger på Svartsjö och som Ekerö bostäder haft planer på
att riva. Nu har Statens fastighetsverk opponerat sig och hänvisar till det historiska värdet på
husen. Ekerö bostäder har i nuläget också backat i sina planer. Om det kan du läsa på sidan 10.
Där kan du också läsa om hur det både rivits hus och skövlats vegetation i Stenhamra. Här
ska byggas nytt och många har reagerat på framfarten i projektet.
När breddningen av Ekerövägen nu kommer igång på allvar, då blir det historiska ett hinder
för att arbetet ska gå smidigt till. Världsarvet Drottningholm får inte naggas i kanten och följden blir att man nu måste stänga ett av körfälten en längre period under arbetets gång. Konsekvenserna befaras bli ännu längre köer och traﬁkkaos. Hur kommunen och Traﬁkverket ställer
sig till detta skriver vi mer om på sidan 6. Hur det kommer att bli – ja det kommer i våra nyheter framöver. Och vem vet, allt detta kanske refereras i en historisk artikel under vinjetten
”För 50 år sedan” i Mälaröarnas nyheters upplaga anno 2069.
EWA LINNROS

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

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

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

Tel. 08-731 77 07

ewa@malaroarnasnyheter.se
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PÅ MÄLARÖARNA
EKERÖ PASTORAT
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

Ons
10:30

2019-03-20
Lovö kyrka
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
19:00

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

Tors
11:45
12:00

2019-03-21
Ekebyhovskyrkan
LUNCHBÖN
TORSDAGSSOPPA 50 kr

Lör
16:00

2019-03-23
Mälarökyrkan
EN KONSERT FÖR VÄRLDENS BARN med PERLA & barnkörer från
Mälarökyrkan, samt Svenska kyrkan Ekerö pastorat och Färingsö församling.
Helena Hansson.

Sön
11:00

Sön
11:00

2019-03-24
Ekebyhovskyrkan
EKEBYHOVSMÄSSA Magnus Ehntorp, Kerstin Baldwin Sterner
”Allakansjunga-kören” under ledning av Carina Bergstedt Edlund
2019-03-24
Lovö kyrka
SÖNDAGSGUDSTJÄNST Monika Regnfors Sjörén, Leif Asp,
Lovö Barnkör under ledning av Klara Valkare
Kyrkkaffe med våfflor serveras i Klockargården efter gudstjänsten.

Sön
16:00

2019-03-24
Adelsö kyrka
GUDSTJÄNST MED MARIAMUSIK Ensemble ur Stockholms symfoniorkester
Anna Pihl Lindén, sång. Pär Lindén irländsk flöjt. Nils Gunnar Burlin, dirigent
Monika Regnfors Sjörén, kyrkoherde

Sön
16:00

2019-03-24
Ekerö kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST MED MARIAMUSIK Ekerö Kyrkokör
under ledning av Alexander Klimentov Löfstrand.
Ligita Sneibe, orgel och Magnus Ehntorp, präst

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

, Björkuddsvägen 2, Ekerö

Sön
11:00

2019-03-20
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

Ons
18:30

Ons
19:30

2019-03-27
Ekebyhovskyrkan
BIBELKVÄLLAR MED ANDERS SJÖBERG
– bibelstudier kring påskens budskap i Bibeln
Tema: ”Se vi går upp till Jerusalem” - en vandring
in i påskens budskap!
Ekumeniskt samarbete mellan Mälarökyrkan,
Färingsö församling och Ekerö pastorat.
Anders Sjöberg, bibellärare, präst och författare. Se nedan 3 april.

Tors
11:45
12:00

2019-03-28
Ekebyhovskyrkan
LUNCHMUSIK Mie Johansson och Magnus Ehntorp
TORSDAGSSOPPA 50 kr

Sön
11:00

2019-03-31
Ekerö kyrka
KYRKMÄSSA, HELA KYRKAN BERÄTTAR
Mårten Mårtensson, Monika Regnfors Sjörén och Kerstin Baldwin Sterner

Sön
16:00

2019-03-31
Drottningholms slottskyrka
HÖGMÄSSA
Bodil Wallin, Leif Asp, Mälaröarnas Kammarkör, dir Nina Hamrén

Tis
19:00

2019-04-02
Gustav III väg 55, Drottningholm
FASTEANDAKT I HEMMET Välkommen till Urula Belding. Gustav III väg 55,
Drottningholm. Dan Bekking och Leif Asp

Ons
19:00

2019-04-03
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp och Mie Johansson

Ons
19:30

2019-04-03
Ekebyhovskyrkan
BIBELKVÄLLAR MED ANDERS SJÖBERG
– bibelstudier kring påskens budskap i Bibeln. Se ovan 27 mars.

= www.svenskakyrkan.se/ekero

Kom och var med på våra kreativa träffar.

2019-04-03
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

ÖPPET KYRKIS
Måndagar & Fredagar
9.30-12.00

2019-03-27
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

G www.facebook.com/ekeropastorat

FÄRINGSÖ KYRKLIGA SYFÖRENING
Onsdagar
Sånga kyrkskola
09.00-13.00

2019-03-31
Hilleshögs kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD

STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag
19.00-21.00

Stenhamra församlingsgård

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

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER

2019-03-24
Sånga kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST
Peter Strömmer, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
Birgitta Lindeke Levin, sångsolist.

Ons
18:30

2019-03-27
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Monika Regnfors Sjörén och Mie Johansson

Yngve Göransson, Joakim Wanzelius.

Yngve Göransson, Ligita Sneibe.

Sön
11:00

Ons
19:00

Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

GUDSTJÄNSTER
Ons
18:30

2019-03-26
Malmviks sjöväg 10, Lovö
FASTEANDAKT I HEMMET Välkommen till Elisabeth Lagerfelt,
Malmviks sjöväg 10, Lovö. Hanna Holmlund och Leif Asp

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

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.

08-560 387 00 vxl

Tis
19:00

Med reservation för ev ändringar. Om inget annat anges är det fri entré. Välkommen!

FÖR MER INFO

EKERÖ PASTORAT

20/3 – 3/4 2019

KJOLTYGEN (FÖR KVINNOR I ALLA ÅLDRAR)
Varannan måndag
Färentuna församlingshem
18.00-20.00 (jämna veckor)

Färentuna församlingshem

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

För kvinnor i alla åldrar. Fika till självkostnadspris. Träffa vänner och umgås.

Peter Strömmer, Joakim Wanzelius.

Må

Prenumerera gratis på vårt månadsblad...!

nda

Mälarö Miljödag
En dag om hållbar utveckling i
vår närmiljö. Med utställningar,
föreläsningar och prova-påaktiviteter. Läs mer om årets
program på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/faringso
Stenhamra församlingsgård
Lördag 30 mars - 10.00-16.00

gss

Maila eller ring vår kommunikatör Joakim Jonsson:
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 20 926

Andras barn - Mina ungar

nac

k

Johan Schött har arbetat i många år med barn och ungdomar inom
både skola och i familjehemsverksamhet. Hör honom berätta om hur
familjehem fungerar, varför de behövs, om glädjeämnen, utmaningar och
svårigheter.
Soppa serveras, 50 kr/vuxen. Barn gratis.
Under föreläsningen ordnar vi pyssel för barnen.
Färentuna församlingshem
Måndag 25 mars 17.30

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Följ oss också i sociala medier:
www.facebook.com/faringsoforsamling
Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet
En trappa ned - Vår ungomsverksamhet
MÄLARÖ
MILJÖDAG

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

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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Traﬁkverket
häver kontrakt
LOVÖ | Trafikverket har beslutat
att häva kontraktet med LSAB
(Lovön samverkan AB), den entreprenör som bygger tunneldelarna
på Lovön. Grunden för hävning är
kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö.
Den 11 mars meddelades entreprenören om hävning av kontraktet.
Traﬁkverket anser att entreprenören brister i sitt arbetsmiljöarbete.
– Vårt uppdrag är att bygga bergtunnlarna i E4 Förbifart
Stockholm enligt tidplanen, till
rätt kostnad och till rätt kvalitet
på ett sätt som innehåller kraven
på en säker arbetsmiljö. En säker
arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter
att ha utvärderat entreprenörens
arbetsmiljöarbete under en lång
tid, har Traﬁkverket landat i detta beslut. Vi bedömer därför att
en ny upphandling skapar bättre
förutsättningar för leverans av det
återstående arbetet, säger Johan
Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm.
I dagsläget kan man inte säga
vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få men
målet är att fullfölja projektet på
ett framgångsrikt vis med en annan leverantör och på det viset
minimera tids- och kostnadspåverkan.

z

TRAFIK

”Trafikverket måste under processen ha Ekerö kommuns invånare i åtanke”

KOMMUNEN | Effekterna av
arbetena med breddningen av
Ekerövägen och det fortsatta
arbetet med förbifarten, kommer
att märkas mer och mer. Många
kommunivånare oroar sig nu för
trafikkaos.
I och med att Ekerövägen ska breddas, kommer ett körfält på vissa
sträckor mellan Kanton och Nockeby, att stängas av. Detta då det
inte ﬁnns möjlighet att ta mark i
anspråk för tillfälliga vägar på vissa
partier. Traﬁkverket har därför fått
tillåtelse att dra in kollektivkörfältet under två års tid, från den 1 maj
2019.
– Vi har insett att kollektivtraﬁken måste dela körfält med övrig
traﬁk förbi Drottningholm, om
projektet ska vara genomförbart.
Entreprenören kommer att behöva ett av de tre körfälten som arbetsyta och då ﬁnns det tyvärr inte
utrymme för ett eget kollektivkörfält, kommenterar Tomas Flyckt,
projektledare på Traﬁkverket.
På delar av sträckan går det däremot att bygga omledningsvägar,
där kommer tre körfält att hållas
öppna. Genom dessa områden
sänks hastigheten och körfältens
bredd kommer att minska.

Från kommunens sida är man inte
nöjd och man är beredd att gå in
med egna åtgärder för att minska
påverkan på medborgarnas vardag
de kommande åren.
– Jag har sedan förra mandatperioden suttit i styrgruppen för
förbifartsprojektet och förvånats
över att ﬂer myndigheter och verk
inte verkar ta ett övergripande
samhällsansvar. Det är därför som
Ekerö kommun redan från början
av projektet, har ställt som krav att
det ska vara full framkomlighet på
Ekerövägen då det inte ﬁnns några andra vägar. Trots detta har det
framkommit problem med utrymmet runt världsarvet och över broarna och man har därför fått backa
på löftet om full framkomligheten. Man har lovat att det kommer
ordna sig ändå, men jag har redan
från början påpekat att detta kommer att leda till stora problem. Jag
har dessutom under de två senaste
åren, i protokollförda möten i styrgruppen för förbifartsprojetket,
ställt krav på åtgärder som skall
underlätta situationen. Det har
framför allt varit infartsparkeringar, ﬂer bussar, ﬂer båtlinjer och ﬂer
avgångar samt busstraﬁk på färjan,
säger Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordförande.

Från Traﬁkverkets sida arbetar
man aktivt med frågan om framkomligheten under byggtiden för
såväl fordonstraﬁk som fotgängare och cyklister.
– Vi har regelbundna möten
med Ekerö kommun, SL och Arriva där vi diskuterar riskscenarier
och försöker hitta lösningar, säger
Tomas Flyckt.
Adam Reuterskiöld kommenterar:
– Vi ser fram emot den efterlängtade fjärde ﬁlen, men Traﬁkverket måste under processen
ha Ekerö kommuns invånare i
åtanke. Detta anser jag har brustit
och just därför kommer kommunen gå in och själva driva på för
egna infartsparkeringar och föra
en intensiv egen dialog med SL
och Färjerederiet kring ﬂer bussar,

ﬂer båtlinjer och buss på färjan.
I övriga delar av projektet pågår
upphandling för etappen mellan
Tappström och Lindö tunnel samt
för den aktuella sträckan (Kanton-Nockeby). I mittdelen har entreprenören påbörjat markarbeten
och förberedelser inför byggandet
av den tillfälliga rondell som ska
byggas på Ekerövägen mellan Tillﬂykten och Edeby.
Den 21 mars ﬁnns det tillfälle att
träffa representanter från de två
delprojekten och ställa frågor eller titta på Traﬁkverkets informationsmaterial. Det sker i entrén till
Ekerö bibliotek mellan klockan 16
och 19.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

RADIO STÄLL DIN FRÅGA OM TRAFIKEN

>> 23 maj klockan 17-18 har tidningens radioprogram ”God kväll Mälaröarna” trafiktema. Ansvariga från SL, Trafikverket och kommunen
kommer till studion.

>> Skicka in din trafikfråga till de ansvariga till radio@malaroarnasnyheter.se eller till Facebooksidan ”God kväll Mälaröarna”.
>> Programmet sänds i Radio Viking, 101,4.
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”Vi behöver bli bättre när det kommer till alla särskilda behov”

SKOLA

’’

Skolinspektionen kritiserar
– kommunen ger för dåligt stöd till elev med särskild begåvning
STENHAMRA | Kommunen får
kritik från Skolinspektionen för
att de inte har uppfyllt skollagens krav på att ge en elev med
särskild begåvning tillräcklig
stöd för att kunna nå så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling. Beslutet är historiskt
och nu hoppas elevens mamma
att det ska hjälpa andra barn
med liknande förutsättningar.
Tidigare har MN skrivit om de
problem som många barn med särskild begåvning upplever i skolan,
genom att de många gånger blir
understimulerade med bland annat stora psykiska besvär till följd.
För första gången någonsin har
nu Skolinspektionen kritiserat en
kommun för att de inte gjort tillräckligt när det gäller att ge stimulans till en särskilt begåvad elev.
Anmälan gäller en elev om har
undervisning både på Stenhamraskolan och Uppgårdsskolan. I
beslutet hänvisas till de stycken i
skollagstexten som handlar om att
alla elever har rätt att få stöd och
stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Främst

får kommunen kritik för brister
i kartläggningen av hur elevens
behov av särskilt stöd ser ut och i
arbetet med åtgärdsprogram.
I beslutet redogör man även för
att det ﬁnns risk för att särskilt begåvade elever som inte får lämplig
undervisning och stöd, blir understimulerade eller hamnar i utanförskap samt även riskerar att bli
”hemmasittare”.
Annie Karlsson är mamma till

eleven och är glad över det efterlängtade beslutet.
– Det är fantastiskt skönt att få
bekräftelse på att skollagen omfattar även vårt barn. Men det allra
viktigaste är inte att man bara åtgärdar bristerna runt vårt barn,
utan att beslutet får stor betydelse
även för alla andra särskilt begåvade elever, säger hon och fortsätter:
– Det ﬁnns åtminstone ett tiotal
barn i Ekerö kommun som beﬁnner
sig i samma situation. Det är inte alla
av deras föräldrar som orkar eller av
andra anledningar kan arbeta för deras rätt på det sätt som vi gör.
Johannes Pålsson, chef för barnoch utbildningsförvaltningen tar

  



Särskilt begåvade behöver stöd
Föräldragrupp sätter fokus på anpassningsbehov för begåvade barn
MÄLARÖARNA | Uttrycket ”särskilt begåvat barn” låter som om
det beskriver en stor tillgång.
Men det är en dyster bild som
visar sig när man pratar med dem
som vet mer. Bara på Mälaröarna
räknar man med att det finns
150 till 300 barn som uppfyller
kriterierna, men bara några få är
identifierade.
Både Carola Ahlsson och Annie
Karlsson, som ingår i nätverket
”Filurer på Ekerö”, har erfarenhet
av närstående barn som är särskilt
begåvade. De berättar om barn som
har väldigt hög inlärningshastighet
och ofta inte får tillräckligt med stora utmaningar i skolan för att hålla
intresset uppe. Det kan ge stora svårigheter i skolan och skolvägran är
inte ovanligt. Många gånger misstas
också den särskilda begåvningen för
att vara någon typ av diagnos som
till exempel ADHD.
– Vissa av de här barnen är utsatta
för mobbing och drabbas av depressioner, en del har självmordstankar
och det är vanligt med fobier, panikångest och ätstörningar, förklarar
Annie Karlsson.
Hon och Carola Ahlsson ger ex-

empel på barn som känner stort
utanförskap för att de ofta upplever
att deras sätt att tänka och lära är annorlunda.
– Jag vet en elvaårig ﬂicka som
hade stora problem med att bli stimulerad i skolan och det var först
när hon ﬁck en avancerad slutuppgift anpassad för niondeklassare
att lösa, som hon verkligen ﬁck
energi och tyckte att skolan var inspirerande.
extremt hög inlärningstakt,
förmåga att tänka väldigt abstrakt
och ta till sig komplexa material, är
några av kännetecknen hos de här
barnen. En del av dem ﬂyttas upp
till högre klasser, men med det kan
det bland annat komma problem
kring fysisk och social mognad,
som då inte är på samma nivå som
klasskamraternas. Andra barn fogar
sig i att studietakten är för långsam
och tar sig igenom skolan utan att
egentligen aldrig få utmanas på sin
egen nivå. Mellan två och fem procent av alla barn antas ha den höga
inlärningshastigheten som karaktäriserar gruppen.
– Skolan är uppbyggd för att fungera för genomsnittseleverna, men

FAKTA BEGÅVADE BARN
Några tecken på att ett barn kan

av anpassad undervisning.
– Vi behöver bli bättre när det
kommer till alla särskilda behov.
Vi kommer nog aldrig bli helt klara, men arbetar hela tiden för att bli
vassare.

vara särskilt begåvat:

>> Bra på att resonera logiskt.
>> Lär sig nya saker snabbt.
>> Stort ordförråd.
>> Mycket gott minne.
>> Blir lätt sårad.
>> Visar medkänsla.
>> Perfektionistisk.
>> Intensiv.
>> Känslighet för moraliska

En

frågor.

>> Tenderar att ifrågasätta aukOfta behöver särskilt begåvade barn anpassade utmaningar i skolan för att hålla
intresset uppe. Pojken på bilden har ingen anknytning till texten.
FOTO: ARKIV

de särskilt begåvade barnen tänker
så komplext, abstrakt och snabbt att
de behöver helt andra arbetssätt än
de traditionella. Först när det sker
kommer de till sin rätt och mår bra,
säger Annie Karlsson.
Hon menar att även om hon vet
att många lärare gör sitt yttersta för

att anpassa undervisningen till alla
barn i klassen, är utmaningen att
tillgodose de särskilt begåvade barnens behov för stor.
– Ibland får de fördjupningsuppgifter eller extra avancerade
uppgifter, men det räcker inte. De
behöver få acceleration, berikning

toriteter.

>> Intresserad av siffror.
och coachning plus att de behöver
få studera med likasinnade. I många
andra länder ﬁnns det speciella klasser och skolor för särskilt begåvade
barn men i Sverige ﬁnns det inte.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vi har tidigare skrivit om de svårigheter som drabbar en del barn med särskild
begåvning. På Mälaröarna finns föreningen ”Filurer på Ekerö” för dem och deras
familjer.

åt sig av Skolinspektionens kritik
och menar att man kommer vidta
åtgärder för att möta upp kraven.
– Skollagen är tydlig med att det
kan behövas ökad acceleration och
fördjupning för elever med särskild begåvning. Men det räcker
inte med att lärarna gör rätt pedagogiska insatser, utan det behöver

göras organisatoriska förändringar
också, som till exempel att man
kan läsa vissa ämnen mot andra
årskurser än den man egentligen
går i, slår han fast.
Han tillstår också att det ﬁnns
brister i kommunens skolor när det
kommer till kapaciteten kring att
ta hand om elever som har behov

Nu arbetar förvaltningen med att

ta fram det åtgärdsprogram som
Skolinspektionen har begärt in till
senast den 22 april.
– Vi arbetare för att åtgärda det
som krävs och dessutom jobbar
delar av organisationen med att ta
fram en särskild utbildningsinsats.
Den kommer förhoppningsvis genomföras i höst, för att öka kompetensen på det här området.
Annie Karlsson väntar nu på att
få återkoppling från skolan eller
kommunen kring hur just hennes
barns behov ska tillgodoses.
– Vi har några änglar runt vårt
barn i skolan, som gör allt de kan,
men det kan inte bygga på enskilda
individer att det ska fungera utan
det måste ﬁnnas stöd i organisationen, säger Annie Karlsson.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Tjejerna på Karamellan gjorde
dundersuccé på bröllopsmässan!
N

u är vi åter på Karamellan inför stundande högsäsong och vi träffade Elin
Iversen som är event och bokningsansvarig här sedan i höstas.

Hej Elin, Vi hörde att ni var med på Bröllopsmässan, berätta gärna lite mer om det?
– Vi är överväldigade! Vilken respons, så många
besökare och vår monter blev väldigt uppmärksammad och fotograferad. Det var många som var
intresserade av att gifta sig på Drottningholm och
det blev många spännande samtal om framtida
arrangemang.
Vad roligt med nöjda besökare! Vad för typ av
fester går att boka hos er?
– Vår festlokal passar till många olika typer av ﬁranden, allt från födelsedagar till bröllop. Vi jobbar även
med företagskickoffer. Världsarvet Drottningholm

erbjuder både kulturella inslag och friluftsliv. Man
kan även ta sig hit med båt från Stockholm.
Sist vi var förbi berättade ni om att ni nu har
öppet året om. Hur har det gått?
– Över förväntan, vårt erbjudande om att bjuda en
vän på långlunch med kunglig promenad har varit
väldigt uppskattat och vissa dagar har det varit
fullt i restaurangen. Vi har många gäster som
gärna sitter kvar länge och njuter av den goda
maten, vilket har lett till att vi förlänger erbjudandet än en gång så att ni som ännu inte hunnit
komma och långluncha får ännu en chans.
Varmt välkommen!
Restaurangen och caféet lagar mat, gräddar
våfﬂor och serverar bakelser sju dagar i
veckan från 1 april. Välkomna!
Lisa Muhrer, Anne-Cathrine Sundström
och Elin Iversen i Karamellans monter
på bröllopsmässan

NY PÅ KARAMELLAN
BJUD EN VÄN PÅ LÅNGLUNCH
MED KUNGLIG PROMENAD
VÅRLUNCH: ÄT 2 – BETALA FÖR 1



Yngve Sundström krögare på Karamellan välkomnar
Mikael Åhs Karlsson som dryckes- och matsalsansvarig.
Mikael som redan under julbordsperioden ansvarade
för matsalen har nu valt att jobba med oss året om.
– Jag ser verkligen fram emot att få jobba i denna unika
miljö och önskar er alla varmt välkomna, säger Mikael.

Vi bjuder på den billigast varmrätten.
Ta med denna kupong för att ta del av erbjudandet.
Gäller vardagar t.o.m.12 aprill

Kaffe och våfﬂa 45:-/PP
Ta med denna kupong för att ta del av erbjudandet.
Gäller vardagar t.o.m. 12 april

ÖPPETTIDER
MARS mån-tis stängt. Ons-fre 10-16. Lör-Sön 10-17
APRIL mån-fre 10-16. Lör-sön 10-17

Följ oss i
sociala medier!
www.drottningholm.org Tel: 08- 759 00 35
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Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

BYGGNATION

Det sprängs och vegetation tas ned inom ett stort område i Stenhamra och många undrar vad som händer. Detaljplanen för området antogs 2017. Nu bygger Ekerö kommun i samarbete med
FOTO: PRIVAT, ILLUSTRATION:EKERÖ KOMMUN
Roslagsvatten vägar och kommunalt vatten och avlopp. Illustrationen till höger från detaljplanen, visar hur fastigheter kan komma att placeras.

Vad är det som byggs i Stenhamra?
STENHAMRA | Ett stort område mellan Klyvarestigen och
Uppgårdsvägen i Stenhamra, har
de senaste månaderna totalt
ändrat karaktär. Många undrar
vad som pågår och upplever att
informationen brister.
Skog har tagits ned, hus har rivits
och sprängningsarbeten pågår
inom hela området.
Vem eller vilka är det som bygger?
– Det är Ekerö kommun i sam-

arbete med Roslagsvatten som
bygger ut vägar samt kommunalt
vatten och avlopp. Ansvarig entreprenör på Södra Klyvarestigen
är Svensk entreprenadteknik SET
AB, svarar Annica Nilsson Sahlén,
exploateringsingenjör på kommunen.
Detaljplanen för området antogs
2 januari 2017. Det som ska byggas
är radhus, ﬂerbostadshus och villabebyggelse.
Bygglov ska vara klara, ﬁnns det
illustrationer på hur området

kommer att gestalta sig när det
är klart?
– Det ﬁnns en illustrationsplan
från när detaljplanen antogs. Denna visar hur man skulle kunna
lägga bebyggelsen i området. Gällande beviljade bygglov är dessa på
privata fastigheter, men bygglovsenheten har byggloven om det är
av intresse, svarar Annica Nilsson
Sahlén.
En hel del äldre hus har rivits. I
detaljplanen står att nybebyggelsen ”rör sig om 50 till 70 nya bostäder utöver de beﬁntliga.”

Vilka beﬁntliga hus kommer
behållas?
– Eftersom majoriteten av fastigheterna ägs av privatpersoner
kan vi från kommunen inte svara
på vilka byggnader som kommer
sparas. Kommunen äger bara obebyggd mark i detta område.
Sprängningsarbetet i området är
och har varit omfattande, så pass
att ett par boende i området har fått
sina egna brunnar förstörda.
Vem ansvarar för skador i samband med byggnationen?

– I händelse att något går sönder,
ber vi fastighetsägare att höra av sig
till Roslagsvattens kundservice för
vidare handläggning.
Arbetet med att anlägga vattenoch avlopp i området beräknas vara
klart tredje kvartalet i år. När byggnationerna blir klara är svårt att
säga då det rör sig om olika privata
aktörer.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

SFV emot rivnings- och förtätningsplaner
SVARTSJÖ | Hyresgäster i
Ekerö bostäders fastigheter på
Kumlavägen i Svartsjö fick i
höstas information om att husen
skulle rivas för att området skulle förtätas med nya byggnader.
Nu motsätter sig Statens fastighetsverk rivning av befintliga
parhus och uppförande av föreslagna byggnader.
De fastigheter som Ekerö bostäder äger är ett av de röda trähusen i ”Trekanten”, en och en halv
parkvilla samt stamfastigheten på
”Björndal”. Flera hyresgäster blev
i höstas uppsagda och en utvecklingsplan skulle utarbetas som
innefattade rivning av nämnda
hus för att ersätta dessa med nya
samt en förtätning av området. De
fyra parkvillorna som tidigare var
personalbostäder till anställda på
Svartsjöanstalten, består vardera
av två lägenheter. Fem av dessa
är privatägda. En av de privatägda bostäderna ligger i samma hus
som Ekerö bostäders ena hyresrätt
och den halvan var också tänkt att
rivas.

Men varken rivnings- eller
bygglov fanns och en ny detaljplan måste upprättas först,
dessutom är området klassat som
riksintresse.
I ett grannhörande har nu Statens
fastighetsverk (SFV) opponerat
sig mot rivning av beﬁntliga hus
och uppförande av nya byggnader.
I grannhörandet står följande:
”SFV anser att de föreslagna
byggnaderna, som ligger dikt an
till det statliga byggnadsminnet
Svartsjö slott, kommer ej att harmoniera med den intilliggande
bebyggelsen från 1920-talet som
har ett kulturhistoriskt värde. Föreslagna byggnader kommer att
påtagligt försvåra att aktuell miljö
uppfattas som en helhet avseende landskapets agrara och fängelsehistoriska perioder. Avslutningsvis anser SFV att rivning av
beﬁntligt parhus och uppförande
av föreslagna byggnader medför
negativ påverkan på kulturmiljö
och landskapsbild i aktuellt område, som är ett riksintresseområde
för kulturmiljön, och därför mot-

Av de fyra Parkvillorna i Svartsjö äger Ekerö bostäder en och en halv villa, resten ägs av privatpersoner. På bilden ses Johan Irebjer och Pia Nilsson framför den villa där Ekerö bostäder har en
halva och Pia Nilsson den andra. Ekerö bostäder kan komma att riva sin halva och ersätta denna med en ny byggnation. Den delen med blå fönsterkarmar är Pia Nilssons, denna är varsamt
renoverad. Den högra delen med de grå fönsterkarmarna är Ekerö bostäders, denna del har ett eftersatt underhåll.
FOTO: EWA LINNROS

Rivningsplaner i Svartsjö oroar
SVARTSJÖ | Hyresgäster i
Ekerö bostäders fastigheter på
Kumlavägen i Svartsjö har fått
information om att husen ska
rivas och hyresgästerna har
blivit uppsagda. Avsikten är att
bygga nytt och förtäta området, men varken rivnings- eller
bygglov finns. En ny detaljplan
måste upprättas och dessutom
är området klassat som riksintresse.
”Vi tycker det är häpnadsväckande att ens komma på tanken att
riva dessa vackra och fullt fungerande hus. De uppfördes under
tidigt 1900-tal som personalbostäder för dem som arbetade vid
Svartsjö slott, som då var fängelse
med jordbruk. Att riva fastigheter

Enligt Ekerö bostäder är ”samtliga
byggnadskomponenter i ytterst
dåligt skick, bostäderna har bristande tillgänglighet samt är kostsamma att värma upp och drifta”.
Ekerö bostäder förvärvade hyresrätterna från kommunen 2011
och underhållet av bostäderna var
redan då eftersatt.
”Avseende våra hyresrätter
på Kumlavägen har tidigare besiktningar påvisat att behovet av
renovering och erforderlig ombyggnad är mycket omfattande
och kostnaderna det skulle innebära är inte försvarbara”, skriver
Ingemar Hertz, styrelseordförande i Ekerö bostäder i ett svar till de
boende i området.
När MN frågar efter besiktningsprotokoll ﬁnns inga sådana.

”Det här är genuina
stenhus som kan stå
hur länge som helst.
I våra öron låter det helt
absurt att man dömer
ut husen”

Pia Nilsson och Johan Irebjer äger
sina lägenheter. De har renoverat
dem varsamt och även installerat
bergvärme.
– Det är ett vedertaget faktum
att kommunen och också Ekerö
bostäder har misskött behovet av
underhåll gravt i sina egna fastigheter. Nu försöker man att pådyvla en bild av att de här husen har

Hennes bostad ligger i samma
hus som Ekerö bostäders ena hyresrätt och den halvan kan också
bli föremål för rivning. Det i sig
borde vara ett kostsamt ingrepp
då lägenheterna har gemensam
skorstensstock, vatten och avlopp med mera. En rivning av
halva huset skulle dessutom förstöra karaktären på resterande
husdel.
– Vi ser inte det som en omöjlig
tanke att riva halva huset och anpassa nytt till den del som kvarstår. Skorsten med ﬂera tekniska
detaljer samt ekonomin kommer
att utredas senare för beslut, säger Timo Siikaluoma.
Rivnings- och bygglov planeras
redan till första halvåret 2019.

är uppsägningar lägliga för alla
parter, kommenterar Timo Siikaluoma.
Frågan är om det kan bli möjligt

att få både rivnings- och bygglov
redan 2019. I Ekerö bostäders
delårsredovisning står att ”Den
planerade förtätningen av fastigheterna med nya bostäder förutsätter även en ny detaljplan för
området”. Dessutom räknas fastigheterna och hela området som
riksintresse, vilket ställer extra
krav när det kommer till förändringar. Mer om detta i artikeln på
nästa sida.

EWA LINNROS

Ih
höstas skrev
k
vi om rivningsplanerna
l
i Svartsjö.
S
Nu
N har
h SFV opponerat sig
mot detta.
sätter sig SFV rivning av beﬁntligt
parhus och uppförande av föreslagna byggnader.”

Byggnadsnämnden kommer att
ta upp ärendet på nästa sammanträde som äger rum den 20 mars,

det vill säga samma dag som denna tidning kommer ut. MN följer
upp vilket beslut som togs i nästa
nummer.
– Vi har på styrelsemöte den 13
mars beslutat att dra tillbaka vår
ansökan om förhandsbesked om
bygglov. Vad som ska hända med
området ska utredas under den
närmaste tiden, kommenterar Ulf
Bengtsson, tillförordnad vd för
Ekerö bostäder.
I samband med planerna blev ﬂe-

ra av hyresgästerna i omnämnda
hus uppsagda och skulle vara utﬂyttade före årsskiftet. Av de uppsagda hyresgästerna har en ﬂyttat.
– Avseende de andra två kvarstår ännu uppsägningen i avvaktan på nya beslut efter genomförd
utredning. Innan dess kommer
heller inga åtgärder att vidtas för
att verkställa uppsägningen, svarar Cecilia Matthews, informations- och marknadsansvarig på
Ekerö bostäder.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Många motioner
men inga bifölls
KOMMUNEN | Årets första kommunfullmäktige
gick av stapeln 5 mars.
Bland annat antogs
Ekeröalliansens politiska
plattform för mandatperioden.
– Det är viktigt att man sätter upp målsättningarna för
mandatperioden både för
den politiska delen för att
visa vad vi vill, men även
viktigt för tjänstemännen
att ha någonting att jobba
med sedan, sa Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande när
han och Hanna Svensson
(S), oppositionsråd, gästade
MN:s radioprogram några
dagar efter mötet.
Du nämnde på mötet ett
nytt sätt att arbeta, vad
innebär det?
– Det är faktiskt ett arbete som vi gjorde redan förra
mandatperioden och som
kommer att fortsätta. Vi har
lagt en rad olika förslag om
digitaliseringar och om förändrings- och och förbättringsprojekt. Vi måste hitta
nya arbetssätt för att leverera
lika mycket eller mer nytta
till medborgarna, men för
mindre resurser, svarade
Adam Reuterskiöld.
Även Mälarökoalitionen
hade utarbetat en politisk
plattform.
– Den stora skillnaden är
väl att det ﬁnns en till politisk plattform. Oppositionen har för första gången
samlat sig och faktiskt gjort
en gemensam plattform. Vi
delar väl några åsikter som
Ekeröalliansen har, men vi
har också en del förhoppningar och önskemål om att
göra en del nytt, att tänka

positivt och framåt och faktiskt ta ansvar för det vi gör.
Framtidstron är det som vår
plattform bygger på, sa Hanna Svensson.
På fullmäktigemötet sa
både Ove Wallin (C) och
Sivert Åkerljung (KD att det
ska byggas nya förskolor och
skolor och att man dessutom
kommit så långt, att det ligger inom en nära framtid.
– Sanduddens skola ligger
först i pipeline. Vi håller på
att projektera och ska börja bygga ut alldeles snart.
Sedan jobbar vi också med
en detaljplan för den nya
skolan som ska ligga vid
Bryggavägen. Vi har även en
tomt i Enlunda som också
detaljplaneras för förskola
eller skola, sa Adam Reuterskiöld.
Hanna Svensson kommenterade:
– Det lät som att det handlade om att sätta spaden i
backen imorgon och riktigt
så nära inpå är ju inte någon av de här skolorna. Detaljplanen för Sandudden
är väl inte riktigt klar ännu.
Men även om det äntligen
pågår ett arbete med att bygga ﬂer skolor, är risken att
den på Bryggavägen dröjer
lite för länge.
Det var många saker som
avhandlades på kommunfullmäktige, bland annat så
mycket som elva motioner.
De som styr lägger sina förslag som förslag i kommunstyrelsen medan oppositionens verktyg är motioner. I
Ekerö kommun avslås nästan alltid motionerna av alliansen.
– Nej, så är det inte riktigt.

Antingen kan man anse dem
som behandlade, då säger
man egentligen att det är en
bra motion men att vi gör
redan i likhet med förslaget.
Eller så avslår man motionen
om man tycker att den är dålig eller så kan man tillstyrka
den, svarade Adam Reuterskiöld.
– Det är väldigt sällan man
bifaller och vid det här mötet blev det så tydligt eftersom det var väldigt många
motioner. Men trots att både
tjänstemännen och Ekeröalliansen faktiskt tycker att
det är bra idéer, hänger det
inte ihop. Istället för att säga
att det är bra, väljer man att
avslå istället för att anse den
behandlad. Vi har försökt att
hitta någon motion som fått
bifall och jag tror att det var
Liberalerna som lagt en motion som bifölls. Men då satt
de i alliansen så det var inte
så konstigt, kommenterade
Hanna Svensson.
Fullmäktigemötena är öpp-

na för kommuninvånarna
och kan vara riktigt spännande att bevittna. Mötet 5
mars hade ett ovanligt laddat och hett diskussionsklimat.
– Jag brukar med stolthet
säga att vi pucklar på varandra ordentligt i talarstolen,
sedan går vi ner och dricker
en kopp kaffe tillsammans.
Så man kan få både en kopp
kaffe och en verbal ﬁghting
från talarstolen, kommenterade Adam Reuterskiöld.
Nästa möte är den 9 april.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Årets första fullmäktigemöte bjöd på många diskussioner. På bilden syns Göran Hellmalm (L) i
FOTO: EWA LINNROS
talarstolen till vänster och Niklas Ernback (KD) i talarstolen till höger.
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UNGDOMSPROBLEM

Drogproblemen eskalerar
MÄLARÖARNA | Under senaste
åren har fältassistenter, polis
och andra som arbetar nära
kommunens ungdomar, vittnat
om att droganvändningen ökar.
Trenden avtar inte, utan allt fler
ungdomar får kontakt med socialtjänsten eller Maria ungdom,
för att de hamnat i missbruk.
Under 2017 hade Maria ungdom
kontakt med 58 ungdomar under
20 år från Ekerö kommun. Motsvarande siffra för 2018 var 80.
– Siffrorna ökar och alla vi som
ingår i den här samverkansgruppen, är bekymrade över de stora
problemen med framförallt cannabis, säger Lena Törnblom Löfquist,
kommunens samordningschef.
Varje måndag träffas hon, polisen, fältassistenter, representanter
för kommunens fritidsgårdar och
säkerhetschefen för att gå igenom
nulägesbilden och dra upp riktlinjer för hur de ska fortsätta sitt
förebyggande arbete. En gång i
månaden medverkar också socialtjänstens mottagningsenhet.
Lena Törnblom Löfquist berättar om hur kommunen bland
annat öppnat ett ungdomskafé i

Tappströmsskolan under tre eftermiddagar i veckan, dit alla högstadieelever är välkomna. Detta
för att erbjuda ett alternativ till
kulturhusfoajén i Ekerö centrum,
som blivit en plats där många
ungdomar väntar på bussar eller
träningar, vilket också gör att det
lockar till sig personer utifrån som
misstänks sälja droger.
– Vi har en särskild grupp som
jobbar med riktat spaningsarbete
för att komma till rätta med detta
och de har gjort insatser här ute,
men vi kan naturligtvis inte berätta
vad de gjort. Den gruppen kommer
också utökas och fortsätta sitt arbete, säger kommunpolis Elise Berlin.
Men det är ett digert arbete att

motarbeta den utbredda droganvändningen. Kommunen är vidsträckt, mälaröbornas ekonomin
är förhållandevis god och det ﬁnns
många ställen där ungdomar kan
ﬂy vuxenvärldens insyn.
Fältassistent Maria Hjalmarsson
berättar om hur kunskaperna kring
hur droger verkar och vilka faror de
för med sig, tycks minska.
– Det är en stark liberaliseringsvåg som pågår och många av de

Under en promenad utmed Tappströmskanalen hittade kommunens säkerhetschef ett stort antal förvaringspåsar för cannabis.
FOTO: EKERÖ KOMMUN

ungdomar vi pratar med tror inte
att det är farligt att använda droger.
Däremot har de stor kunskap om
vilka droger det ﬁnns, säger hon
och berättar hur hon och kollegorna just nu besöker högstadieskolorna i kommunen och informerar
om ämnet.

Men även om polisen och kommunen gör insatser för att hantera
problemen, vill alla poängtera vikten av att föräldrarna håller koll på
sina ungdomar.
Elise Berlin berättar om en del
av de tecken som man som förälder kan vara uppmärksam på.
Röda ögon, stora pupiller, sockersug, ändrad umgängeskrets och
ovanligt stor trötthet, är några av
tecknen. Intresse för ”cannabisattribut” och en liberal inställning i
diskussioner är andra tecken.
– Men framförallt, håll koll efter
cigarettpapper och redlinepåsar
(plastpåsar med blixtlåsfunktion
för återförslutning, reds. anm.),
varnar hon.
Ökat behov av pengar och ﬁna

märkeskläder som ungdomen
”fått låna av en kompis”, är andra
varningstecken som man ska ta på
allvar.
– Som förälder ska du inte lita på
ditt barn eller dess kompisar, det
hör till ungdomsåren att man försöker dölja saker för vuxenvärlden.
Barn har rätt till sin integritet och
som förälder har man inte rätt att
titta i telefonen eller rota i deras sa-

ker av ren nyﬁkenhet, men om du
har den minsta misstanke om att
ditt barn använder droger, bör du
kolla igenom dess kläder eller mobil, säger Lena Törnblom Löfquist.
Alla i nätverksgruppen är ense

om att problemen är mer utbredda
än någonsin och att det inte bara
handlar om en liten grupp som beﬁnner i riskzonen.
– Ta en promenad längs med
Tappströmskanalen och sparka
lite i lövhögarna, så får ni se hur
mycket redlinepåsar ni hittar, säger kommunens säkerhetschef
Stefan Persson och visar en bild på
de påsar han och en kollega hittade
när de nyligen gick precis den promenaden.
För den som ser eller hör saker
som kan tyda på att ungdomar på
något sätt far illa genom att vara
inblandade i droghandel eller droganvändning, ”bör” enligt lagen
anmäla detta till socialtjänsten – i
eget namn eller som anonym. När
det gäller drogförsäljning är det polisen man kontaktar.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

DanielssonsBilservice
Tel: 08-560 248 42 | www.danielssonsbil.se
Hammarkvarnsvägen 9, 179 75 Skå (Skå industriområde)
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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.
+XYXGNRQWRU-XQJIUXVXQG$UEHWVSODWVYÁUOGHQ
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.
%OLOHGDUHIÓUHWWOHGDQGHNRQFHSW
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.
.RQWDNWDPLNDHODQGHUVVRQ#WHVWKXVHWFRP
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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” Vi är mycket stolta över årets program”

’’

”Farbror Grön” till Mälarö miljödag
FÄRINGSÖ | Den 30 mars är det
dags för den andra upplagan av
Mälarö miljödag i Stenhamra
församlingsgård. Miljödagen,
som arrangeras av Färingsö
församling, är en dag om hållbar
utveckling i vår närmiljö med
lokala aktörer, föreläsningar och
prova-på-aktiviteter. Nu presenteras två kända ansikten som
dyker upp på årets miljödag,
nämligen Johannes ”Farbror
Grön” Wätterbäck och Martin
Hedberg.
Förra årets Mälarö miljödag var
den första i ordningen men var
trots detta välbesökt med drygt
200 besökare. Dessa kunde bland
annat höra föredrag om solenergi,
den lokala vattenmiljön, fågellivet
på Mälaröarna och höra Majlis Pettersson, från Sveriges radios program ”Odla i P1”, ge sina bästa odlingstips. Bland utställarna fanns
Mälaröarnas biodlarförening och
Mälaröarnas naturskyddsförening
och den som var nyﬁken på elbilar
eller elcyklar, ﬁck chansen att titta
och att provcykla.
– Färingsö församling bygger
nu vidare på det lyckade konceptet
och programmet för årets upplaga
är i det närmaste klart. Vi är myck-

Meteorologen Martin Hedberg och Johannes Wätterbäck som driver trädgårdsforumet ”Farbror Grön” tillsammans med sin fru, är några av föreläsarna på Mälarö
miljödag i Stenhamra församlingsgård.
FOTO: PRIVAT, THERES LUNDÉN

et stolta över årets program och till
exempel att vi lyckats få hit Johannes Wätterbäck. Johannes driver
tillsammans med sin fru trädgårdsforumet ”Farbror Grön”. I bloggar,
poddar och ﬁlmer inspirerar de till
odling utifrån olika förutsättningar som kan passa alla. Tillsammans
har de också släppt den prisbelönta
boken Alla ﬁngrar gröna, berättar
Joakim Jonsson, kommunikatör i
Färingsö församling.

På miljödagen kan man träffa Johannes, ställ frågor och höra en
föreläsning som går under namnet
”Odla till husbehov – Året runt”.
Till årets miljödag kommer även
ett annat välbekant ansikte, nämligen meteorologen Martin Hedberg. Martin har de senaste 14 åren
utbildat och föreläst om klimatförändring och hållbarhet och på Mälarö miljödag kommer han redo-

Tröttnat på köerna?

göra för den senaste forskningen
om klimatet.
Utöver dessa kommer ytterligare tre föreläsningar. Det är Bo
Nylén från Mälaröarnas naturskyddsförening som berättar om
föreningens miljöarbete, Gunnar
Eriksson som bland annat skrivit boken ”Kompost från hushåll,
trädgård och latrin” och Göran
Ronsten, som berättar om det senaste inom sol- och vindkraft.

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekebyhovs slott söndag 24 mars kl 14
Rädda Barnen bjuder barn 3-8 år

Arbeta och bo på Ekerö!
Hyr kontor/lokaler/lager

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

– Det kommer även en mängd
spännande utställare. Lunch kommer, som förra året, att serveras av
Lovö magasin och ﬁka från Färingsö församling. Det är fri entré och
alltsammans drar igång klockan 10,
berättar Joakim Jonsson.

Rädda Barnen
bjuder barn 3-8 år till
Djungelns Hemlighet
med Eva Funck Beskow
på Ekebyhovs slott
söndag den 24 mars kl 14
Caféet är öppet kl 12-16
Varmt välkomna!

MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 MARS 2019

Minns du förra sommaren?
hos oss

TORSDAG
28 MARS
kl 17-19

Tema-kväll

Pool, pooltak och solskydd

Leverantörer
på plats!

Vi hjälper dig från idé till färdigt projekt
POOL

POOLTAK

SOLSKYDD

•
•
•
•
•
•
•

Markiser
Screenmarkiser
Plissé
Lamellgardiner
Rullgardiner
Effektgardiner
Persienner

Pssst... hemliga erbjudanden bara den här kvällen!
Anmäl dig n
nu! Mejla ditt intresse till info@faringsotra.se senast 25 mars!
ars!

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

Bara 5 minuter
från Tappström

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

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

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se
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Har du en fråga till
kommunens informationschef?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

Vad händer med Träkvista torg?
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i
MN:s radioprogram ”God kväll
Mälaröarna”.
Hur långt har kommunen kommit
i arbetet med Träkvista torgs utbyggnad?
– Status i nuläget är att frågan togs upp
8 mars i det nyinrättade planutskottet. Där ska man diskutera när man
ska gå vidare till granskning, det vill
säga steget efter samråd. Vid en sådan granskningsutställning har man
också möjlighet att inkomma med
synpunkter som boende eller sakägare i området. Om allting går väl i alla
instanser kommer förmodligen den
granskningen att starta någonstans i
början på juni och pågå i fyra veckor.
Det har kommit massor med synpunkter under samrådet som exploatören har tagit del av. Man har nu
kommit med nya förslag som man ska
titta på i planutskottet.
Vad ska byggas bakom Lidl och när
kommer det byggas?
– Området kallas numera Brunna
handelsområde. Godkännandet av
den planen togs i kommunfullmäktige förra året. Det företaget som äger
den här marken planerar att det kommer en byggvaruhandel här. Förmodat är att det arbetet kommer att starta
till sommaren.

En vårfundering. När kommer
man att sopa undan grus från gator
och gångbanor?
– Kommunen siktar alltid på slutet
av mars för sopning och ta bort grus.
Men det beror helt på vädret, det är
viktigt att det ﬁnns halkbekämpning
så att inte folk trillar ock slår sig.
Om man skulle ramla och skada
sig på grund av bristfällig halkbekämpning, vad gör man då?
– Har man en hemförsäkring eller en
olycksfallsförsäkring så vänder man
sig till försäkringsbolaget för ersättning av egenavgifter, medinsck behandling med mera. Sedan blir det
försäkringsbolaget som tar itu med
det med den som äger marken, då blir
det markägarens försäkringsbolag
som de gör upp med.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Nej till höghus, ja till upprustning av Träkvista torg” – så löd parollen då boende i området kring Träkvista torg protesterade i april 2018. Nu undrar en läsare vad som hänt med
planerna för torgets utveckling.
Foto: Ewa Linnros

Hur går det med planerna för nya
Stenhamra centrum? Hörde att
nya konditoriet fått hyreskontrakt
på två år, så det lär väl inte hända
något på den tiden i alla fall. Var
ligger vi i processen?
– Vi ska egentligen påbörja arbetet
med att göra ett samråd. Men innan
det vill man få till ytterligare en dia-

logprocess. Mig veterligen så är det
kommunens nyinrättade idélabb som
kommer att ha hand om den processen. Och precis som frågeställaren tar
upp angående konditoriet har de ett
kontrakt på två år och det är väl ungefär den tiden plus eventuell överklagandetid som det kan ta, innan den
planen vinner laga kraft.

 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

FÖRRÅD

Mattläggning
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

z
z
z
z

Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Golvslipning
Även altan/trall slipning
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se

Välkomna
ATT HÄLSA IN VÅREN

HOS OSS!

Linda & Catarina
08-560 406 00
Ateljéhusen, Apelvägen 22 F, Stenhamra

uthyres till
hem & företag
z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

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

Kontakta oss:
020-625625
info@stugsommar.se
www.stugsommar.se
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775:995:1275:-

Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.
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”...om så bara en tjej blir hjälpt av att vara med så är det värt det”

HÄLSA

’’

Kravlös dans ger självkänsla
MÄLARÖARNA | I mitten av mars
startar Dansverket ett nytt dansprojekt för tonåriga Mälarötjejer.
Genom att testa kravlös dans
under ett år, får de en möjlighet
att motverka många av de stressoch orosproblem som blivit allt
vanligare bland unga flickor.
– Man har sett att den här typen
av dans har väldigt positiva hälsoeffekter och har bland annat kunnat mäta det genom minskat antal
besök hos skolhälsovården. I det
här skedet riktar vi oss till en målgrupp som upplever mycket stress,
oro, psykosomatiska besvär och
nedstämdhet bland annat, berättar
Sara Grändegård.
Hon är danspedagog och särskilt
utbildad i den hälsobefrämjande
metod som utarbetats genom studien ”Dans för hälsa”, som gjorts av
Anna Duberg vid Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. I forskningsstudien
kunde man konstatera att dansen
gav förbättrad hälsa, stärkt självtillit, minskar smärta och stress
samt även minskad användning av
smärtstillande mediciner.
Sara Grändegård arbetar på Dan-

sverket som är en fristående del av
Studieförbundet vuxenskolan och
är en av de pedagoger som ska leda
den landstingsﬁnansierade kursen,
som är helt gratis för deltagarna.
– Den pågår två dagar i veckan
under två terminer och vi kommer
prova på olika dansstilar, kreativa
övningar och även en hel del avslappning. Det viktiga är att det är
helt kravlöst, att alla deltar utifrån
sina egna förutsättningar och att
man får känna på hur det är att uttrycka sina känslor genom rörelser.
En fördel med det här uttryckssättet är att alla kan delta oavsett språk
eller kulturell bakgrung, säger Sara
Grändegård.

”En fördel med det här
uttryckssättet är att
alla kan delta oavsett
språk eller kulturell
bakgrund...”

Det krävs inga förkunskaper och
tanken är inte att man ska dansa
snyggt eller bra, utan poängen är





att man regelbundet får tillfälle att
röra på sig och känna hur det känns
i kroppen. Den första gruppen har
satts samman genom elevhälsan i
kommunens högstadieskolor och
individuella gymnasium. De kommer också att ﬁnnas med som resurs för den som har större behov
än dansgruppen kan erbjuda. Tanken är också att projektet framöver
ska utvidgas till att omfatta även de
mälaröungdomar som går i gymnasier utanför kommunen.
– Det är otroligt roligt att få använda den här metoden här på
Mälaröarna och få möta den här
gruppen. Generellt sett mår tjejer
mycket sämre än killar och om så
bara en tjej blir hjälpt av att vara
med så är det värt det, säger Sara
Grändegård.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Att regelbundet få ägna sig åt
kravlös dans, har visat sig ge bättre
hälsa. På bilden ses forskaren Anna
Duberg tillsammans med några
deltagare i ”Dans för hälsa”..

 

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 erfarenhet, gärna även att du har ”Säker Vatten”- samt ”Heta Arbeten”-utbildning. 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, konsulter 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”

FOTO: KICKI NILSSON, ICON

Hjälpverksamhet
Ansökan om bidrag
till enskild person
Stiftelsen Lovö hjälpfond har till ändamål att ”utöva tillfällig
hjälpverksamhet bland behövande, barn och sjuka inom
Lovö församling (del av Ekerö pastorat) med företrädesrätt
för personer boende på Drottningholm, och i andra hand
inom Färingsö församling.”
Styrelsen inbjuder härmed behövande, barn och sjuka
enligt ovan att skriftligen inkomma med begäran om
bidrag. Motivera Din ansökan. Den sökande måste
uppfylla de krav som myndigheterna ställer för erhållande
av stöd från skattebefriade stiftelser.
För ”barn” avses främjandet av vård och uppfostran samt
Undervisning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18
års ålder. Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den
som är behövande bifogar slutskattesedel och den som är
sjuk bifogar därutöver läkarintyg.
Ansökan ska ha kommit Stiftelsen tillhanda senast
den 17 maj 2019 under adress:
Stiftelsen Lovö hjälpfond
c/o Ståthållarämbetet
Kontaktperson: Johan Lundgren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
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KÖKSCHEF och KOCK sökes
till Restaurang Jungfrusund

VÄLKOMNA TILLRESTAURANG

JUNGFRUSUND

En halvtimme utanför Stockholm city hittar du Restaurang Jungfrusund på
natursköna Ekerö. Vi söker nu en erfaren, varm och självgående kökschef samt en
ytterligare kock för att sammanstråla med oss vid ägarskiftet 1 maj!

TIS – FRE

Om tjänsten
Tjänsten är från slutet april/början maj och
på helårsbasis, men stämmer inte det kan vi
även tänka oss kortare tid över säsong.

11:00 – 14:30
LÖR

Arbetsuppgifter (kökschef)
Ansvara för daglig drift, tillagning av lunch,
à la carte, catering, event, grillning m.m.
Ansvara för varubeställningar, inventering,
menyer, hygien/hccp, råvarukostnad och köksrekryteringar. Sist men inte minst,
att hålla en skön stämning i köket som smittar av sig både mot servisen och gäster.

12:00 – 21:30

Utbildning/Erfarenhet
Vi ser gärna att du är kreativ, nytänkande, resultatorienterad med koll på trender
och nyheter inom ditt område. Att du har en social förmåga, lätt för att samarbeta,
ledaregenskaper, drivs av ett högt tempo och självklart brinner för bra service. Är
stresstålig, men klarar av att arbeta lugnt och metodiskt.

Om oss

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

Fr.o.m 1 maj är det ägarskifte. Vi är en eventbaserad året runt-krog som ligger
vid Mälarens vatten på Jungfrusunds marina, Ekerö. Trycket är extra hårt under
sommarperioden. Vi arbetar med ledord som omtanke, engagemang, entusiasm,
”det oväntade” – allt med en ”touch av rock n roll”. Under högsäsongen är vi
drygt 15p. som jobbar i köket och serveringen. Vill du bli en del av vår nystart,
så sök denna tjänst!
Märk mailet med rollen du söker och maila ansökan, Cv & personligt brev till:
jungfrusund.ekero@gmail.com

..

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



Vi
kommer till Ekerö igen!
sŝĮƌĂƌϭϬĊƌƉĊŶćƚĞƚ͊

2Ž
2ŬĂ-Ś2Ğ
4ŵďmĞ
ƐaƂŬ
j

Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt
ŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲKŶͲdŽƵƌŬŽŵŵĞƌƟůůŬĞƌƂ͘sŝĞƌďũƵĚĞƌĚĊŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝĂŚĞŵďĞƐƂŬ
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
ƟůůĞƌƐŽŵćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĞĂǀŵĂƌŬŝƐĞƌ͘sŝŐĞƌĞƌƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐ͕ŵćƚĞƌŽĐŚƚĂƌĨƌĂŵ
ƉƌŝƐƵƉƉŐŝŌĚŝƌĞŬƚƉĊƉůĂƚƐŚĞŵŵĂŚŽƐĞƌ͕ŚĞůƚƵƚĂŶĨƂƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌƟůůŬƂƉ͘
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
'ĊŝŶƉĊǁǁǁ͘ĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞͬĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲŽŶͲƚŽƵƌĨƂƌĂƩƐĞ
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er rådǀŝůŬĂĚĂŐĂƌŽĐŚƟĚĞƌǀŝćƌƉĊŬĞƌƂ͘hŶĚĞƌĚĞƐƐĂĚĂŐĂƌŚĂƌǀŝŽĐŬƐĊũƵďŝůĞƵŵƐĞƌďũƵĚĂŶĚĞ
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan
ƉĊƵƚǀĂůĚĂƚĞƌƌĂƐƐͲŽĐŚĨƂŶƐƚĞƌŵĂƌŬŝƐĞƌŵĞĚƵƉƉƟůů
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!

ϯϬйƌĂďĂƩ͊

Boka ett gratis hembesök

ŽŬĂĞƩŐƌĂƟƐŚĞŵďĞƐƂŬ
Anmäl ditt intresse på www.dittsolskydd.se/dittsolskydd-on-tour
ŶŵćůĚŝƩŝŶƚƌĞƐƐĞƉĊǁǁǁ͘ĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞͬĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲŽŶͲƚŽƵƌ
eller via info@dittsolskydd.se
ĞůůĞƌǀŝĂŝŶĨŽΛĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞ

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
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Vi monterar åt dig!
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| nyheter

”Både leksaker och pedagogiskt material är naturligt och giftfritt...”

FÖRSKOLA

’’

Förskolan som är helt giftfri
SÅNGA | Naturskyddsföreningen
uppmanar landets förskolor att
”giftbanta” genom en checklista
på 13 punkter. På Färingsö finns
Sånga barnträdgård som utan
ansträngning uppfyller dem alla.
Nu uppmanar de resten av kommunens förskolor att följa efter.
När Naturskyddsföreningen härom året undersökte ett stort antal
förskolor i landet kunde de konstatera att många av dem är fyllda av
föremål som läcker skadliga ämnen. Det handlar bland annat om
leksaker av mjuk plast, gammal
elektronik som används som leksaker, PVC-plast och skumgummi
i förkläden och madrasser samt att
barnen får mat från metallkonserver. I en 13-punktslista ger de råd
om hur man kan plocka bort mycket ur miljön, för att göra den mer fri
från skadliga kemikalier.
Några av tipsen är att gallra bland
plastleksakerna, skrota konserver i
matlagningen samt att rensa bort
gamla skumgummimadrasser och
förkläden.
På Sånga barnträdgård kunde
personal och föräldrar stolt konstatera att man uppfyllde alla krite-

rierna utan åtgärder.
– Inom waldorfpedagogiken
ﬁnns en lång tradition av att hålla
miljön giftfri. Både leksaker och
pedagogiskt material är naturligt
och giftfritt, rengöringsprodukterna miljövänliga och maten ekologisk, vegetarisk och närodlad i
så stor utsträckning som det bara
går, berättar Helene Bjurberg, som
är förälder till Folke, det fjärde av
hennes barn som går på förskolan.
Hon visar runt i den gamla skolbyggnaden och dess rejält tilltagna trädgård, där barnen tillbringar
största delen av dagarna utomhus i
ur och skur.

Folke Bjurberg
och Vidar Lindahl
är två av de tjugo
barnen på Sånga
barnträdgård.
FOTO: LO BÄCKLINDER

Inomhus finns rejäla träföremål

som främjar fantasin och leklusten.
Vackra sidentyger och färgad ull
blir till komplement och i ett hörn
ligger en stor hög med ihoprullade
bäddar. Varje barn har ett fårskinn,
täcke och kudde som de rullar ut
när det är dags för vila och slipper
på så sätt skumgummimadrasser.
Hur gör de då för att få ekonomin
att gå ihop kring att laga ekologisk,
närodlad mat på plats och att bara
ha rejäla pedagogiska material,
som kommer från naturen och sä-

kert är väldigt dyra?
– Varje familj har till exempel
ansvar för en städvecka per termin.
Genom att föräldrarna sköter all
städning sparar förskolan mellan 8
000 och 10 000 kronor per månad.
På köpet blir vi väldigt bekanta
med miljön och ser förskolan som
vår egen. Alla lekmaterial är också

väldigt hållbara och förskolan behöver sällan köpa något nytt.
Helen Bjurberg har förståelse för
att alla förskolor har olika förutsättningar för att kunna göra hela miljön giftfri, men hon menar att det
ﬁnns enkla sätt att göra skillnad.
– Det första man kan fokusera på
kanske är att maten och rengöring-

en, det är ganska enkelt att ställa
om. Jag är säker på att alla kan och
har råd att få sin förskola giftfri, det
krävs bara lite engagemang. Vi utmanar alla förskolor att verkligen
jobba mot detta viktiga mål.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Muntrationer på
Riddersviks gård med mat och

LIK
VIDA
MEDEL
Ett gyckelspel
i 2 akter med
tillhörande
musiksnuttar
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

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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Tänk globalt –
handla Lokalt!

KYRKAN

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18.30
Lördag 10-15
FOTO: JOAKIM JONSSON

Ny kyrkoherde
Peter Strömmer åter på Färingsö
STENHAMRA | Söndagen
den 17 mars var det högtidlig installation av Färingsö
församlings nya kyrkoherde, Peter Strömmer. På
plats var bland annat
biskop Eva Brunne.
I Stenhamra församlingsgård hade närmare 200 per-

soner samlats för att delta i
högtiden med efterföljande
lunchbuffé.
– Jag är glad och lycklig,
dels över att vara tillbaka
på Färingsö men också över
den värme och omsorg som
visades denna dag, säger
Peter Strömmer som tidigare varit verksam både i

ICA alla dagar
8-22
Vissa butiker har utökade
öppettider. För info se
ekerocentrum.se

Färingsö och Ekerö församlingar .
På bilden syns Peter
Strömmer tillsammans med
biskop Eva Brunne, biskopsadjunt Maria Bergstrand
och kontraktsprost Torbjörn
Gustavsson.

z

KLIPP/FÄRGNING
Uppge koden ”annons” vid din bokning
så får du

15% rabatt

på din klipp/färgtid
hos Jessica Karlsson!

Erbjudandet gäller endast vardagar mellan kl. 12.00-15.00 under april och maj.
Övriga tider gäller ord.priser. Varmt välkomna!

FOTVÅRD

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

Uppge koden ”annons” vid din bokning
så får du

15% rabatt på fotvård hos
Tina Selander

Erbjudandet gäller endast vardagar mellan kl. 12.00-15.00 under april och maj.
Övriga tider gäller ord.priser. Varmt välkomna!

HUDVÅRD
Uppge koden ”annons” vid din bokning
så får du

15% rabatt på hudvård
hos Camilla Nordén

Erbjudandet gäller endast vardagar mellan kl. 12.00-15.00 under april och maj.
Övriga tider gäller ord.priser. Varmt välkomna!

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

08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö ywww.naprapaterna.nu
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133
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HISTORIA

| nyheter

”... jag har fått kontakt med ett barnbarn till dottern Katarina som utvandrade från Ekerö”

’’

Alfred och Josefina Ahlberg emigrerade från Ekerö till USA 1896. När MN sökte på deras namn på nätet, fann vi bilden på deras gravsten på Oakwood Cemetery, Traverse City i Michigan. När vi bad om lov
att använda bilden, fick vi inte bara det utan också ett par tidningsartiklar om deras dotter.
FOTO: PRIVAT

Historisk släktresa från Ekerö till USA
EKERÖ/USA | Släktforskning
är en spännande sysselsättning, det kan kommunens arkivarie Anneli Brattgård skriva
under på. Hon har bland annat
fått kontakt med levande
släktingar i USA till en familj
som emigrerade dit från Ekerö
1896.
I kommunens arkiv ﬁnns en hel
lista med mälaröbor som emigrerade till Amerika på 1800-talet. Anneli Brattgård ﬁck en idé
om att göra lite tvärtom mot vad
man brukar göra i släktforskning
och blicka framåt.
– Det vill säga, man utgår från
någon som har emigrerat och
sedan följer deras resa framåt i
USA och kanske även hitta idag
levande släktingar som man
kan kontakta, berättade Anneli
Brattgård då hon besökte MN:s
radioprogram för några månader sedan.
Sagt och gjort, Anneli plockade ut Alfred och Joseﬁna Ahlberg som emigrerade tillsammans med sin dotter Katarina
från Kärsö gård där Alfred var
rättare, till Amerika 1896.

– I ﬂyttningslängder kan man se
vilket datum de har ﬂyttat ut.
När man vet det, går man vidare
till passagerarlistorna för Amerikafararna och där hittade jag
familjen, berättar Anneli.
Alla som emigrerade till Amerika var tvungna att tala om vart
de skulle ta vägen i USA. Familjen Ahlberg skulle till Traverse
city i Michigan, men som alla
andra emigranter, hamnade de
först på Ellis Island i New York.
Anneli letade vidare men nu i
amerikanska folkräkningsdokument.
– I en folkräkning från 1900
ﬁnns familjen upptagen igen.
Här kan man bland annat se att
de pratade svenska och att Alfred var bonde, förklarar Anneli.
Men för att komma längre i familjens historia, ska man ha lite
tur och det hade Anneli. Det
ﬁnns släktforskare i USA som
har lagt ut sina slätforskarträd
publikt och Anneli ﬁck en träff.
– Jag ﬁck tag på en släktforskare som hade de här personerna i sitt släktträd och inte bara
det, jag har fått kontakt med ett

barnbarn till dottern Katarina som utvandrade från Ekerö.
Men i USA kallades hon Karin,
berättar Anneli.
Barnbarnet Pamela har berättat

lite om hur det gick för Joseﬁna
och Alfred och framförallt för
hennes mormor Karin. Det visar sig också att Alfreds mamma
emigrerat före familjen och redan fanns på plats.
– De kommer till en liten stad
som heter Leland och Karin blir
modist och öppnar en hattaffär. Hela affären brinner dessvärre ner och hon förlorar allt
hon äger. Men Karin låter sig
inte knäckas utan stegar iväg till
banken för att låna pengar till en
ny affär. Och där möter hon sin
blivande make Adolph. De gifter sig, får tre barn varav ett får
samma namn som sin mormor,
nämligen Joseﬁna och hon är Pamelas mamma, berättar Anneli.
Pamela i sin tur vet inte så

mycket om sin mormors familj
och Anneli har lovat att hjälpa
henne med information från
de svenska kyrkböckerna. Hon

har har även fått en träff på ett
publikt släktträd i Sverige där
det är en som forskat på den här
släkten.
– Så nu kan jag sammanföra hon
som har forskat på släkten i Sverige med släktingarna i USA, säger Anneli.
Men det slutar inte där. För när
vi på MN söker på Alfred och
Joseﬁna Ahlberg på nätet, dyker
en bild upp på deras gravsten.
Vi kontaktar den som lagt upp
bilden för att fråga om lov att
använda den. Det får vi men inte
nog med det, vi får även ett par
gamla tidningsartiklar om Karin.
I en artikel från 1967, skriver man om Karin och hennes
make, den före dette bankmannen Adolph LaFraniers 50-åriga bröllopsdag. Året därpå, går
Karin bort och i en nekrolog får
vi veta mycket om henne. Hon
byggde bland annat upp sin hattaffär igen, ja faktiskt ﬂera butiker.
”Under många år drev Mrs.
LaFranier modistaffärer I Traverse city och Grand Rapids och

hon ﬁck nationellt erkännande
som modistdesigner.”
Hon var också artist och målade hundratals landskapsbilder
från både USA och ﬂera andra
länder. Karin gick bort 1968, 80
år gammal. Hon efterlämnade
maken samt två döttrar och en
son, sju barnbarn varav att är Pamela och ett barnbarnsbarn.
För den som vill komma igång

med att släktforska, ges ett ypperligt tillfälle för detta på biblioteket i Ekerö centrum 21 mars.
– Jag kommer att hålla en introduktion till släktforskning
om man vill veta mer, eller om
man har kört fast i sin forskning.
Det är bra om man kan ta med
sig egen dator och det man också
behöver för att starta, är förstås
en släkting att utgå från. Gärna
någon som är över 70 år eftersom vi har en personsekretess
som är 70 år i Sverige. Man behöver ett startfält och då är det
lämpligt om man vet var personen är född, säger Anneli.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

GOD KVÄLL

Tidningens eget
radioprogram

Mälaröarna

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

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

nyheter

MÄLARÖARNAS

Det går också att lyssna på www.radioviking.se I Senaste programmet ﬁnns på www.malaroarnasnyheter.se I Intervjuer och bilder läggs också ut på
”God kväll Mälaröarnas” Facebook-sida I Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking
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Valkyrian

Christine Goerke
Eva-Maria Westbroek

Erskinesalen 30 mars kl 17 - 22.20
Introduktion kl 16.40. Biljetter 265 kr finns
på Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se

01,/(l-0 

/11
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Är du inte
medlem
ännu, löse
r vi det
direkt i ka
ssan!



*oI?<B JIN?<B

LÅT INTE
BYTET KOMMA

SOM EN KALLDUSCH
NIBE LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR
Byt ut din värmepump i tid, innan du måste
improvisera. Med en luft/vattenvärmepump
från NIBE får du perfekt inomhusklimat året
runt, både när värmen stiger och kylan biter.
En smart lösning – istället för nödlösningar
– helt enkelt.
BESÖK NIBE.SE/UTBYTE FÖR ATT
HITTA DIN NYA VÄRMEPUMP

Dags att byta värmesystem? Vi hjälper dig!

Välkomn a till oss!

01"+%*/ (2+$0"/$

*oI NqI  *oI NqI 

EKERÖ 08 - 560 449 00
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| kultur

JUBILEUM

50-åring med musikalisk bredd
MÄLARÖARNA | Mälaröarnas
musiksällskap (Mämus) firar
50 år inom musiklivet på
Mälaröarna. Det firas bland
annat med ett par operakonserter.

två första konserterna, den ena i
Abrahamsbergskyrkan 30 mars
och den andra i Heman Palmsalen
31 mars, dirigeras av Jonas.
Nästa stora evenemang blir den

traditionella Bokskogskonserten i
Ekebyhov 15 juni.
– Vi ville ha Ekerö kommun
som röd tråd under året. Jonas
bor ju på Färingsö och till Bokskogskonserten gästas vi av musikern Karin Renberg som också bor
här. Då spelar vi bland annat musik som hon har skrivit och som
Jonas arrangerat, säger Eva.

Det är inte många kommuner som
har en alldeles egen symfoniorkester, men Ekerö har det tack vare
Björn Holtsberg som bildade Mämus 1969 på Färingsö.
Björn spelade, dirigerade och
administrerade
verksamheten
under många år och det var också tack vare honom som Herman
Palmsalen kom till.

höstkonserten 19 oktober
kommer sedan basisten Anna
Hansson. Hon är i princip uppväxt i Mämus. Mamma Helena
har varit konsertmästare många år
och pappa Pelle spelar fagott.
– Anna ska göra Jonas Dominiques baskonsert och då har vi ett
samarbete mellan symfoniorkestern och Fnyko så då är hela gänget
i föreningen med.
Året avslutas med en julkonsert
tillsammans med Färingsö församling.

Till
Den musikaliska bredden i Mä-

mus är och har varit stor med allt
från symfoniorkester, jazzband,
bleckblåsensembler, gästsolister
och dirgenter. Idag har föreningen ett 50-tal medlemmar, Mämus
ordförande Eva Liljeros har varit
med i 25 år.
– Idag har vi symfoniorkestern och sedan har vi Färingsö
nya kammarorkester, Fnyko. Det
är musiker som kanske har spelat
förut och tagit upp instrumentet
igen eller vill pröva på något nytt,
berättar Eva.
Hon berättar också att Mämus

Mämus repretarar för fullt inför första jubileumskonserten. På bilden ses några av symfoniorkesterns musiker och dirigenten Jonas Dominique. Till vänster om honom står Anders Carlsson, tenor och en av sångarna från Kulturamas operastudio som kommer att medverka.
FOTO: EWA LINNROS

har gjort en del samkonserter med
kulturskolan och en av drömmarna är att de ska samarbeta mer och
få ﬂödet från skolan till dem.
Vi träffas i Herrman Palmsalen i
Färingsö församlingsgård inför en
av symfoniorkesterns repetitioner

av de första jubileumskonserterna.
– Vi gör två konserter i samarbete med operastudion på Kulturama. Det är ett program som
Jonas Dominique har tagit fram
tillsammans med Kulturama. Vi

spelar Donizettis Kärleksdrycken
och det blir också lite Figaros bröllop, Mozart och lite annat, berättar Eva.
Färingsöbon Jonas Dominique
är dirigent, kontrabasist, tonsättare och spelar horn i Mämus. De

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

UTSTÄLLNING

Graﬁk, måleri och objekt på slottet
EKEBYHOV | Konstnärerna Marie
Ericson och Marianne Svedberg
ställer ut grafik, måleri och virkade objekt på Ekebyhovs slott
med start den 23 mars.
Marie Ericson började på konstskola vid 42 års ålder och har nu
varit verksam som konstnär i snart
25 år.
– Jag blir inspirerad av vad jag ser
omkring mig, människor och miljöer, av att teckna, av materialen
olja och tusch, berättar Marie.
”Moment /Lost Place” är samlingsnamnet på hennes målningar.
– Moment syftar på minnesbilder av mer varaktigt slag och Lost
Place på platser som inte längre
ﬁnns, eller som har förändrat sig.
På utställningen visar hon bilder
från Lugnets industriområde och
Slussen samt även porträtt och tuschmålningar.
Hon ställer ut tillsammans med
Marianne Svedberg. Hon började
på Graﬁkskolan 1993 och gick ut
1996. Därefter gick hon på Konsthögskolans graﬁkavdelning ett år
samt några kurser på Konstfack.
– Min inspiration får jag ofta från
litteraturen. I en roman av Paul
Auster, Orakelnatt, läste jag några
rader som hjälpte mig att slutföra
en skulptur för ett par dagar sedan.

Konstverk av Marianne Svedberg.

Ibland är det fragment av en dröm
som stannar kvar eller ett ljus som
skimrar genom en gardin som ger
lust att göra ett graﬁskt blad. För tre
år sedan köpte vi ett missionshus
på landet utanför Vingåker, mest
för att skaffa en ordentlig ateljé.
Men jag upptäckte ett intresse för
trädgård och natur hos mig själv.
Det har också avsatt intryck på

mitt skapande, berättar Marianne
Svedberg.
På slottet visar hon virkade
skulpturer och objekt i ståltråd,
graﬁk och måleri. Utställningen
pågår till och med den 7 april.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Tietgensgade”, målning av Marie Ericson.

På gång!
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• Tipsa om
utställningar
och evenemang
som äger rum
på Mälaröarna!
De ska vara
öppna för en bred
allmänhet, utan
förpliktelser
annat än even-tuell entrébiljett.
• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.

UTSTÄLLNINGAR

Galleri Utkiken
Vikingatida upplevelseutställning
med möjlighet att prova vikingadräkter eller kliva in i ett långhus.
Utställningen pågår t.o.m.17/4.
Ekebyhovs slottsgalleri
Marie Ericson – måleri, Marianne
Svedberg – grafik, måleri, objekt.
Utställningen pågår 23/3-7/4.
Uställning
Mona Wikborg – oljemålningar och
blyertsteckningar.
Utställningen pågår t.o.m. 20/6.
Profydents väntrum, Ekebyhovsvägen 1 (vid brandstationen). Mån-tor,
kl 8-17.
Alvikstorpet
Mälarökonstnären Lennart PE
Magnusson – ”Målningar – som
lager av färggranna toner”. Utställningen pågår 23/3-28/3.

EVENEMANG

Mälaröbion
20/3 kl 19: ”They shall not grow old”,
fr. 15 år.
23/3 kl 19: ”Captain Marvel”, fr. 11 år.
24/3 kl 15: ”Småkryp 2: Äventyr i
Karibien”, barnt., kl 19: ”Helan och
Halvan”, barnt.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion
”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, trafikrapport, väder, kom-

munens kommunikationschef svarar
på frågor, spännande gäster och allt
handlar om Mälaröarna! Dessutom
– vinn fina vinster i tidningens eget
radioprogram.
När: 21/3 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och
kultur på Mälaröarna, Radio Viking
Ekebyhovs slott
23/3 kl 14: Janne Andersson band.
Arr: Ekerö IK hockey pojkar 08.
24/3 kl 14: Eva Funck med Höna
Pöna. Arr: Rädda barnen.
30/3 kl 14: Glad musik med Brommagänget. Arr: Mälarö SOK.
31/3 kl 14: Jazzgruppen Always.
Arr: Mälarö SOK.
Insamlingskonsert
Konsert med sångaren och musikern ”Perla” samt barnkörer från
flera kyrkor i kommunen. Insamlade
medel går till ”Världens barn”.
När: 23/3 kl 16
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan, Ekerö Pastorat
och Färingsö församling
Teater
Teaterpatrasket från Ekerö spelar
”Likvida medel” – ett gyckelspel i två
akter med tillhörande musiksnuttar.
Middagsservering ingår.
När: 23/3, 24/3, 30/3 och 31/3 kl 17
Var: Riddersviks gård, Hässelby
Arr: Teaterpatrasket
Föredrag
”Intresset för Björkö/Birka under
1 000 år” – föredrag av Lennart
Rydberg. Avgift 40 kr/medlem,

60 kr/icke medlem.
När: 28/3 kl 19
Var: Adelsö hembygdsgård
Arr: Adelsö hembygdslag
Friluftsdag
Friluftsdag med grill, skidskoj, annat
skoj, musik och umgänge. Prova-på-aktiviteter.
När: 30/3 kl 11-14
Var: Ekebyhovsbacken/Jungfrusundsåsen
Arr: Friluftsfrämjandet Mälaröarna
Konsert
Wagners opera ”Valkyrian” live från
Metropolitan i New York.
När: 30/3 kl 17
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ölsta Folkets hus och park, Live
på bio
Släktforskning
Arkivarie Anneli Brattgård håller
introduktion i hur du kommer igång
med din släktforskning. Anneli finns
på plats hela dagen för att svara på
frågor. Tag gärna med egen dator.
När: 31/3 kl 11-15
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek
Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, specialiserad på brottmål, familjerätt och
migrationsrätt, men svarar även
på andra frågor i mån av kunskap.
15 minuter kostnadsfri rådgivning.
Anmälan samma dag fr. kl 9.
När: 2/4 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

BARN OCH UNGA

Barnteater
Föreställningen ”Panik på playan”
som handlar om att komma bort i
värmen med Teater Barbara.
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket.
Fr. 4 år.
När: 23/3 kl 13
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Ekerö bibliotek
Historieberättande
Ali Hakawati Mustafa framför
traditionella historier och nyskrivna
berättelser som roar och engagerar.
På arabiska. För barn familjer och
vuxna.
När: 24/3 kl 14
Var: Barnens eget bibliotek, Stenhamra
Arr: Biblioteket i Stenhamra
Rysk sagostund
Sagostund på ryska för barn fr. 3 år.
Efter sagostunden blir det sagopyssel.
När: 30/3 kl 13
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

FÖR DAGLEDIGA

Modevisning
Modevisning av kläder med efterföljande försäljning.
När: 21/3 kl 13.30-15
Var: Stockbygården, Stenhamra
Arr: Fritidsverksamhet för äldre/
Ekerö kommun

Johannes Wätterbäck

Bo Nylén

Martin Hedberg
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30 mars - 10.00-16.00 - Stenhamra församlingsgård

Göran Ronsten

En dag om hållbar utveckling i vår närmiljö.
Med utställningar, föreläsningar och prova-på-aktiviteter.
Gunnar Eriksson

Föreläsare:
10:15 - Bo Nylén - Naturskyddsföreningen
Om naturskyddsföreningens aktuella miljöprojekt i kommunen.

11:00 - Martin Hedberg - Senaste vetenskapen om klimatet
Meteorologen som de senaste 14 åren har utbildat och föreläst
om klimatförändringar och hållbarhet.

12:00 - Paus - Ät lunch, fika, se utställningar och samtala
13:00 - Gunnar Eriksson - Kompostera mera
Gunnar från företaget Kompostcenter som även skrivit boken
”Kompost från hushåll, trädgård och latrin”.

14:00 - Johannes ”Farbror Grön” Wätterbäck
Odlingsguru och inspiratör som driver bloggen ”Farbror Grön”
och som 2015 släppte den prisbelönta boken ”Alla fingrar gröna”.

Utställare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ewa von Wovern
Lovö Magasin

Sånga Säby - Hotell- och konferensanläggning med miljö i tanken
Mälaröarnas biodlarförening - Börja odla bin
Tidningen elbilen - Experter på elbilar svarar på dina frågor,
du har också möjlighet att provåka elbil under dagen
Alnarp Clean Water - Bioreningsverk för enskilt avlopp
Bröderna Jansson El-Cykelcenter - Provcykla en elcykel
Sveriges vindkraftskooperativ
Mälaröarnas ornitologiska förening
Lunch från Lovö Magasin och fika från Färingsö församling

15:15 - Göran Ronsten - Senaste tekniken inom sol- och vindkraft
Från Sveriges Vindkraftkooperativ.

Fri entré
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Sporten
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”Fördelen med badminton är att tjejer och killar
spelar tillsammans” Pernilla Ståhle, ordförande i badmintonsektionen, EIK

Badminton är en växande sport. Ekerö IK har idag 60 barn mellan sju och sexton år som spelar. Flera står på kö för att börja, men det saknas halltider i dagsläget.

FOTO: EKERÖ IK

Växande intresse för badminton
BADMINTON | Intresset för badminton ökar och Ekerö IK har kö
till sina träningar. Det som framförallt saknas, är halltider.
– Det har aldrig varit så populärt att
spela badminton som nu. Idag har
vi 60 barn som spelar, de är mellan sju och sexton år. Efter sexton
års ålder går man upp till seniorrgruppen, berättar Pernilla Ståhle,
ordförande i badmintonsektionen,
EIK.
De har en professionell tränare
som är meriterad och som också
själv tävlar på elitnivå.
– Det gör att vi har mycket bra
kvalitet på träningen, säger Pernilla.
Många ﬂer vill börja med badm-

inton, men det är för ont om halltider vilket gör att Ekerö IK inte har
möjlighet till ﬂer pass och deltagare än de har nu. Idag tränar man i
bollhallen och Mälaröhallen.
– Mälaröhallen var verkligen ett
tillskott. Det har gjort att vi kan
erbjuda för dem som vill, att träna
två gånger i veckan. Förut hade vi
bara en gång per vecka, förklarar
Pernilla och fortsätter:
– Sedan tycker vi att det är viktigt att de som spelar nu ska få välja
hur många gånger i veckan man vill
spela. Vi har också ett avtal med
Botkyrka badmintonklubb, så det
ﬁnns faktiskt de som väljer att spela tre och fyra gånger i veckan.
Det som krävs av en hall för att
kunna spela badminton är ett golv

Sport nyhet

som inte är halt och att det är högt i
tak för servarna.
– Men annars krävs det inte jättemycket. Vi är ganska vana vid massor av linjer på golvet, som det är i
bollhallen och Mälaröhallen. Man
vet vilka som är badmintonlinjerna, säger Pernilla.
En tennishall skulle kunna fung-

era om det inte var just för linjerna. Tennishallarna har inte som de
andra två hallarna, ﬂera olika linjer
målade på golven. Däremot kan
man rulla ut speciella mattor för
badmintonen.
– Det är kanske en framtida lösning, det har vi funderat på.
Nu har man för första gången
startat upp knatteträning för barn

i åldrarna 7 till 8 år. Varje deltagare
har med sig en förälder under träningspasset och inga förkunskaper
krävs. På plats ﬁnns en huvudtränare som ansvarar för träning och
planering, men även föräldrarna
får hjälpa till under träningspassen.
– Det är väldigt mycket lek och
det ska vara skoj. Man lär sig bollkontroll och tekniker från allra första början. Ju tidigare man börjar,
desto lättare går det ju, säger Pernilla och tillägger:
– Fördelen med badminton är att
tjejer och killar spelar tillsammans.
Idag har vi blandade grupper. På
tävlingsnivå spelar man herrklass,
damklass men också mix tillsammans. Vi har 40 procent tjejer idag,
men målet är 50.

Föreningen har också cirka femton juniorer som tävlar på olika
nivåer.
– Vi har en tjej som ska delta i veteran-SM. Jag tror att hon är rankad
etta eller två i V40, då är man 40 år
och äldre, förklarar Pernilla.
I dagsläget ﬁnns ingen träning
för ”motionärer”, det vill säga de
seniorer som vill lära sig eller utveckla sina kunskaper i badminton. Alternativet om man vill spela
är att själv boka någon av gymnastikhallarna i kommunen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

GOD KVÄLL

Sportnytt

Mälaröarna

Vi har alltid
sport kl
Torsdagar
kl17:15
17-19 varannan
Radio Viking 101,4
01,44
viaradioprogram.
webben www.radioviking.se
torsdag i vårt eller
eget
21/3 kommer Thomas Hjelte,
administrativ sportchef och
Patrik Jansson, operativ sportchef hos
Ekerö IK. Vi pratar fotboll.

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

nyheter

MÄLARÖARNAS

Det går också att lyssna på www.radioviking.se I Senaste programmet ﬁnns på www.malaroarnasnyheter.se I Intervjuer och bilder läggs också ut på
”God kväll Mälaröarnas” Facebook-sida I Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking
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Hon är årets eldsjäl
GYMNASTIK | Den 14 mars tog
stenhamrabon Jessica Wallblom,
tränare i Mälarögymnasterna,
emot priset som Årets eldsjäl i
kategorin ”Hälsa”. Detta för att
hon varit med och byggt upp en
framgångsrik förening från ingenting.
Tränarduon Jessica Wallblom och
Elin Brodin Berglund tröttnade på
elittänkandet, selekteringen och
toppningen av barn i de stora etablerade gymnastikföreningarna i
Stockholm. De kallade till ett möte
med föräldrarna och frågade om
deras barn ville ﬂytta med till en
ny förening. Alla följde med och de
startade gymnastikföreningen Mälarögymnasterna, som på fyra år har
vuxit från 0 till 700 medlemmar.
Den 14 mars ﬁck Jessica, under
Folkspels Eldsjälsgala på Berns, ta
emot priset som Årets eldsjäl i kategorin ”Hälsa”, för sina insatser i
föreningen.
– Det här är så otroligt stort och
betydelsefullt för mig och mina
gymnaster, sa en rörd Jessica efter
galan.
Kvällens värdar var Ida Björnstad och Sanna Kallur som tillsammans med körer och artister hyllade föreningslivets hjältar.
– För tredje året i rad har vi un-

der en fantastisk kväll kunnat hylla
några av alla dessa eldsjälar, som
hjälper till att bära upp svenskt föreningsliv och därmed bidrar till att
skapa ett godare samhällsklimat, sa
Hans Sahlin, vd för Folkspel.
Priset är på 25 000 kronor i personligt stipendium och 50 000
kronor till ett projekt i förening.
– Jag är så glad. Nu ska vi tillsammans i föreningen bestämma
vad vi ska göra med prispengarna.
Det ﬁnns så många hål att stoppa
dem i och så mycket vi kan göra
för Mälarögymnasterna och för att
bygga starka, glada och trygga individer, sa Jessica.
z
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 KORT OM SPORT
SEGLING | Ekerö båtklubb har sedan 5 år tillbaka en kappseglingssatsning med målet att ge breddning av seglingen på Ekerö. Detta
har också gett resultat och 2018 var
det ﬂer seglare än någonsin som
deltog i klubbens aktiviteter och
tävlade såväl nationellt som internationellt.
Efter att inte ha deltagit i Allsvenskan sedan 2015, satsar man
nu igen på att komma upp i den
nivån. Därför deltar man under
denna säsong med två team i seglingens division, med målsättningen att till 2020 åter gå upp i
Allsvenskan för segling.
För att komma upp på en nivå
som håller för Allsvenskan pågår
ett arbete med att få ännu ﬂera aktiva seglare i Ekerö Båtklubb, framför allt ungdomar och damer då
allsvenskan seglas med mixade besättningar där både män, kvinnor
och juniorer skall ﬁnnas med i laget. Det ﬁnns dock en bra bas med
både ungdomar och damer som för
i år gör en ambitiös satsning med
både träning och tävling.
Utöver det ﬁnns en satsning på
båttypen J/70 i Ekerö båtklubb,
vilket också är den båttyp som används i Allsvenskan. Klubben har
genom ett samarbete med Jungfrusunds Skärgårdsstad en båt,
samt att det ﬁnns två privata båtar
i klubben.

’’

’’Nu ska vi tillsammans
i föreningen bestämma vad vi ska göra
med prispengarna’’
Jessica Wallblom från Stenhamra,
tröttnade på de etablerade gymnastikföreningarna och startade en
egen förening. För det arbetet blev
hon utnämnd till Årets eldsjäl.
FOTO: ANGE SIMON HASTEGÅRD,
BILDBYRÅN
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FRIHETSMASKINEN.
Privatleasing fr. 2 499 kr / mån*

SPECIALUTGÅVA!

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

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

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

Obs! Begränsat antal bilar.

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se

Bränsleförbrukning blandad körning 6,5 l/100 km, CO2-utsläpp 146 g/km (NEDC 120 g/km).**
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.
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Innebandyjuniorer
skördar framgång
Laget som omfattar 20 spelare
födda mellan 2000 och 2002, har
tagit sig igenom säsongen med
goda resultat. I Allsvenskan för
juniorer, som är ett riksomfattande seriespel med 115 lag i hela
Sverige som under säsongen gjort
upp om att bli Sveriges bästa juniorlag, förlorade de dessvärre den
avgörande matchen mot Västeråslaget Skälby/Tillberga den 15
mars med 4-6. Därmed missade
de slutspelet och striden om de
absoluta topplaceringarna, men
var nöjda med säsongens bedrifter trots allt. Inte minst var de
glada med den stora publiktillströmningen på 233 personer vid
senaste matchen .
– Vi har en väldigt bra stämning i laget, alla trivs och tar för
sig. Denna säsongen har vi några
nyförvärv, bland annat några som

Sju SM-medaljer
ARMBRYTNING | Ekerö IK armbrytare fick med sig sju guldoch silvermedaljer hem från SM i
armbrytning i Helsingborg andra
helgen i mars.
– Vi var åtta stycken från Ekerö IK
som åkte ner till Helsingborgs arena. Det var ungefär 300 deltagare
totalt och många klasser. Vi vägde
in direkt och sedan gick vi ut och
åt tillsammans, vilket var uppskattat, särskilt av dem som behövde
fylla på sina depåer efter att ha
hållit igen på maten för att hamna
i rätt klass, berättar Torbjörn Reutergårdh, EIK armbrytningssektion.

INNEBANDY | Ekerö IK:s innebandyjuniorer har gjort en
rekordsäsong och placerar sig
väl i både Juniorallsvenskan och
seriespelet. I det senare är de
redan klara för division 1 inför
nästa säsong.

Den goda lagandan är en av
framgångfaktorerna.
FOTO: PRIVAT

följde med mig från Farsta där jag
provade att spela förra säsongen,
berättar lagkapten Melker Klingström Adelmor.
I seriespelet för juniorer har laget

spelat i division 2 och 3 den här säsongen.
– Det har gått långt över förväntan. Med två matcher kvar i

serien, har vi redan säkrat en plats
i division 1. Så vitt jag vet är det
första gången ett Ekerölag spelar
så bra. Nu hoppas vi på att få ett
riktigt stort publikstöd till nästa
säsong, säger Melker Klingström
Adelmor.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

| sporten

Sedan följde två dagars fullspäckat matchschema, där vänsterarmen
avverkades första dagen och högerarmsmatcherna och ﬁnalerna
fyllde lördagen.
– Det var ﬂera av våra tävlanden
som tog medaljer i ﬂera grenar,
bland annat vår junior Otto Hellmalm, som tog silver i både vänster
och höger arm, säger Torbjörn Reutergårdh och fortsätter:
– Efter lördagens tävlingar var
det bankett då alla äter tillsammans. Det fanns också några bord
som man kunde bryta vid och det
var väldigt god stämning. Det är
generellt sett väldigt bra gemenskap inom armbrytningsvärlden.
Med tanke på att man ska hålla var-

andra i handen, så måste det vara
det.
Han berättar också att i armbrytningen varvas alltid dam- och
herrmatcherna, då alla matcher anses lika mycket värda.
Sedan EIK:s armbrytningssektion
startades för ett par år sedan har
den vuxit till en stabil verksamhet som även arrangerade SM för
ett par år sedan. Den 15 juni arrangerar de också för första gången sin tävling ”Oak Island Open”.
Då kommer armbrytare från hela
Sverige till Erskinesalen och tävlar.
– Vi kommer ställa borden på
scenen och det blir perfekt då alla i
publiken kommer se bra, säger Torbjörn Reutergårdh.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

’’

’’Det är generellt sett
väldigt bra gemenskap
inom armbrytningsvärlden. Med tanke
på att man ska hålla
varandra i handen, så
måste det vara det.’’

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

Välkommen till ERB!
z Bryggor
z Sandstränder
z Bojstenar
z Muddring
z Sjötransporter
z Sjöbodar
z Båtlyftar
z Vågbrytare
z Vassrensning
z Kranlyft
z Borrning
z Vinterförvaring

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

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

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

z Bolagsbildning
z Bokföring
z Kund-

& leverantörsfakturahantering

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00
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SEGLA MED OSS!

Nyfiken på hur vi har det
på våra seglarläger? Du
hittar oss på Instagram:
@rastaholmsseglarlager

Sommarens roligaste seglarläger är för dig
mellan 8-16 år som vill segla jolle, lära känna
nya kompisar och såklart ha massvis med
bad, bus och roliga kvällsaktiviteter!

LEDIGA LOKALER
RÖDA LADAN Träkvista, Ekerövägen 82
Uthyres Butikslokal 72 m2 + kylrum c:a 4 m2, tillträde efter ö.k

z

EKEBYHOV BUSINESS CENTER Bryggavägen 110
z

Frysförråd c:a 20 m2 på lastkaj uthyres, 4000:-/mån inkl el*

z

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

z

2 Kontorsrum c:a 12 m2, möblerade med bl.a höj/sänkbart skrivbord uthyres, gemensam wc, kök
i loungemiljö och tillgång till mötesrum ingår i hyran på 3.900:-/mån*







EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER Bryggavägen 121
z

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

*Moms tillkommer på hyror

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

Entreprenör

skalfast.se
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Avstängningen av kollektivtrafikfilen
Vi som pendlar står inför ett
stort problem som kommer
att pågå i två år. Det går att se
problemet som en utmaning,
inte bara inför något som vi alla
efterfrågat och som kommer
att göra vårt pendlande lättare,
utan också inför framtida klimatutmaningar.

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

rosor
& tack
Stort tack!

Problemet är inte bara för få ﬁler
utan också alldeles för många bilar.
Eftersom våra politiker har gett
walk over får vi själva se till att hitta
på lösningar, men för det behövs
att politiker ställer upp och inte
bara säger nej ”det går inte”.
En icke vetenskapligt gjord
undersökning kl 6.45 den 4 mars gav
att det i endast 6,4 procent av bilarna
som då passerade busshållplatsen i
Tappström fanns mer än en person.
Rena företagsbilar borträknade. Om
några av dessa valt buss istället eller
åkt med någon annan hade antalet
bilar på vägen minskat.

Om vi nu alla som pendlar ställer
oss frågan om och i så fall vad jag
kan göra för att underlätta köerna
så tror jag att vi alla har idéer som är
genomförbara.
Den som kan tänka sig att ta med
en eller ﬂera andra personer i bilen
kanske kan få något i gengäld?
Någon form av ersättning av kommunen? Jag tänker mig en app-lösning, den som kan tänka sig att ta
med någon anmäler det så att det
syns i appen genom bilnummer,
ungefärlig tidpunkt och resväg. Jag
som vill åka med står vid en vanlig
busshållplats och passar den bil jag
bokat. Varje månad redovisas till
kommunen som får stå för ersättning.
Den som tänker testa att åka
buss kan få en månads prova-på
SL-kort, det har andra kommunen
redan gjort. Vi som redan reser med
buss hjälper gärna ovana så att de
kommer rätt. På bussen kan man
surfa och skicka SMS så mycket

man bara vill, tala i telefon är inte
lika populärt.
Kommunen måste se till att det
ﬁnns ﬂera infartparkeringsplatser
och börja med att tömma den stora
vid Tappström på bilar som använder den som boendeparkering samt
alla hantverkares bilar.
Vi är många som bor bortom
tätorten som önskar oss snabbussar
som inte stannar för på- och avstigande när man kommer till tätorten utan först vid Brommaplan.
Direktbussar för dem som ska till
Vällingby-Kista-området skulle
också vara bra. Och varför inte till
Fridhemsplan?
Vad gör jag själv? Har gått ner i
tid och arbetar fyra dagar i veckan
samt hemifrån en dag. Vinst för
andra pendlare blir en ledig parkeringsplats vid två tillfällen samt
ledig plats på bussen. Förlust för
mig är mindre i plånboken och för
kommunen mindre skatteintäkter.
Kommer många att få mycket

Inte lätt att bli godkänd som hyresgäst
Äntligen, efter åtta år i Ekerö
bostäders bostadskö är jag
på plats ett till en av kommunens lägenheter med
förtur för pensionärer! Men
tyvärr varade inte glädjen
länge. Det visade sig att
jag inte blev godkänd som
hyresgäst, hyran var 6 700
kronor i månaden och för
att jag skulle vara aktuell
för kontraktsskrivning
måste min pension vara
20 100 kronor i månaden
och så hög är den inte. Att
man aldrig har haft några
betalningsmärkningar eller
misskött sig på annat sätt
är inget Ekerö bostäder tar
någon hänsyn till. De har
sina regler! Det är bara att
konstatera, för en ensam-

stående pensionär är det
inte lätt att bli godkänd som
hyresgäst hos Ekerö bostäder. Deras regler för att få
hyra är desamma för pensionärer som för förvärvsarbetande, det vill säga inkomsten ska uppgå till minst tre
gånger hyresbeloppet. Så för
den som inte har en pension
på minst 20 000 kronor
i månaden ﬁnns det inte
många lägenheter i Ekerö
bostäders bestånd som är
aktuella. Det går inte heller
att bli godkänd som hyresgäst hos Ekerö bostäder med
hjälp av bostadstillägg som
man antagligen skulle vara
berättigad till med bolagets
höga hyror. Det här gäller
även om man aldrig har haft

en betalningsanmärkning
i hela sitt liv. Reglerna för
allmännyttans lägenheter i
Stockholm är annorlunda.
När hyran är betald ska
hyresgästen, oavsett om
man är pensionär eller inte,
ha ett bestämt belopp kvar.
För 2019 är det beloppet
4 923 kronor för en ensamstående vuxen. Jag tycker
det är dags för Ekerö bostäder att se över sina regler
och göra som Stockholm
stad och anpassa kraven till
verkligheten. Annars är det
inte annat än ren och skär
diskriminering av pensionärer.

längre restider kanske många måste
överväga att gå ner i arbetstid för att
orka och inte ta mer av den redan
begränsade fritiden. Ekonomisk
förlust både för den som får mindre
inkomst men också för kommunen.
För mig är det här en fråga om
solidaritet, ﬁnns det något jag kan
göra för att underlätta för någon
annan även om det är ett litet
bidrag så gör jag det. Hoppas att
ﬂera tänker så och inte bara på att
”jag vill inte att mina skattepengar
ska gå till något som inte gagnar
mig”. Jag betalar mycket i skatt
varje månad som inte direkt gagnar
mig, politikerarvoden är ett exempel. Ni som är valda att styra måste
lyssna och vara kreativa i den här
frågan. Vi som medborgare ser till
att det kommer in skattepengar och
kan inte bara vara intressanta de år
som det är val.
– Liselotte Axelsson

Svar till Voltaire
REPLIK


– Monica, änka 72 år

Med anledning av insändare
av Anna Voltaire, införd den
6 mars 2019. Anna Voltaire
påpekar i insändaren att
Elaine Adlertz, som valts in
i Ekerö bostäders styrelse,
också är ordförande i en
lokal hyresgästförening på
Ekerö. Elaine Adlertz tillträder sitt uppdrag i Ekerö
bostäders styrelse i maj i
samband med bolagsstämman. Innan hon valdes
avsade hon sig sitt uppdrag
i Hyresgästföreningens
förhandlingsdelegation
gentemot Ekerö bostäder. I
samband med årsmöte i den
lokala hyresgästförening
hon tillhör kommer hon

måste förnedra sig till tiggeri har i sanning inte valt
detta i sitt liv. De sitter här
10 till 12 timmar om dagen,
i ur och skur och kyla, för
att få in pengar köpa välling
med mera till barnen att
skicka hem. Det beror på

omänskliga förhållanden i
deras hemländer med mera
orsakat av politiker och regimer. Att generalisera dessa
personer som fast i organiserad kriminell verksamhet
är grovt överdrivet. Alla
tillhör deﬁnitivt inte denna

också att lämna sina uppdrag
där.
Uppgiften om att hon är
remissansvarig stämmer
inte. Hyresgästföreningen
Bromma Ekerös hemsida
har inte uppdaterats sedan
2016 och har inte varit i bruk
sedan dess. Elaine lämnade
uppdraget som remissansvarig 2017. Vi beklagar
att hemsidan innehåller
felaktigheter, men den har
inte använts sedan 2016.
Ansvarig för hemsidan
är Hyresgästföreningen
Bromma Ekerö genom sin
styrelse.
– Kicki Almlöv,
ordförande föreningsstyrelsen Bromma-Ekerö

Svar insändare Ekeröbo

zEn Ros och Tack till den

snälla ICA personal som
bar mina matkassar till
den väntande färdtjänsttaxin vid Ekerö vårdcentral 8 januari.
– Hälsningar Rosie

REPLIK

Om vi vill eller kan hjälpa
andra människor är upp till
var och en. Det är riktigt att
vi måste påverka politiker,
EU med mera att ta tag i de
olika orättvisor och elände

som ﬁnns i vår värld.Vill vi
göra något medan vi väntar
på politikers agerande är
valfritt. Att förbjuda tiggeri,
som du skriver åtminstone
här på Ekerö, löser inte
något problem i stort. De
stackars människor som

kategori. Att anonymt
skriva ”då vi vet” skänkta
pengar går till kriminell
verksamhet är både oriktigt
och osmakligt.

– Leif Eriksson

Vill du bli en i mitt fantastiska
assistentgäng på Ekerö?
EKERÖ KOMMUN SÖKER

Byggnadsinspektör - Bygghandläggare
TILL MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORETS BYGGLOVENHET
Ta dig an en spännande utmaning och var med och utveckla Ekerös vackra kommun!
.RPPXQHQEHÀQQHUVLJLHWWP\FNHWH[SDQVLYWVNHGHPHGÁHUDVSlQQDQGHVW|UUH
ERVWDGVSURMHNWIUDPI|URVV9LV|NHUQXHQE\JJQDGVLQVSHNW|UWLOOE\JJORYVHQKHWHQ
som består av ett 20-tal medarbetare. Tjänsten omfattar heltid och är en
tillsvidareanställning med tillträde omgående.

Läs mer på ekero.se/ledigajobb

Jag är en ung man som söker en varm, klok och initiativtagande
personlig assistent över 25 år med erfarenhet av autism och epilepsi.
Du behöver prata bra svenska, ha god fysik och ha körkort.
Ej pälsdjursallergiker, gärna manliga sökande.
Jag bor vid Mälaren, ca 20 minuter med buss från Brommaplan.
Du får betald introduktion mars–april, därefter semestervikariat i
sommar med fortsättning till hösten. Arbetstid deltid/heltid, dag, kväll,
natt, helg. Du kommer få kontinuerlig
handledning.
Mejla ansökan märkt “Ekerö” till
assistans@jag.se eller sök via jag.se/
lediga-jobb-som-assistent-arbetsledare

PERSONLIG ASSISTANS
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Ordningsföreskrifter mot tiggeri
Göran Hellman, Desirée Björk,
Ulrika Sandin och Hanna
Svensson skriver i MN den 20
februari att tiggeriförbud inte
är rätt lösning. Dock lyfter de
inte hur de problem som tiggeri medför ska lösas lokalt i
Ekerö kommun.

REPLIK

Nedskräpning, olovliga boplatser
och intrång på lokal mark sker

dessa människor. I vår mening blir
tiggeriet ett utryck för över- och
underordning i samhället, detta är
något som inte hör hemma i Ekerö
kommun. Ett förbud mot tiggeri
ska diskuteras med medmänsklighet och solidaritet mot dessa
människor i åtanke.
Vi håller dock med om att frågan
även måste tas tag i på högre nivåer.
Det är tiggarnas hemländer som
ansvarar för deras egna medborgare, inte Sverige. Vi instämmer

redan idag. Dessutom medför
tiggeriet en upplevd otrygghet för
invånare i Ekerö kommun, äldre
som yngre. Detta bör inte accepteras, oavsett vem som utför lagöverträdelserna.
Den som är satt i tiggeri är inte fri
och idag utnyttjas dessa människor
av organiserade ligor som tjänar
stora summor på tiggeriet. Att
fortsätta ignorera detta cementerar ett utanförskap och leder
inte till en långsiktig lösning för

även med vänsteroppositionen
om att diskrimineringen och förtrycket gentemot dessa människor
i deras hemländer måste motarbetas och fördömas. En bra början på
detta är exempelvis att dra in bidragen till Rumänien för att sätta press
på deras ledande politiker att ta tag
i detta problem.
I vår mening bör ingen människa
i Sverige tvingas ner på knä för att
be om pengar, och så länge det är
organiserande makter som står

bakom dessa individer och tjänar
mest på att andra tigger vill vi att ett
förbud mot detta införs på Ekerö.
För att återigen vara tydliga är detta
Moderaterna på Ekerös åsikt. Jag
har på uppdrag av Ekeröalliansen
lagt ett ordförandeförslag där jag
uppdragit åt kommunens tjänstemän att utreda möjligheten för och
effekten av lokala ordningsföreskrifter mot tiggeri.
– Adam Reuterskiöld (M)

Replik på Pieter och Bo i Närlunda 20/2
REPLIK

Än en gång kan jag konstatera att jag och Bo i Närlunda
ser på världen genom olika
glasögon. Min utgångspunkt
är att alla människor vill
gott. Jag kanske inte alltid
delar deras uppfattning men
utgår från att de vill väl. Så
när våra kommunala tjänstemän tar hjälp av experter
för att göra en bedömning
av hur man ska göra med
poppelallén så ser jag ingen
större konspiration i detta
där experter används för
att dölja ett annat syfte. Nej
Bo, den människosynen
delar jag inte med dig. Och
jag kan garantera dig att
kommunledningen inte
beordrar skövling av träd för

att det ska passa in i någon
”större” plan. Men du är
uppenbarligen inte ensam
i din tro på att det ﬁnns en
större plan bakom. Jag ﬁck
även en replik av Pieter som
är i samma konspiratoriska
anda. Pieter, jag är övertygad
om att om kulvert eller täckt
dike varit lösningen så skulle
våra mycket kompetenta
tjänstemän och de experter
de rådfrågat föreslagit det.
Vi har alla rätt att uppfatta
saker på olika sätt. Men jag
väljer att tänka positivt om
mina medmänniskor. Jag
klarar dessutom av att ha två
tankar i huvudet samtidigt.
Både en sorg att popplarna
måste ner samtidigt som jag
kan förstå varför så måste
ske.

Popplarna togs inte ner för
att förstöra Ekerö utan för
att Ekerö på sikt ska bli en
än bättre plats att bo på. Jag
inser att jag inte kommer att
få er båda på min sida men
på samma sätt som jag respekterar er synpunkt hoppas
jag att ni kan respektera att
jag inte delar er. Jag må vara
naiv som tror gott om alla
människor men jag lovar er,
det gör att jag sover bättre
på natten. Men jag hoppas
att min positiva syn på mina
medmänniskor kan skava av
lite på er så att ni framöver
kan börja se att även andra
vill väl.
– Gunnar Mossberg (M),
ordförande tekniska
nämnden

Ytterst otrevligt!
Känns som man helt
tappat kollen här i
kommunen. Gör man
inget så är risken stor
att detta bara eskalerar mer och mer.
– Stenhamrabo

F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

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

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

Heldgsrock och Movin´
On: Janne Lyckman och

Musik i skymningen:

Anni Stavling

Teddy Wickström

Mälarö Jazz: Tommy

Back to the Sixties:
Janne Widén och Lasse
Lindros

Kentas Kårner:
Kenta Hedlööf

Kritfabriken:

Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och
Lennart Olinder

Birgitta och Janne Lyckman

Barockt och Bàrock:

Fredrik Värme

Onsdagsdansen:

Jüri Jügenthal

Kryckan på egna ben:

Björn Schumacher

Blå timmen:

Lars ”Kryckan” Krüger

Lennart Karlsson

Kryckans Country:

Plattfall: Nisse Jakobsson
Plats på scen:

Broddmans:

Lars ”Kryckan” Krüger

Bo Magnusson

Ingemar Lindqvist

Kyrkradion: Marianne

CD med egna öron:

Abrahamsson, Barbro och
Lennart Arlinger

Rockoko: Gunilla Jerlinger
Skivat och klart:

Pyret Ericson

Dags för dragspel:

Lennarts Låda:

Kjell Nilsson

Lennart Lundlad

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

Lättspårat:

Jerlinger och Anni Stavling

Fredagskväll:

Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen:
Lasse, Kalle och Nisse,
Gunilla Jerlinger

Mer än bara Blues:

Kjell Karlsson

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

Söndagkväll:
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage
Torsdagspytt:

Björn Höglund

Danne Larsson och Arne
Swedin

P-O Ljungberg

Fyndlådan: Leif Bjärnling
God kväll Mälaröarna:

Morgonluft från
Mälarökyrkan: Ing-Britt

Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

Viking meny: Ulf Nystedt
Wallins praliner:

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

Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm

www.fsons.se
z Trädgård & Fastighetsunderhåll
z Trädfällning & Stubbfräsning
z Mark & Anläggning
z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran

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

Tel: 560 47 111 z info@fsons.se


Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

Svanbröllop vid Gällstaö
MÄLARÖARNA | I ett av
MN:s nummer vintern 1969,
muntras läsarna upp av en
somrig berättelse om svanbröllop. Alltsamman utspelar sig intill Gällstaö, som på
den tiden framförallt var ett
fritidshusområde.
Gällstaö bestående av Parksidan och Solsidan, avstyckades
från Ekebyhovs ägor 1923. I
MN 1969 kan man läsa att det
nu är drygt 150 tomtägare, huvudsakligen från Stockholm,
som tillbringar en stor del av
sin fritid på Gällstaö.
”När folk utbreder sig och
skryter om hur vackert det är
på andra ställen, brukar undertecknad som motvikt referera till vad en tjänsteman från
vägförvaltningen hade att säga
om Gällstaö”, skriver signaturen A.L. Bert.
Han berättar att tjänstemannen i fråga blivit bjuden
på kaffe efter väginspektion
och då frågat om någon tomt
var till salu.
”Jag sa som sanningen var
att jag just då inte kände till
någon ledig tomt men, fortsatte jag, det ﬁnns väl tomter
på andra håll?
– Jodå det gör det visst, men

”Vita segel och vita svanar är en vanlig sommarsyn från Solsidan på Gällstaö”, så lyder bildtexten till den somriga artikel som publiceras mitt i
vintern i MN 1969. De vita seglen och svanarna är än idag en vanlig syn från Solsidan.

jag har inspekterat vägar i hela
Stockholms län, men det ﬁnns
inte en plats där det är så vackert som här på Gällstaö”.
A.L. Bert berättar att den som

äger en tomt på Gällstaö och
har öron och ögon öppna, kan
få uppleva lite av varje. Ibland
kan man få besök av älg, rådjur, hare eller grävling.

”Jag upplevde en dag en bedårande syn. Det kom ett
svanpar simmande utanför
vår tomt och svanhonan lät
sig plötsligt bestigas av den
medföljande kavaljeren. När
akten var fullbordad simmade de två ifrån varandra ett
par meter, gjorde plötsligt
helt om, sam tillbaka så att
brösten möttes och de långa

halsarna slingrade de sedan
om varandra i ﬂera varv. Det

”...det finns inte en
plats där det är så
vackert som här på
Gällstaö”

hela var någonting fantastiskt, ett bröllop ute i vattnet,
där de båda kontrahenterna
liksom lovade varandra trohet för hela livet. Den synen
glömmer man aldrig.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Funderar du på att byta
fönster eller ytterdörr?

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

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

| öarna runt
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Örnräkning I början av mars deltog Mälaröarnas ornitologiska förening i den årliga örnräkningen. Gruppen
av såväl erfarna skådare som nybörjare kunde skåda
tre havsörnsindivider som rapporterades in till sambandscentralen vid Rördrommens fältstation. Frans, på
bilden, var yngste deltagaren. FOTO: CHRISTIAN LAGSTRÖM

Opera på bio Den 2 mars visade ”Live på bio” den
komiska operan Regementetsdotter av kompositören Donizetti. På bilden ses Anette Björkman och Jan
Fagerberg i samspråk i pausen.

Annonsmarknaden

Släktforskning med DNA Sveriges DNA-guru Peter Sjölund
kom till biblioteket i Ekerö centrum den 19 februari och berättade om vad DNA kan säga om en persons släkt och ursprung.
Många intresserade passade på att göra en egen DNA-topsning.
Evenemanget var ett samarrangemang med Ekerö–Munsö hembygdsförening.
FOTO: ÅSA SJÖBERG

LISBETH ODDMARK
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Årsmöte 1 Vänföreningen för Ekebyhovs slott hade nyligen årsmöte och valde då
ny styrelse. Fr.v. Vibeke Bernson, Anita Olsson, Maud Hellberg och Jan Nordström.
De informerades även om det aktuella läget avseende sommarkafé, problem med
vattenskadan som inte väntas vara åtgärdad förrän mitten av maj, samarbetet med
intresseföreningen kring helgverksamheten och inköp av en plakett till styrelsebordet.
FOTO: BJÖRN HELLBERG

Teaterföreställning Molly Persson, 12 år, (mitten) från Ekerö

Årsmöte 2 Nätverket Selma har haft årsmöte och valt ny sty-

spelar karaktären ”Nibbe”, ett av de bortglömda barnen, i föreställningen ”Peter Pan” på Teater Bristol i Sundbyberg. Premiären
var slutsåld och föreställningen fortsätter spelas under helgerna
i mars och april.

relse för 2019. Den nya styrelsen består av (överst fr.v.) Marie
Adolfsson, Tina Hult, Lo Varg, Stina Svanberg (sekreterare),
Ellinor Nigell och Annika Engström (ordförande). Ledamöter
som inte är med på bilden är Lotta Christersdotter och Helene
Ångström (kassör).
FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

Ambassador, 70x40x26, ljuslila,
hjul 150 kr. Båda i gott skick. 070636 36 12.
Syltkruka, Rörstrands stenmassa.
Höjd 21 cm, diameter 16 cm där det
är bredast. 300 kr. 073-975 69 56.
Fyra sommardäck Goodyear Efﬁcient Grip 205/55 R 16 på Volvos
originalfälg. Har suttit på en Volvo
V 70 1997. Rullat två säsonger och
har bra mönster kvar. 800 kr för
alla fyra. 070-585 85 81 (Hilleshög)



Billy bokhylla i nyskick. Fyra ﬂyttbara + två fasta hyllor. Pris 150 kr. Tel
073-943 04 24.
3-sitssoffa av grön plysch i mycket
bra skick. 500 kr. 076-126 39 47.
Marie

Resväska Carlton, 70x55x20,
mörkblå, hjul 200 kr. Resväska

 KÖPES


Kattunge ”bondkatt” önskas köpa.
Kattvana. Kommer få vara både
inne och ute. Tel: 070-589 19 52.





UTHYRES

Färingsö kvinnodräkt rekonstruerades 1972 och efterliknar slåtterfolkets kvinnodräkt som är allmogepräglad. (Målning av dräkten ﬁnns

• Privatpersoner annonserar (ej verksamheter) lokala ärenden GRATIS
• Annonstexternas längd max 500 tecken inklusive blanksteg.
• Bifoga eventuell jpg-bild, gärna i upplösning300 dpi
• Begagnat utannonserade värde får högst uppgå till 250 000 kr.

handdukar kan ﬁxas. Kontakt Ulrica
073-321 42 76.

 ÖNSKAS HYRA


Efter 10 år i Norrland önskar jag
tillbaka till Stockholm med omnejd.
Söker en etta eller tvåa eller rum
i villa med egen ingång. Behjälplig
med snöskottning, trädgårdsarbete
och/eller städning. Familjebevis
ﬁnnes, även bra rekommendationer. Svar till anne_wincent@
hotmail.com



Helgö fritidshus 35 kvm 3 r.o.k fullt
möblerad. 4 sängplatser. Borrad
brunn och förbrännings-WC i
uthus. Vackert, soligt och lugnt läge
på bergstomt. Inga djur tillåtet pga
allergi. Endast seriös hyresgäst, bra
hyra + el. st.jern@hotmail.com

 SÄLJES

Cykel Scott sub 20, 21 växlar,
hydraliska skivbromsar. Pris 3 500
kr. Tel 070-560 86 95 el 070-278
26 20.

på Svartsjö slott). Dräkten består
av: Särk, livstycke med skört, kjol,
förkläde, halskläde (sjal), dräktbrosch i silver och bindmössa. Storlek
ca 38/40. Finns även ytterligare en
påbörjad dräkt. Tel: 0732-61 02 70.

Hus på Franska Rivieran. Hyr vårt
mysiga 1600-tals hus med hänförande utsikt mot Alperna och
Medelhavet i den kända franska
konstnärsbyn St Paul de Vence.
Byn ligger ca 5 km från havet
och ca 20 min med bil från Nice
ﬂygplats. Direktbuss ﬁnns. Huset är
i 3 plan och har massor av charm.
Plats för 6 personer. Pris 4 000 –
7 000 kr/vecka. I byn ﬁnns ﬂera
bra restauranger och konstgallerier. Städning samt hyra av lakan/

Önskar hyra åretrunt-parkering för
husbil. Helst under tak. Längd 6 m,
höjd 3,30. Kontakta Daniel 072-175
77 33, daniellindberg66@gmail.
com



SÖKES





Musiker sökes till bluesband på
Färingsö. Trummor, bas, keyboard,
munspel, gitarr, sång. Finns gitarrist som sjunger hellre än bra samt
lokal med en del backline. Ring
Anders 070-814 93 92.





BORTSKÄNKES



Vävstol 120 cm vävbredd , med
samtliga tillbehör bortskänkes.
Tel 070-608 16 60.

• Rekommenderad inlämning är 2 veckor före utgivning. Se sid 2 för utgivningsplan.
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se eller till Mälaröarnas nyheter, Box 100,
178 22 Ekerö
• Publicering sker i turordning samt i mån av utrymme.
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

Alfa Ekerö

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

Begravningsbyråer

IGNIS
Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik

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

Varmt tack!
Vårt varmaste tack till
er alla som på olika sätt
hedrat minnet av min
älskade hustru och mor

Anne-Marie
Roxhed
vid hennes bortgång.

www.ignis.se

Willy och Kent Roxhed

Sandviksvägen 4

Åkerstigen 93 - 560 30121

Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF
7ÉSÇMTLBEF

Jord, Sand & Grus

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z



1FS.BMNTUSªN
GFCSVBSJ
GFCSVBSJ



IBSMÇNOBUPTT
JTUPSTPSHPDITBLOBE



Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

BILAR
KÖPES
Allt är intressant
även defekta
0700-61 73 96

Rut-avdrag!

0760-062641

NYFIKEN?

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954
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Hem/företagsstäd

www.ekerobudo.com

| familj

.JOOFTDFSFNPOJGSFEBHBQSJM
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Vår kära Mamma
Svärmor Mormor
och Gammelmormor

Karin Karlsson
* 3 februari 1918
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Ekerö 12 mars 2019
BARBRO
ELISABETH och HANS
Ronny och Celeste
Nicole Erica
Övrig släkt och vänner
Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du
bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå
Vi minns dig med
glädje och kärlek
Begravningen äger rum i
Ekerö kyrka fredagen
den 5 april kl.11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. O s a till
IGNIS Kungsholmen
Tel 08-653 33 75 eller
kungsholmen@ignis.se
senast 1 april.
Valfri klädsel.
Ett stort och innerligt tack till
personalen på avd.
Granbacken/Ekbacken på
Ekgården samt övrig personal
för all den omsorg och omtanke
ni visat oss alla.

Grattis Sebastian Fredén på
19-årsdagen den 5 april från
mormor, morfar, mostrar,
morbröder och kusiner.

 DÖDA


• Jan Eiliv Graff, Stenhamra,
avled den 25 februari i en
ålder av 79 år.
• Inga-Britt Viola Bjuremark,
Ekerö, avled den 26 februari
i en ålder av 84 år.
• John-Orvar Vincent
Bredler, Svartsjö, avled den
1 mars i en ålder av 88 år.
• Erik Lennart Svärd, Ekerö,
avled den 3 mars i en ålder
av 88 år.
• Gun Ingegerd Bergström,
Ekerö, avled den 5 mars i en
ålder av 74 år.
• Karin Elly Vilhelmina Karlsson, Ekerö, avled den 12
mars i en ålder av 101 år.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning samt
i mån av plats



LÄNGTAR DU
Hans Melander,
tredje generationen

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

efter förändring?

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

0(8Läs mer på: www.me2u.se/coaching

RUT-avdrag
Personlig begravning
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!

50 % rabatt
på timpriset
Binärdata AB

Marie Rosmark
Kundrådgivare

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

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård
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Mälarökrysset
Välkomna att lösa ett korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
TÄVLA! Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de
färgade rutorna. Mejla meningen till:
kryss@malaroarnasnyheter.se och uppge även postadress.
I ämnesrutan skrivs bara för- och efternamn. Bland de rätta
svaren lottar vi efter helgen ut ett PRESENTKORT på 100
kronor hos Färingsö trä.
Bilden: Mälarö bågskytteklubb.
FOTO: ARKIV

Vi gratulerar Peter Larsson, Ekerö, till förra numrets vinst
där korsordet hade nedanstående lösning.

Vi hjälper dig med ditt projekt!

Ove

Stefan

Martin

Emil

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.

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

Bara 5 minuter
från Tappström
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| larmet går

Service och reparationer
z HUSBILAR
z HUSVAGNAR




z SLÄP
z 4-HJULSMÄTNING




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

UbbeSotare
– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

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



zwww.ubbesotare.se

Välja
behörig sotare?
Jag hjälper dig
med ansökan

z Husgrunder z Ingrävning

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

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

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

Bil- och bostadsinbrott
MÄLARÖARNA | Under
senaste tvåveckorsperioden har ett stort antal
inbrott i bostäder och
bilar ägt rum i kommunen.
Polisen tipsar om att sätta
lås på fönster.
Den 4 mars skedde ett ﬂertal
brott. Två personer såg bland
annat när två gärningsmän
krossade en fönsterruta på
ett garage på Almhagsvägen
på Ekerö och bar ut däck från
garaget.
– Vittnena såg sedan att
männen lämnade i en mörk
gammal Volvo V70. I samband med detta ringde man
till polisen som tog upp jakten efter gärningsmännen.
Patrullen anträffade det aktuella fordonet och det visade sig att det tillgripna godset fanns i bilen. Personerna
greps, berättar Elise Berlin,
kommunpolis.
En



båtägare

upptäckte

också att han blivit av med
delar på sin båtmotor. Gärningspersonen hade kapat
kablagestammar och skruvat bort delar från utombordaren. Stölden skedde på
Hamnplan, Törnbyviken i
Stenhamra.
Likaså upptäcktes det av

personal att man stulit bland
annat 300 liter diesel ur tankar på Edebyvägen i Drottningholm. Gärningsmännen
hade sågat av låset till förrådscontainern och därefter
tömt tanken på diesel.
En bilägare upptäckte
dessutom att han haft inbrott i sin bil under helgen
på Tappströmsvägen, Ekerö.
Någon hade krossat rutan
på bilen och sedan tillgripit
alla verktyg. Ägaren hittade
senare några verktygslådor
i en skogsdunge nära parkeringen.
Både på Galtuddsvägen och

Hampusvägen i Stenhamra
har villaägare råkat ut för inbrott.
– Det kan vara bra att sätta
lås på sina fönster. Krossas
rutorna, kan inbrottstjuvarna inte öppna fönstret som
är låst, utan måste ta sig igenom det krossade glaset med
risk att göra illa sig och eventuellt lämna DNA efter sig.
Ännu ﬂer bilinbrott har
också skett under perioden
och bilägare har blivit av
med både kläder och skidutrustning.
– En person kom tillbaka
till sin parkerade bil, som
stod vid Ekebyhovsbacken,

Ekerö, när han upptäckte att
någon brutit upp hans takbox och stulit två par alpinskidor ur boxen till ett värde
av 22 600 kronor, säger Elise
Berlin och fortsätter berätta:

”Krossas rutorna,
kan inbrottstjuvarna
inte öppna fönstret
som är låst, utan
måste ta sig igenom
det krossade glaset”

– Den 9 mars kallades polisen till Försvarets radioanstalt där skyddsvakter hade
gripit en person för att ha
fotat med sin mobilkamera. Personen greps, men
släpptes sedan. Detta är ett
skyddsobjekt vilket innebär
att man inte får fota sådana
platser.
Den 15 mars beordrades en
polispatrull till Pizzeria Skå
på grund av att ett sabotagelarm utlösts. När de anlände
till platsen upptäckte de att
det varit inbrott. Personalen
kom också till platsen och
kunde konstatera att kontanter hade stulits.

Den 17 mars rörde sig en polishelikopter och ﬂera polispatruller på Ekerö i samband
med en privat händelse som
inte var kopplad till något
brott eller fara för annan
person.
– Jag ser också att anmälningarna om skadegörelse
har ökat främst gällande
klotter. Det är oerhört tråkigt beteende som kan vara
väldigt kostsamt. När man
klottrar kan man bli misstänkt för skadegörelse och
straffet är fängelse i högst två
år. Lagstiftaren ser allvarligt
på detta. Ett tips till föräldrar
är att man reagerar om man
har ett barn som målar grafﬁti, klottrar mycket på papper eller målar tags. Man kan
även dra öronen åt sig om
barnet tittar mycket på olika
internetsidor som handlar
om klotter, har färg på ﬁngrarna, sprayburkar, klotterpennor, bilder på klotter i sin
telefon med mera. Det man
ska ha med sig är att föräldrar
kan bli skadeståndsskyldiga enligt Skadeståndslagen.
Har man frågor eller tips är
man välkommen att höra
av sig till polisen, säger Elise
Berlin.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

F’SONS

PC Akuten

ALLSERVICE AB

i säkra händer

www.fsons.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

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

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

z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran

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

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

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

strömgrens måleri

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

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



Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

Kvalitet är ofta inte mer
komplicerat än så.

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

www.pcakuten.se

stromgrensmaleri
Kontakt 070-753 64 44

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!

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

MOPED - BIL - SLÄP

www.ekesioo.se

annajansson.se

Kvarngränd 9
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare
Färentuna

560 340 00

em ma
På h

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

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

Tel: 08-560 243 48

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

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

FÄRGHANDEL

FÄRG TAPET
GOLV

ET RUNT.
R
Å
–
A
J
E
L
T
T
LÄTTA A

Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

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

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

LOKALER

STÄDSERVICE

FÖRRÅD
Lilla Berga 1, Skå

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

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LACKERING



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






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

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

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


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

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

z Kontorsstäd


z Byggstäd

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

GOLV
Mattläggning
Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Golvslipning
Även altan/trall slipning
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Ekerö • Träkvista Torg

z
z
z
z

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

Binärdata AB
0707-139 000
560 402 51

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

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

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Träkvista Bilservice AB

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

EN

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

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Service • Däck

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

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

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

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

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

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

·ဖŠၹၸဖၹႀထöဖ£öၹၸဖၹၾ

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Filippavägen 29, Ekerö
5 rok, ca 112 + 15 m² UTGÅNGSPRIS 4 100 000 kr
VISAS Sö 24/3 kl 13:00-13:45, Må 25/3 Ring för tid
BYGGÅR 1964 TOMT 400 m² EP 125 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Blåsbacksvägen 73, Stenhamra
4 rok, ca 96 m² UTGÅNGSPRIS 2 350 000 kr AVGIFT 5
916 kr/mån VISAS Sö 31/3 kl 13.30-14.15, Må 1/4 Ring
för tidsbokning BYGGÅR 1982 EP 91 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Toppenläge - nära allt!

Klippans väg 20, Svartsjö

Omtyckta kvarter

5 rok, 85 + 56 m² UTGÅNGSPRIS 4 375 000 kr VISAS Sö
31/3 kl 12:00-12:45, Må 1/4 Ring för tid BYGGÅR 2005
TOMT 659 m² EP 102 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn
Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Gavelradhus

Trädgårdsvägen 23, Ekerö

Renoveringschans

Insynsskyddat söderläge
Ljust & välskött

6 rok, 153 m² UTGÅNGSPRIS 5 495 000 kr VISAS Ring
för visning BYGGÅR 1972 TOMT 404 m² EP 90 kWh/
kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708 30 01
61

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

Arkitektritat hus
Magiska soluppgångar
Strålande sjöutsikt & båtplats

Centralt i Närlunda
Barnvänlig område
Söderläge mot allmännig

Koll på läget sedan 1937

Björkfjärdsvägen 2, Adelsö

Nyproduktion

Apelvägen 15, Stenhamra

Utmärkt centralt läge

5 rok, ca 147 m² UTGÅNGPRIS 4 250 000 kr VISAS Ring
för visning BYGGÅR 2019 EP IU MÄKLARE Martin
Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Sjönära läge
Modern design

5 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 3 800 000 kr VISAS Sö
24/3 kl 14:30-15:00 BYGGÅR 1969 TOMT 641 m² EP 297
kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070826 83 00

Söderströms väg 404, Stenhamra

Utmärkt söderläge

Klevbergsvägen 36A, Stenhamra

Bra läge i Stenhamra

Ljus & fräscht renoverad

6 rok, 124 + 124 m² UTGÅNGSPRIS 5 600 000 kr VISAS
Ring för visning BYGGÅR 1978 TOMT 1016 m² EP IU
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Rymlig etagevilla

2 rok, 60 m² UTGÅNGSPRIS 2 175 000 kr AVGIFT 4 535
kr/mån VISAS Sö 24/3 kl 13:00-13:45, Må 25/3, ring för
tid BYGGÅR 1988 EP IU MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 070-760 46 63

Isolerat förråd och parkering ingår

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

Inrett garage med wc
Fem möjliga sovrum

Totalt 248 m²

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

MARTIN LARSSON
Reg. Fastighetsmäklare
0708 30 01 61

LINN LAGERQVIST
Reg. Fastighetsmäklare
0705 10 65 69

SOPHIA ÅKERMAN
Reg. Fastighetsmäklare
0707 60 46 63

MIKAELA HOLM
Mäklarassistent
08 564 109 40

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

JENNY NÄSLUND
Reg. Fastighetsmäklare
0708 26 83 00

