
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Den 21 mars hade Trafikverket i samarbete med Ekerö kommun utställning kring både förbifartsbygget och bredd-
ningen av Ekerövägen. Uppslutningen var stor och många frågor ställdes till Trafikverkets representanter. Arbetet 
med de två projekten innebär också kulturhistorisk och geologisk bevakning. | 8-9, 10  FOTO: EWA LINNROS

Många frågor sökte
svar av Trafikverket

Reaktioner på 
SD-uttalande
Sverigedemokraternas gruppledare på Ekerö, 
Jimmy Fors har i inlägg på Facebook bland annat 
skrivit att han ”har själv Koranen hemma när toa-
lettpappret tryter”. Läs hans egen och partiet på 
riksplans kommentar till detta samt fullmäktiges 
övriga partiers synpunkter. | 4

Ökning av olyckor
Under 2018 ryckte brandförsvaret på Ekerö ut 408 
gånger, en ökning från året före. Bilolyckor och auto-
matlarm stod för en stor del av ökningen. | 6

Äldres boendekostnader
För en tid sedan hade MN en insändare om de dyra 
boendekostnaderna på kommunens äldreboenden. 
I detta nummer ställer vi frågor kring detta till  Kjell 
Öhrström (M), socialnämndens ordförande.  | 12

Unga kan sola trots lag
Från och med 2018 är det inte tillåtet att låta personer 
under 18 år sola i solarium. I Always fitness solarium i 
Ekerö centrum efterlevs dock inte detta. | 10 

”Mälaröarna har en gräslig trafiksituation 
för arbetspendlare och den kommer att bli 
mycket värre. Infartsparkeringar är kommu-
nens ansvar... Flytta kommunens resurser dit 
där de behövs av inte minst miljöskäl. Skjut på 
badhuset tills dess kommunen har 100 000 
innevånare som kan bära kostnaderna. Ta 
ansvar för kommunens arbetande innevånare 
nu.  Inga bad utan att arbetsresor först funge-
rar rimligt.”  |  tyck 26

Rode lyfter kvinnorna
För sju år sedan tog Rode Gustavsson emot kommu-
nens ungdomskulturstipendium. Nu är han åter på 
Ekerö efter utbildning på Köpenhamns musikkonser-
vatorium och ägnar mycket tid åt att lyfta fram kvinnli-
ga kompositörer.  | 18

Vinst i schackfyran
Klass 4C på Ekebyhovsskolan är klara för riksfinal i 
Schackfyran. Deras lärare menar att schack främjar 
förmågan att inta olika perspektiv.  | sporten 20
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Tänk globalt – 
handla Lokalt!

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

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

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

Behöver du hjälp 
med deklarationen? 

Ring oss!
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Ekerö Optik

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

  

Specialvisning!

1999 - 2019

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00 Kaffet alltid på!

Just 
nu!

Torsdag 11 april kl 11-18.30 
Roy visar Morel.  Ta chansen 
och prova hela kollektionen! 

30 % 
rabatt 
under dagen 
på glasen!

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

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

Kaltspatskristall med ametister har geologerna 
som arbetar med förbifarten hittat. Sid 8-9.

 FOTO: TRAFIKVERKET

Zakarias Berg vann stortävlingen Thor Masters i 
mitten av mars. Sid 25.                           
                                 FOTO: MARION STEIN
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Nu har snön smält och vårblommorna börjat titta fram på många platser runt om i naturen.
Något annat som dykt upp i naturens gömmor under mark, är fantastiska stenar som gnistrar 
och glänser. Några av dessa har geologerna som arbetar med förbifarten hittat när de under-
söker bergets kvalitet. Prallellt med geologerna arbetar också kulturmiljöexperter. De har inte 
utfört några större grävarbeten, men man har hittat rester av en gammal by. Mer om detta  
arbete kan du läsa på sidorna 8 och 9.

Helt andra saker som dyker upp när det grävs är kommentarer som lagts upp på sociala me-
dier, kommentarer som nu väckt frågan om en förtroendevald kan uttrycka sig hur som helst. 
Mer om detta på sidan 4.

När Ekebyhovs slotts kök nu renoveras har man inte grävt men väl rivit en hel del. Då har 
gamla tapeter från för kommit fram. 

Vi gräver i varje nummer i vårt digra arkiv av Mälaröarnas nyheter från förr och ofta kan 
vi koppla samman det vi finner  där, med aktuella nyheter. Den här gången handlar det om 
brandförsvarets arbete då och nu.

Men för att finna framgångsrika idrottskvinnor och män behöver vi inte gräva, Mälaröarna 
har många duktiga utövare. På sportsidorna presenerar vi nya segrar och så skriver om vi en 
spännande musiker som grävt fram glömda musikstycken.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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100 % MÄLARÖARNA!  
MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 

Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 
på Mälaröarna.

MN delas ut av Bring Citymail

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949

 nyheterMÄLARÖARNAS



 Halloumi     Fontana. 
200 g.   Ekologisk. 
  Jfr pris 137:50/kg.    

 Färsk makrill   Spanien. 
    Hel .   Jfr pris 69:00/kg.    

 14  90  /hg 

 Myntatzatziki  
 Bosphorus.     Från vår 
Deli.   Jfr pris 99:00/kg.    

 Utmärkt både till  kycklingen 

och Vegetariska plätt ar �

 Potatissallad  
 Alhambra.     Från vår Deli. 
Krämig och fransk.  
 Jfr pris 79:00/kg.    

 9  90  /hg 

 Vegetariska plättar  
 Bosphorus.     Kikärta, aubergine, 
rödbeta, zucchini. Från vår 
Deli.   Jfr pris 149:00/kg.    

 7  90  /hg 

 Grillad kyckling   Guldfågeln. 
Ursprung Sverige.   Råvikt ca 1040 g. 
  Butiksgrillad.   Jfr pris 38:36/kg.    

Besök vår Deli!

 Butiksgrill ad 

�

 Källarrökt skinka   Scan. 
Ursprung Sverige.     Från vår Deli. 
  Jfr pris 149:00/kg.    

 14  90  /hg 

 39  90  /st 

 /kg 
 69k 

  

 2  för

 55k 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 14 t o m 7/4-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Jag ger gärna tips 
på goda till behör! 

/Lill emor
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KOMMUNEN | Sverigedemo-
raterna Ekerös gruppledare 
Jimmy Fors har i inlägg på 
Facebook bland annat skrivit 
att han har Koranen hemma när 
toalettpappret tryter. Detta har 
framkommit genom en gransk-
ning av Kaggeholms folkhögsko-
las journaliststuderande.

2014 skriver Jimmy Fors i en öp-
pen Facebookgrupp för politiskt 
intresserade att han ”…har själv 
Koranen hemma när toalettpapp-
ret tryter”. I senare kommentarer 
kallar han mellanöstern för ”den 
primitiva världsdelen” och i ytter-
ligare en kommentar, kallar han 
Feministiskt initiativ för ”det mili-
tanta flatpartiet”.

Till folkhögskolans webbtidning 
E-nytt svarar Jimmy Fors att hans 
kommentarer var menade som iro-
ni. MN vänder sig till honom för 
att få ytterligare ett förtydligande 
kring hur han tänkte.

–  Mitt syfte var inte att göra 
någon poäng med det jag skrev, 
utan ett försök att göra ett skämt 
på nätet. Gällande FI så tycker jag 
de tacklar jämställdhetsfrågan på 
helt fel sätt. Man missar de centrala 
frågorna och bedriver istället en yt-
terkantspolitik, säger Jimmy Fors.

MN har kontaktat Sverigede-
mokraternas distriktsordförande i 

Stockholms län, för att få deras syn 
på saken. 

– Som företrädare har man givet-
vis ett ansvar i hur man uttrycker 
sig. För oss är det viktigt att man 
behandlar andra med respekt och 
att man är mån om tonläget i det 
offentliga samtalet. Vi har haft ett 
samtal med Jimmy Fors angående 
detta och han har tagit till sig av 
kritiken, svarar Fredrik Lindahl, 
distriktsordförande SD, Stock-
holms län.

Adam Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsens ordförande svarar 
till E-nytt angående Jimmy Fors 
uttalande: ”Det spelar ingen roll 
om det skulle varit en moderat fö-
reträdare, en socialdemokrat eller 
en vänsterpartist. Jag kommente-
rar sakpolitik på Ekerö, inte vad 
enskilda företrädare har för sig i 
sociala medier.”

Oppositionsrådet Hanna Svens-
son (S) tillsammans med Mälarö-
koalitionen, reagerar starkt mot 
Jimmy Fors uttalande och även på 
Adam Reuterskiölds svar.

– För samtliga partier i Mälarö-
koalitionen har det stor betydelse 
vad enskilda företrädare för fram 
för åsikter i sociala medier med 
mera. Jag skulle aldrig acceptera att 
en av våra S-företrädare eller någon 

i våra samarbetspartier, uttalade sig 
på ett liknande vis. Vad politiker 
gör och säger har betydelse, det kan 
vi aldrig slå ifrån oss, säger Hanna 
Svensson. 

Med tanke på Adam Reuterski-
ölds svar, ställde MN frågan till ho-
nom om han tycker att den här ty-
pen av uttalanden som Jimmy Fors 
gjort, är passande för någon som 
har ett av de största demokratiska 
uppdragen i kommunen.  

– Ekeröalliansen bygger på Mo-
deraternas, Centerns och Kristde-
mokraternas målsättningar. Vad 
olika politiskt engagerade perso-
ner i andra partier säger på sociala 
medier, det har inte med kom-
munpolitik att göra och det är inte 
någonting som jag vill kommente-
ra, svarar Adam Reuterskiöld.

Sverigedemokraterna har dock 
en betydelse för Ekeröalliansen. 
Vid valet fick Ekeröalliansen (M, 
C, KD)  17 mandat och Mälarökoa-

litionen (S, L, MP, ÖP) 18 mandat. 
Sverigedemokraterna blev våg-
mästare med 5 mandat och med 
deras stöd, fick Ekeröalliansen sitta 
kvar vid makten.

Då E-nytt påpekade detta svara-
de Adam Reuterskiöld att alla får 
Sverigedemokraternas stöd och 
att oppositionen fick igenom ett 
ärende med hjälp av Sverigedemo-
kraterna vid senaste kommunfull-
mäktige.

– Ekeröalliansen är en mindre 
minoritet än Mälarökoalitionen 
vilket gör att Ekeröalliansen är be-
roende av Sverigedemokraterna 
för att kunna styra. Det är inte vi, 
kommenterar Hanna Svensson.

MN har även frågat Sivert Åker-
ljung (KD) och Ove Wallin (C) hur 
de ställer sig till Jimmy Fors utta-
landen.

– Vad företrädare för andra par-
tier skrivit på sin Facebooksida för 
fem år sedan känner jag att det inte 
är rimligt att kommentera. Det får 
stå för honom. Generellt kan jag 
tycka att den tillspetsade och of-

fensiva retoriken som kommente-
ras på sociala medier och där full-
mäktigeledamöter från flera olika 
partier kan nämnas, inte gynnar 
det politiska samtalsklimatet, sva-
rar Sivert Åkerljung (KD.

Ove Wallin svarar följande: 
– Jag följer inte Jimmys Face-

book och har därmed inte tagit 
del av vad som skrivs där. Vad 
han skriver där får stå för honom. 
För min del är det viktigt att vi i 
Ekeröalliansen tillsammans fort-
sätter driva den politik vi gick till 
val på.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

SD-politikers ”skämt” – acceptabelt eller ej?

POLITIK

”Mitt syfte var inte 
att göra någon poäng 
med det jag skrev, utan 
ett försök att göra ett 
skämt på nätet”

”...har själv Koranen hemma när toalettpappret tryter” ’’

SD:s gruppledare Jimmy Fors. 

                                FOTO: PRIVAT

”Som företrädare har 
man givetvis ett ansvar i 
hur man uttrycker sig”



Ons 2019-04-03 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp och Mie Johansson  
19:30 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.
 Den första av dessa två kvällar ägde rum den 27 mars. 
 Behöver inte ha varit med då för att kunna vara med ikväll.
Tors 2019-04-04 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHBÖN    
12:00 TORSDAGSSOPPA 50 kr
Lör 2019-04-06 Stadsteatern/Soppteatern 
16:00 KULTURDAG; TEATERUTFLYKT STADSTEATERN 
 – SOPPTEATERN UNDER FONTÄNEN
 SYSTER DISEL 
 – en humoristisk drift med sjukvårdens alla klichéer. 
 Pris: 195 kr för föreställning utan soppa. 
 Begränsat antal platser. 
 Vi ses i foajén till Soppteatern cirka 10 minuter innan. 
 Biljetter/frågor: Anita Lahham 08-560 387 29, anita.lahham@svenskakyrkan.se
Sön 2019-04-07 Klockargården, Lovö 
10:00 RETREAT 
 - MÖT VÅREN MED KROPPENS ALLA SINNEN 
 Kostnad 200 kr Fika och lunch ingår. 
 Anmälan till Dan Bekking, 
 dan.bekking@svenskakyrkan.se; 08-560 387 06
Sön 2019-04-07 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA Mårten Mårtensson, Daniel Stenbaek, Ekerö Gospel
Sön 2019-04-07 Munsö kyrka 
16:00 ORD, MUSIK, STILLHET SÅNGER UR DEN GREGORIANSKA SÅNGSKATTEN  
 Ann-Sofie Kamkar, präst
 Veikko Kiiver sång, Pär Lindén irländsk flöjt och Anna Pihl Lindén, sång
Sön 2019-04-07 Ekerö kyrka 
16:00 KÖRKONSERT JOHANNESPASSIONEN AV H SCHÜTZ m.m. 
 Ekeröensemblen 
 Patrik Kesselmark - evangelist
 Magnus Ehntorp - Jesus
 Thomas Erlandsson - Pilatus
 Kerstin Baldwin Sterner - dirigent
Mån 2019-04-08 Munsö församlingsgård 
18:00 PÅSKPYSSELKVÄLL FÖR FÖRÄLDRAR Anmälan till Mona Wikborg; 
 mona.wikborg@svenskakyrkan.se; sms: 070-388 77 64

                                PÅ MÄLARÖARNA          

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

EKERÖ PASTORAT 

ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

3/4 – 17/4   2019

Tis 2019-04-09 Ekebyhovskyrkan 
16:30 GUD OCH SPAGETTI 
 TEMA: ALFONS ÅBERGS PAPPA SÄGER 
 "JAG SKA BARA..." 
 Mat serveras från kl. 16.30-18.00. 
 När du ätit har vi pyssel/aktivitet för dig   
 som vill. Kostnad: 40 kr vuxen/ gratis för barn 
 upp till 10 år. Max 100 kr/familj.
Tis 2019-04-09 Långa raden 6, Drottningholm 
19:00 FASTEANDAKT I HEMMET 
 Välkommen till Karin Walberg Liljeström. Långa raden 6, Drottningholm. 
 Dan Bekking och Leif Asp  
Ons 2019-04-10 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA 
 Hanna Holmlund och Daniel Stenbaek  
tors 2019-04-11 Adelsö hembygdsgård 
14:15 TEXT OCH TANKE SAMTAL ÖVER BIBELTEXTER. 
 Inga förkunskaper krävs. 
 Dagens tema: Kristus är uppstånden, inför 21/4. Vid frågor kontakta  
 Ann-Sofie Kamkar; ann-sofie.kamkar@svenskakyrkan.se
Sön 2019-04-14 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Lena Stämmor sjunger sånger ur Jesus Christ Superstar
 Karl-Johan Karlsson, slagverk; Pelle Hansson, elbas; 
 Helena Hansson, piano/orgel. Hanna Holmlund, präst
Sön 2019-04-14 Lovö kyrka 
11:00 SKAPELSGUDSTJÄNST; FÖR LIVETS SKULL 
 Monika Regnfors Sjörén, Leif Asp
 Anne-Li och Göran Lomaeus, sång och musik
Mån 2019-04-15 Ekebyhovskyrkan 
18:30 TEOLOGI FÖR NYFIKNA 
 - FÖRSTÅELSE, FRED, FÖRDJUPNING OCH FEST   
 Religionsdialog handlar om att vi vill förstå varann, 
 och därigenom bidra till fred och sammanhållning i 
 samhället, fördjupas i vår tro – och ha roligt 
 tillsammans! Stiftsadjunkt Helene Egnell 
 från Centrum för religionsdialog inleder ett samtal 
 där vi får dela våra erfarenheter av 
 möten med människor av annan tro. 
 Börjar med kaffe/te och avslutas med en kort andakt. 
 Ingen anmälan. Hanna Holmlund och Anita Lahham
Tis 2019-04-16 Drottningholms slottskyrka 
19:00 PASSIONSGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp och Leif Asp, 
 Katarina Bengtsson-Dennis, violin
Ons 2019-04-17 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA 
 Magnus Ehntorp och Helena Hansson
Med reservation för ev ändringar. Om inget annat anges är det fri entré.  Välkommen!
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FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 

 

GUDSTJÄNSTER 
 
Ons 2019-04-03 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson.

Sön 2019-04-07 Stenhamra församlingsgård
15:00 GUDSTJÄNST 

 Yngve Göransson, präst.  
 Alwar Almkvisth, kyrkomusiker.
 

Ons 2019-04-10 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, Ligita Sneibe. 

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Följ oss också i sociala medier:

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

Sön 2019-04-14 Färentuna kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 Peter Strömmer, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
 Lennart Lundblad, baryton.  

Ons 2019-04-17 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER 
       
ÖPPET KYRKIS

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

 

FÄRINGSÖ KYRKLIGA SYFÖRENING

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

STICKA OCH SKICKA

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

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

Sopplunch
Kom på våra trevliga lunch- 
soppor! Varje torsdag i  
Stenhamra församlingsgård och 
varannan tisdag, jämna veckor, 
i Färentuna församlingshem. 
Soppa, bröd, kaffe och kaka 
50kr. 
 
Välkommen!

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

Gäst denna kväll är Anders Borg.  
Anders, som inte ska blandas ihop med vår förre finansminister,  
är civilekonom med stort intresse för livsfrågor. Han har förutom 
ekonomi studerat bland annat psykologi, idéhistoria, ekonomisk  
historia, statsvetenskap och sociologi. 
Välkommen till ett samtal kring marknad, etik och kristen tro.

Stenhamra församlingsgård
Onsdag 10 april 19.00

,  
m 
k  

Yngve Göransson
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MÄLARÖARNA | För 50 år 
sedan gjorde brandförsvaret på 
Mälaröarna 62 utryckningar och 
2018 var motsvarande siffra 408. 
Ökad folkmängd och lättare att 
larma är två orsaker till ökning-
en. Men jämför man med 2017 
ser man också hur trafikolyckor 
och automatlarm ökat.

Nyligen presenterade Södertörns 
brandförsvar sin utryckningssta-
tistik för 2018. Där kan man se att 
siffrorna har ökat från 335 insatser 
2016, till 376 under 2017 och 408 
under 2018.

– Om vi tittar på Ekerö kommun 
så var den vanligaste larmtypen 
2018 utryckning till automatlarm 
utan brand. Det var 87 sådana, vilket 
motsvarar 21 procent av det totala 
antalet. Näst vanligast är ”trafiko-
lycka” med 60 händelser. Båda dessa 
har ökat i jämförelse med 2017. Även 
lyfthjälp, det vill säga uppdrag där vi 
hjälper hemtjänst att lyfta en tung 
person, har ökat väsentligt, berättar 
Anders Edstam, vice brandchef på 
Södertörns brandförsvarsförbund 
och fortsätter: 

– Även hjärtstoppslarm där vi 
vid misstanke om hjärtstopp ryck-

er ut tillsammans med ambulans 
och polis, för att göra en så snabb 
insats som möjligt i syfte att rädda 
liv, har ökat på Ekerö. 

Det finns dock en typ av larm 
som lite förvånande minskade un-
der förra året.

– Noterbart är att bränder i skog 
och mark, trots den heta somma-
ren, bara var hälften så många som 
2017. För detta tycker jag att vi ska 
ge ekeröborna beröm.

När man jämför aktuella siffror 
med dem som är 50 år gamla, är 
dock ökningen enorm. I artikelse-
rien ”För 50 år sedan” i denna tid-
ning kan man läsa att 1968 gjorde 
brandförsvaret 62 utryckningar på 
Mälaröarna, bara en bråkdel av da-
gens.

– Till att börja med bor det nog 
cirka tre gånger så mycket folk i 
kommunen som det gjorde då. 
Vidare utför räddningstjänsten 
väsentligt fler uppdragstyper idag. 
För 50 år sedan var det bara brand 
som var uppdraget. Trafikolyckor 
och drunkningar var inte med som 
ett lagstadgat uppdrag.. Automa-
tiska brandlarm, hjärtstopp, hjälp 
till ambulans, lyfthjälp har också 

tillkommit. Vidare kan jag tänka 
mig att den enkla möjligheten att 
larma med mobiler gör att vi får fler 
inkommande larm utan att antalet 
olyckor har ökat. 

Anders Edstam menar att Ekerö 
ligger bra till när det gäller utryck-
ningsstatistiken.

– Sammanfattningsvis ser jag 
inga alarmerande siffror för Ekerö, 
det är en trygg kommun att vistas 
i, säger han.

I Södertörns brandförsvars års-
redovisning, där statistiken är 
publicerad, berättas även att fo-
kuset i Ekerö kommun har under 
året legat på att skapa ökad säker-
het i bostäder. Detta bland annat 
genom att brandförsvaret har gjort 
riktade hembesök för att berätta 
om brandsäkerhet och undersöka 
brandskyddet i hemmen. Detta har 
MN skrivit om i ett tidigare num-
mer. I arbetet med förebyggande 
åtgärder har även inventering och 
kontroll av samtliga kommunala 
bad genomförts för att förbättra sä-
kerheten för besökare.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Olyckor och automatlarm ökar 

BRANDFÖRSVARET ”...det är en trygg kommun att vistas i” ’’

Brandförsvaret har många fler uppdragstyper idag än för 50 år sedan. 
 FOTO: ARKIV

INSATSSTATISTIK  Brandförsvaret Ekerö 

2016 2017 2018 

Automatlarm (ej brand) 90 69 87 

Trafikolycka 56 52 60 

Brand i byggnad 21 26 28 

Brand i skog eller mark 42 57 28 

Hjärtstoppslarm 22 19 25 

Källa: Södertörns brandförsvarsförbund.



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

Lite personligare – lite bättre

Våren har kommit 
till FÄringsö
Nu är butiken fylld med allt 
för trädgården, altanen och huset

Bara 5 minuter 
från Tappström
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Vi har tidigare skrivit om miljö-
arbetet kring skyddandet av djur 
och natur i samband med förbi-
fartsarbetet. En stor del som på-
verkas är bergsmassor och då fyl-
ler geologerna en viktig uppgift. 
Per Arne Moen är samordnande 
geolog för projektet E4 Förbifart 
Stockholm och delprojektet med 
Lovö tunnel. Margareta Erlands-
son är koordinator för geologupp-
draget i E4 Förbifart Stockholm. 
När MN träffar dem har de med sig 
en vackert glittrande sten som de 
plockat med sig från tunnelbygget 
på Lovön.

– Den här stenen är från Lamba-
rudden där vi funnit en stor zon 
med så kallade kalkspat-kristaller, 
berättar Per Arne Moen.

Det är dock inte vardagsmat att 
finna så vackra stenar. 

– Du vet aldrig vad du kan vänta 
dig när du går ner och gör en geo-
logisk utvärdering. Det kan vara 
skiftningar från att man kommer 
in i riktigt vita områden till att det 
går över till röda, både granitiska 
och gneisszoner, berättar Marga-
reta Erlandsson.

Förbifarten har tre undersök-
ningspassager, det är Sätrapassa-
gen, Fiskarfjärden och Lambar-
fjärden.  

– Det vi gör är att klassificera 
berget som man ska driva igenom. 
Vi ger en exakt beskrivning på 
kvaliteten på berget så att berg-
rummet som skapas ska stå säkert 
i 120 år, berättar Per Arne Moen.

De stöter på allt från stenhård 
granit, som är den vanligast före-
kommande bergmassan i Stock-
holmsområdet, till jord. 

– Det gäller att finna metoder för 
att stabilisera dåliga massor som 
grusåsar bland annat. Men Stock-
holmsområdet är lyckligt lottat 

med att ha jättebra berg med goda 
horisontella spänningar som låser 
berget, förklarar Per Arne Moen.

Kulturmiljön är ytterligare ett 
område som bevakas under för-
bifartsprojektet. Maria Hallesjö 
är miljöspecialist med inriktning 
på kulturmiljö. Hon har hand 
om hela sträckan, men av natur-
liga skäl är det stort fokus på just 
de delar som passerar Ekerö, med 
alla byggnader av kulturhistoriskt 
värde.

– När man säger kulturmiljö 
tänker många säkert på arkeologi 
och utgrävningar. Det har vi ock-
så gjort under flera vägprojekt och 
hittat väldigt mycket, till exempel 
uppe vid Hjulsta. Där hittade man 
240 amulettringar och det är helt 
unikt. Det är en kultplats från ti-
dig järnålder, berättar Maria Hal-
lesjö.

Men nu när Ekerövägen ska bred-
das, blir det inte så mycket av arke-
ologiska utgrävningar.
 Det som har hittats är spår av en 
boplats vid Rinkeby lada, det är la-
dan som ligger på fältet efter Kan-
ton på vänster sida om man åker 
mot Ekerö.

– Där låg den gamla byn, det vill 
säga innan Drottningholm fanns. 
Det var den byn som Gustav Vasa 
löste in och sedan bestämde han 
sig för att bygga ett fäste där Drott-
ningholms slott ligger idag, berät-
tar Maria Hallesjö.

Men grävarbetet är klart och fo-
kus i kulturmiljöarbetet nu är att 
inte skada den kulturmiljö som 
finns runt omkring vägen och 
framförallt byggnaderna.

– Det gäller att hitta bra 
gränsvärden, det får inte vibrera 
för mycket. Det får inte vara för 
stora markrörelser så att byggna-
derna skadas, förklarar Maria Hal-
lesjö.

Man har gjort ett så kallat åt-
gärdsprogram för kulturhisto-
riska byggnader längs med hela 

förbifarten. Det berör byggnader 
som ligger inom en zon på 150 
meter från tunneln.

– Man tittar på hur de är kon-
struerade och grundlagda. Vi kul-
turhistoriker går helt enkelt in och 
tittar på hur husen mår. Sedan är 
det ett samarbete mellan oss, geo-
logerna och mätteknikerna för att 
se hur arbetet ska gå tillväga.

Drottningholm är mycket käns-
ligt i och med att byggnaderna är 
mycket gamla och även att de står 
i ett gammalt sankmarksområde.

– Det gör att de har en ganska 
svår grundläggning. Marken rör 
sig där naturligt mycket, sedan 
är det gamla stenkonstruktioner 
med fina målerier och sådant in-
omhus. Så detta har vi särskilt fo-
kus på, säger Maria Hallesjö.

Kring alla vägarbeten sker det 
en tillståndsprocess Trafikverket 
kommunicerar kontinuerligt med 
länsstyrelsen. 

– I det här fallet är det inte bara 
länsstyrelsen vi har kontakt med, 
här är det även Unescos världsarv-
skommitté som vi rapporterar till 
så att de vet att vi sköter oss.

                        

                        EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

INFRASTRUKTUR

LOVÖ | När förbifarten byggs är det många olika yrkesgrupper 
som involveras. Här arbetar bland annat geologer och miljöspe-
cialister med inrikting på kulturmiljöer. 

Inte bara tunnelbygg

”Du vet aldrig vad du 
kan vänta dig när du går 
ner och gör en geologisk 
utvärdering. Det kan 
vara skiftningar från att 
man kommer in i riktigt 
vita områden till att det 
går över till röda, både 
granitiska och gneisszo-
ner”

”Vi ger en exakt 
beskrivning på 
kvaliteten på berget så 
att bergrummet som 
skapas ska stå säkert i 
120 år”

”Vi kulturhistoriker går 
helt enkelt in och tittar 
på hur husen mår. Sedan 
är det ett samarbete 
mellan oss, geologerna 
och mätteknikerna för 
att se hur arbetet ska gå 
tillväga”

Det är inte bara grått berg som 
geologerna påträffar när de utfors-

kar bergmassorna i samband 
med byggnationen av Förbifart 

Stockholm. 

Stenen på bilden som kommer 
från berg på Lovö, är  kalts-
patskristall med ametister.                                                                                                             

FOTO: TRAFIKVERKET



9 MÄLARÖARNAS NYHETER • 3 APRIL 2019

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

  

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

2 betala för 1!

1999 - 2019

Kaffet alltid på!

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

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

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

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

Passa
på!Välj 

2 par
betala 
för 1

ge på Lovö

      

 
Björkviksvägen 1, FÄRENTUNA 

Tel 560 425 80 •

 

3  för  89

GLAD PÅSK
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Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

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

DanielssonsBilservice

Specialisten på 
Amerikanska bilar.

Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, Ford

KOMMUNEN | Uppslutningen 
var stor när Trafikverket tillsam-
mans med kommunen, bjöd in till 
utställning och information kring 
arbetet med förbifarten samt 
breddningen av Ekerövägen.

– Vi uppskattar att det var 180 till 
200 personer som kom och ställ-
de nyfikna frågor om allt möjligt. 
Vi fick flera nya prenumeranter 
till vårt nyhetsbrev och vi hoppas 
att vi lyckades att besvara de allra 
flesta frågorna, berättar Maja Svae, 
kommunikatör på Trafikverket.

När det gäller breddningen av 
Ekerövägen är det mittdelen av vä-
gen som blir första etappen, det vill 
säga mellan Lindö tunnel till Kan-
ton. Entreprenör har påbörjat mar-
karbeten på båda sidor om Ekerö-
vägen i höjd med Edeby. Nästa 
steg är att bygga en tillfällig cirku-

lationsplats på Ekerövägen mellan 
Edeby och Tillflykten. Cirkula-
tionsplatsen byggs för att skapa en 
säker trafiksituation när byggtrafi-
ken ska korsa Ekerövägen. Hastig-
heten kommer att sänkas i detta 
område. I nuläget innebär arbetena 
ingen påverkan på framkomlighet-
en för fordonstrafik eller gång - och 
cykeltrafikanter. 

När det är dags för etappen från 
Kanton till Nockeby, kommer ett 
av körfälten att stängas vilket tro-
ligtvis kommer att påverka trafi-
ken kraftigt. MN har bjudit in Tra-
fikverket, SL samt kommunalrådet 
till vårt radioprogram den 23 maj, 
för att ta reda på hur man ska un-
derlätta för trafikanterna. Om du 
har en fråga till dem, maila den till 
oss.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Trafikverket svarade på frågor

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

Ingen skola vid Uggleberget
EKERÖ | De omstridda planerna på att placera nya lokaler för Birkaskolan 
vid Uggleberget avskrivs nu. I samband med och efter det att valet 
genomförts 2018, konstaterades det att det saknades politisk majoritet i 
den nya fullmäktigeförsamlingen för att få ett positivt beslut om markan-
visningsavtalet. Därför har Jonas Orring, teknik- och exploateringschef  
tillsammans med intressenterna bedömt att det inte var meningsfullt att 
ta upp ärendet för politisk prövning. 
                                    

Tystare tillvaro för Jehanders grannar
MUNSÖ | I samband med att Jehander under hösten förnyar sin an-
läggning i Löten på Munsö har man valt att investera i en ny, eldriven 
produktionsutrustning. En så kallad Suction Dredger ska ta upp sand 
och grus från en sjö i området. Utrustningen som är den första i sitt slag 
inom svensk ballastindustri ska bidra till en tystare och mer miljöanpas-
sad verksamhet med mindre damm.   

Många kom för att ställa frågor till Trafikverket om förbifarten och om bredd-
ningen av Ekerövägen.                                                                        FOTO: EWA LINNROS

Solning på gym 
trots förbud
EKERÖ | Från 1 september 2018 
är det inte tillåtet att låta perso-
ner under 18 år sola i kosmetiskt 
solarium. Trots detta har flera ung-
domar under 18 år kunnat sola i 
Alwaysde framförallt arbetsmiljö.

Gymmet är obemannat och för ett 
sådant gym skriver Strålskyddsla-
gen att ”det system som används 
måste vara av sådan art att en per-
son över 18 år inte kan förmedla 
koder eller liknande till minderår-
iga” samt att olika tekniska system 
kan säkerställa att bestämmelserna 
om åldersgräns uppfylls. Enligt 
Strålskyddmyndigheten har kom-
munen tillsynsansvar.

– Vi har besökt verksamheten 
under hösten 2018 och bland an-
nat haft en dialog med dem om  
detta. Vi bedömde utifrån deras 
beskrivning att de hade ett system 
för att säkerställa att åldersgränsen 
upprätthölls. Vi kommer kontak-
ta dem med anledning av de nya 
uppgifterna, berättar Kaspar Fritz, 
miljö- och hälsoskyddschef på 
kommunen.

MN har sökt ansvariga för gym-
met men utan framgång.

Strålskyddmyndigheten avråder 
generellt från att sola solarium och 
i synnerhet barn och ungdomar 
under 18 år, personer med känslig 
hud samt den som har många eller 
stora födelsemärken.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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VERKSTAD

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

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

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

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

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

Vi kommer till Ekerö igen!

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

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!
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Nytt koncept! 
Med vår bärande idé där hästarnas        
välbefinnande och ryttarnas trivsel alltid står 
i centrum startar vi nu upp ett nytt koncept 
med ny prissättning. 

Tuna Gård Dressyrstall öppnar 
i maj ett helgkollektivstall
Du har tillgång till alla bekvämligheter, 
ridhus/ridbana, skrittmaskin mm. För dig som 
har behov av lite mer service även på helger 
finns även ett par platser i ett av stallen med 
möjlighet till olika servicenivåer upp till 
fullservice. Läs mer på vår hemsida 
www.tunagard.se eller 
kontakta oss info@tunagard.se, 
070-471 40 47, 070-550 66 33.

  

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

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

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

Från insidan och ut 
hjälper vi dig till hälsa och välbefinnande. 

Varmt välkommen till våra trivsamma mottagningar 
en trappa upp i Gröna Villan, Tunnlandsvägen 11, Träkvista

www.mälaröarnasakupunktur.se 
0736-28 03 06

KOMMUNEN | För en tid sedan 
hade MN en insändare som ifrå-
gasatte kommunens avgifter för 
äldreboenden. Kjell Öhrström 
(M), socialnämndens ordförande, 
gästade vårt radioprogram och 
besvarade frågor i ämnet.

Insändarskribenten som är god 
man, beskrev bland annat att när 
en av hans klienter flyttade från 
Ekerö kommun till en annan 
kommun, sjönk avgiften med 
över 2 000 kronor per månad. In-
sändarskribenten riktade frågan 
till politikerna i Ekerö kommun 
om varför man debiterar nästan 11 
000 kronor för ett litet rum på ett 
äldreboende.

Kjell Öhrström (M), socialnämn-
dens ordförande, förklarar:

– Om man tittar på ett äldrebo-
ende eller särskilt boende som det 
heter, så är det en egen lägenhet. 
Den normala storleken ligger på 
mellan 25 och 30 kvadratmeter. 
Hyran sätts utifrån samma prin-
ciper som på vilken hyresbostad 
som helst. Sedan har man en del 
gemensamhetsutrymmen, det 
som man kan kalla för vardags-
rum. Där betalar man en del av 
dessa gemensamhetsutrymmen.

Hyresnivån på gemensamhets-
ytorna ligger på 50 procent av den 
hyra som gäller för de ytor som 
man disponerar helt själv. Hyrorna 
i kommunens äldreboende varie-
rar mellan 3 000 kronor och 6 000 
kronor, beroende på skick och hur 
pass moderna de är. 

– Det är väldigt långt från de 11 
000 kronorna som nämns i insän-
daren. Det som ligger utanför hy-

ran är avgiften för frukost, lunch, 
middag, kvällsmat med mera. Den 
kostnaden ligger på 3 350 kronor 
per månad. När man bor i ett sär-
skilt boende betalar man också för 
omsorgen. Där finns det en max-
taxa som är 2 044 kronor. Skulle 
man addera alla de här kostnader-
na, då kanske man kommer upp i 
11 000 kronor. Kostnaden för kom-
munen för en plats är dryga 60 000 

kronor i månaden, berättade Kjell 
Öhrström.

Det finns ett så kallat förbehålls-
belopp, det vill säga de pengar som 
personen ska ha kvar efter att ha 
betalat hyran. Det är pengar för 
maten, till nöjen, tidningar med 
mera. Detta beloppet är 5 249 kro-
nor. Det är Konsumentverket som 
har utarbetat denna summa för en 
skälig levnadsstandard. 

– Om det visar sig att du inte har 
den summan efter betald hyra, då 
sätts omsorgsavgiften ner till 0 
kronor, sa Kjell Öhrström.

Man har rätt att söka bostadstil-
lägg om man har en mindre pensi-
on. Det maximala bostadstillägget 
man kan få idag är 5 560 kronor. 
regeringen har lagt förslag om att 
denna summa ska höjas. Man har 
rätt att få bostadstillägg om man 
har en nettoinkomst på 15 000 
kronor. Bostadstillägg är något 
som man söker hos Pensionsmyn-
digheten och inte hos kommunen.

– Det är många som missar den 
här rättigheten, den gäller om man 
bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i 
sin egen villa om man efter skatt 
inte har mer än max 15 000 kronor. 
På Pensionsmyndigheten finns en 
väldigt pedagogisk sida där man 
kan räkna ut vad man kan ha rätt 
till. Man får en inkomstförfrågan 
och då är det väldigt viktigt att man 
fyller i alla uppgifter korrekt, då 
dessa även ligger till grund för om-
sorgsavgiften, sa Kjell Öhrström. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kostnader inom äldreomsorgen

ÄLDREOMSORG

I en insändare i MN ifrågasattes hyreskostnaderna för äldreboenden i kommunen. På bilden ses Kullen,  ett av kommu-
nens äldreboenden.                                                                   FOTO: EWA LINNROS

”Det är många som missar den här rättigheten” ’’
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775:-
995:-
1275:- Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.
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UTHYRES
Båtplats uthyres 
Ekerö båtklubb 

(nedanför Sandudden). 
Bra bred plats med 

segelbåtsdjup. 2000 kr. 
070-717 66 66

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

Fr
åg

a 
Jo

h
an

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

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

Dags att fråga igen vad som sker 
med bussdepån i Enlunda, är nå-
got på gång?
– De sista förlikningsavtalen vad gäl-
ler samfällighetsväg är klara så man 
kan komma igång med projektering 
och byggandet av själva depån. Nästa 
steg är att  SL som äger depåtomten 

i Ekerö centrum, kan gå vidare med 
försäljning av den marken för att se-
dan kunna finansiera byggnationen av 
den nya depån. Det är många steg på 
vägen.  

Hur många år kan det ta till dess 
att nya depån är klar?
– Det prognos jag har hört om när jag 
har pratat med berörda kollegor är att 
depån i Enlunda ska vara klar 2024. 

Vilka planer har kommunen för att 
i nutid lösa parkeringsfrågorna?
– De planer som pågår just nu är dels 

för områden på Färingsö, dels för cen-
trala Ekerö. Det är sådant som kan 
göras i relativ närtid. Jag kan inte ange 
exakta platser i nuläget men jag vet 
att det finns arbetshypoteser. Vi tittar 
även på vad vi kan göra på befintliga 
parkeringar för att få in ännu fler plat-
ser.  De infartsparkeringar som har 
diskuterats med Trafikverket kommer 
att dröja, därför måste kommunen in 
och agera själva nu. 

Ni har flera gånger haft frågor uppe 
om belysningen på Färingsö men 
det kommer aldrig något riktigt 

svar mer än att det är Trafikverkets 
ansvar. Men när man vänder sig till 
dem får man inget svar. De stora 
vägarna är ännu i långa sträckor 
utan vägbelysning och här saknas 
emellanåt även ordentliga trotto-
arer. Gör kommunen något åt det-
ta?
– Frågan har tagits upp vid många till-
fällen, men om vi inte är väghållare så 
kan vi inte heller sätta upp belysning. 
Det är Trafikverket som är väghållare 
på många av dessa sträckor och då är 
det också deras ansvar. Det kan låta 
torrt, tråkigt och byråkratiskt, men vi 
kan inte agera själva. Men som jag sagt 
tidigare så har vi kontinuerliga mö-
ten med Trafikverket där vi framför 
önskemålen. Frågan är känd hos Tra-
fikverket.  Kommunen har även vid-
tagit vissa åtgärder med belysning av 
gång- och cykelvägar för att förbättra 
situationen något. 
                               
              EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

När blir nya bussdepån klar?

För att finansiera bussdepån i Enlunda, måste först tomten i Ekerö centrum med den nuvarande depån säljas.                                 Foto: Arkiv

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

Köp Sättra planteringsbord för 1400:-. 
Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord

Kontakta oss: 
020-625625 

info@stugsommar.se 
www.stugsommar.se

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

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

www.musikcarina.se
 Carina Bergstedt Edlund

utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm

Nu är det vår med MusikCarina!
Äntligen drar succén med PROJEKTKÖREN igång igen tisdagen den 23 april, 

18.30-20.15. En kör för dig som redan kan hålla ton och sjunga bra, behärskar 

noter hyfsat, gillar högt tempo men har begränsat med tid. Vi övar under ca 5 

veckor och avslutar med ett framträdande. Repertoar med tyngdpunkt ur vår 

svenska körtradition. Åldersgräns ca 18-55 år. Vi repeterar i Ekerö C, info ang 

plats delges senare.

 … och snart är det SOMMARLOV! 
Anmäl dig redan nu till min intensivvecka med början 10 juni:

Pianolektioner med tyngd på notspel, ackord, klassiskt, 4-händigt?

Sånglektioner? All enskild undervisning nära Träkvista.

Och så kör vi återigen den populära VUXENKÖREN för daglediga 10, 11 och 

12 juni, 2 timmar varje dag. Tid och plats meddelas senare. En kravlös kör med 

Välkommen med anmälan, förfrågningar och mer info: musikcarina.se

Ekerö  -  Stockholm
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WEBSHOP.FSONS.SE

NU ÄR VÅREN PÅ INGÅNG SÅ DET ÄR PÅ TIDEN 
ATT BESTÄLLA JORDPRODUKTERNA FÖR DIN 

TRÄDGÅRD.

Vårt sortiment är av högkvalitativa och 
prisvärda jordprodukter från Rölunda gård och 

innehåller allt som din trädgård behöver för 
plantering, gödsling och förbättring av jorden.

Vi erbjuder fri hemleverans vid ordervärde över 
200 kr till din brevlåda oavsett om du bor i villa, 
radhus, lägenhet eller koloniområde i Västerort.

FÖR MER INFORMATION BESÖK 
WEBBUTIKEN PÅ

TEL 560 471 11 info@fsons.se

Vi söker nu en Trädgårds- 
och Anläggningsarbetare

www.fsons.se/jobba-hos-oss

Trivs du bra med fysiskt arbete utomhus?
arbetsuppgifterna är främst arbete med 

anläggning, häckklippning, trädbeskärning m.m. 
Du har vana av trädgårdsmaskiner.

Körkort minst B.
Sök tjänsten redan idag då urval sker löpande.

Säsongsanställning med möjlighet till 
tillsvidareanställning

Skicka ditt CV och personliga brev till 
info@fsons.se

VÄLKOMNA TILL

11:00 – 14:30
12:00 – 21:30 

RESTAURANGJUNGFRUSUND

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

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

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

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

..

..

LÖR

TIS – FRE

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

KÖKSCHEF och KOCK sökes 
till Restaurang 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!

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.

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.

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
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
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Välkommen till Drottningholms Slott under påsklovet!
Följ med på familjevisning, bildjakt och pop up-visning 
med guldtema. För vuxna ges slottsvisning.

Familjevisning kl. 10.30 och kl. 12.30
Följ med på en spännande visning med skattjakt.

Bildjakt kl. 10.00–16.00
Gå på egen upptäcktsfärd i slottssalarna, med en bildkarta
letar barnen efter detaljer på slottets väggar och tak!

Pop up-visning kl. 11.30 och kl. 13.30
Stanna upp och lyssna till guidens korta nedslag 
på tema guld.

Slottsvisning kl. 12.30 och kl. 14.30
En visning för vuxna om slottets historia.

Påsk 
13–22 april

Drottningholms Slott
påsklovsäventyr på slottet

EKERÖ | Den 12 mars vann 
klass 4 C från Ekebyhovsskolan 
distriktsfinalen i Schackfyran 
som ägde rum i Globenannexet. 
Nu laddar de för fullt inför riksfi-
nalen i maj.

– Det var nära 1 000 elever som 
deltog i distriktsfinalen och det var 
fantastiskt roligt att vi vann. Jag är 
så himla stolt över eleverna, berät-
tar klassläraren Rodrigo Meza.

Han berättar att schackspelan-

det har en lång tradition på Eke-
byhovsskolan och förra året kom 
skolan på andraplats i tävlingen. 

– Denna gången har eleverna 
tränat hårt sedan skolan började i 
augusti och det har ju givit resultat. 
De har varit väldigt motiverade att 
komma långt i tävlingen, men vi 
har också pratat om att det viktigas-
te är att man skaffar sig erfarenhet-
er i livet och att man ska ha roligt.

Nu fortsätter tränandet inför 
riksfinalen på ABB-arenan i Väs-

terås den 25 maj och förutom att 
få uppleva en riksomfattande 
schacktävling, får eleverna mycket 
annat på köpet.

– Ett av skälen till att det är bra 
att spela schack är att man tränar 
på att inta olika perspektiv. Det är 
särskilt viktigt i den här tiden och 
det samhälle vi lever i, där man ofta 
behöver erfarenhet av att göra rätt 
bedömningar.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Schackvinst för 4C

MÄLARÖARNA | Perla Bjuren-
stedt och barnkörer höll insam-
lingskonsert i Mälarökyrkan den 
23 mars.

Under en vecka i mars besökte den 
kristne sångaren Perla Bjurenstedt 
Ekerö kommun och ett antal sko-

lor för att spela och sjunga med 
eleverna – en 35-årig tradition. 

Veckan avslutades med en kon-
sert i Mälarökyrkan där han sjöng 
tillsammans med flera barnkörer 
för att samla in pengar till ”Värl-
dens barn”. Kyrkan var fylld med 
320 personer.

De sjöng för världens barn

SKOLTÄVLING

Barnkörer från Mälaröarna sjöng tillsammans med Perla Bjurenstedt. 
 FOTO: SAMUEL KLINTEFELT

Eleverna från Ekebyhovsskolan vann i konkurrens med 1 000 andra elever.            FOTO: PRIVAT

Statsbidrag för gratis aktiviteter

MÄLARÖARNA | Genom ett statsbidrag som fördelas till kommunerna 
via länsstyrelsen, har Ekerö kommun fått en summa pengar som för-
eningar kan ansöka om att få ta del av. Pengarna är ämnade att användas 
till kostnadsfria sommarlovsaktvitieter för barn och unga i åldern 6 till 
15 år.

– Kommunen har beviljats 387 530 kr i statliga medel för kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter. Det är fjärde året vi får pengar för detta. I år fick vi 
dock betydligt mer än tidigare år. Programmet är förhoppningsvis klart 
att presentera i maj, säger Annika Magnusson, utvecklingsledare, kultur- 
och fritidsförvaltningen.               

E k e r ö 
C i v i l f ö r s v a r s f ö r e n i n g

Vi bjuder 

på fika 

till alla som 

deltar! 

Anmälan skall ske per e-post: ekero@civil2.se 
För ytterligare info ring 073-754 63 08  
Ekerö Civilförsvarsförening hälsar dig  
välkommen!

Har du räddat liv?
Vill du lära dig hur man gör?

Varje år drabbas 5 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. 
Någon av dem kan vara en familjemedlem, arbetskamrat eller granne. 

Situationen är dramatisk och kräver snabba åtgärder av dem, som befinner 
sig i närheten. Varje minut räknas!  Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en 

gratis 2 timmars kurs i Hjärt-lung-räddning (HLR) inkluderande 
demonstration med hjärtstartare. 

HLR på Ekerö!
VUXEN HLR: 

Torsdagar 2 maj, 9 maj, 16 maj, 23 maj

BARN HLR: 

Tisdagar 7 maj, 14 maj, 21 maj, 28 maj

PLATS: 

Brandstationen Tappström entré mittemot Vårdcentralen 

TID: 19:15-21:00
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Fyll på ditt TBE-skydd i tid 

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

Nu är våren här och Ekerö Vårdcentral har  
extra öppet för TBE-vaccination.

Ekerö Vårdcentral har drop-in tisdagar 15.00-16.30 

Vi vaccinerar även på Resevaccinations-
mottagningen alla tisdagar fram till  
midsommar. Resevaccinationsmottagningen  
har drop-in 16.00-19.00. 

DATUM 

09 april 

23 april 

07 maj 

21 maj 

04 juni 

18 juni

Möt PÅSKEN i Ekerö Centrum

Välkomna till Ekerö Centrum!

Påsken 
med oss. På skärtorsdagen 

mellan 11-17 bjuder vi på 
ANSIKTSMÅLNING 

och roliga BALLONGFIGURER 
till alla barn.

Varmt välkommen! ÖPPETTIDER I PÅSK
Skärtorsdagen .......................10.00–18.30
Långfredagen ................Se respektive butik
Påskafton ..............................10.00–15.00
Påskdagen ....................Se respektive butik
Annandag påsk .............Se respektive butik
ICA ......Påskafton 8-20. Övriga dagar 8-22
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Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Repris på www.malaroarnasnyheter.se

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

MÄLARÖARNAS

01,444444444444444444444444444444444444444444 

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

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

 GOD KVÄLL Mälaröarna

ÄLVNÄS | När Rode Gustavsson 
tog emot Ekerö kommuns ung-
domskulturstipendium 2012, blev 
pengarna grundplåten till en ny 
violin som tog honom vidare i den 
musikaliska utvecklingen. Efter 
fem års studier på Köpenhamns 
musikkonservatorium är han 
åter på Ekerö och delar nu sin tid 
mellan undervisning och sitt eget 
nystartade notförlag.

Varje år utses en av kommunens 
duktiga, unga kulturbärare till att 
ta emot kommunens prestigefyll-
da ungdomskulturstipendium. I 
samband med det blir de ofta om-
skrivna och uppmärksammade, 
men därefter kan det dröja innan 
de hamnar i tidningen igen. En av 
dessa idogt tränande och begåvade 
ungdomarna var Rode Gustavsson 
som nu hunnit bli 25 år.

Han minns glädjen han upplevde 
när han fick ta emot stipendiet.

– Man kommer till en nivå då 
man är bättre än sitt instrument 
och de 10 000 kronor som jag fick 
i stipendium använde jag till att 
köpa ett nytt instrument för att 
kunna fortsätta utvecklas musika-
liskt, berättar han.

Det är dagen efter att han kommit 
tillbaka till föräldrahemmet i Älv-
näs efter en en tur till Köpenhamn, 
där han fortfarande undervisar en 
dag i veckan. Studierna i den dans-
ka huvudstaden är precis avsluta-
de och han har flyttat tillbaka till 
Ekerö där musikkarriären startade 
när han som nioåring började spela 
violin för Ragnar Bodén på Ekerö 
kulturskola.

– Det var Ragnar som fick mig att 
upptäcka hur roligt det är med mu-
sik, konstaterar han.

Redan tidigare hade han dock 
bekantat sig med musik på många 
sätt, då både hans föräldrar och 
syskon spelar flera instrument var, 
sjunger och lyssnar mycket på mu-
sik.

Efter gymnasiet blev han antagen 
till flera välrenommerade mu-
sikutbildningar, men valde ”Det 
kongelige danske musikkonser-
vatorium” i Köpenhamn. Där har 
han under fem år tagit en bachelor-
examen i violin och gjort en mas-
terutbildning i gehörspedagogik, 
vilket lett fram till att han idag un-
dervisar bland annat på sin gamla 
gymnasieskola Lilla akademien i 
Stockholm.

Rodes tankar kring hur man bäst 
lär ut är många och han engagerar 
sig lite extra för att det ska vara lek-
fullt och spännande att introduce-
ras till musiken.

– Jag försöker skapa ett rum där 
allt är ok och där fokuset ligger på 
att man ska lära sig. Där får man 
göra fel och alla dåliga känslor läm-
nas utanför. Jag vill att alla barn ska 
kunna prova på att känna musik-
glädjen, även om inte alla vill satsa 
på en musikkarriär.

Rode fortsätter också med sitt eget 
musicerande och han spelar på 
bröllop, konserter och i andra sam-
manhang i ett par olika musikkon-
stellationer. Men det han brinner 
mest för är att etablera sitt nystar-
tade notförlag ”Recapo Edition” 
där han så här långt hunnit ge ut 
två verk. Det första har skrivits av 
hans far, Torbjörn Gustavsson, och 
heter ”Veni, Sancte Spiritus”. Det 
andra är ett tidigare icke utgivet 
verk som heter ”Mørkningssange” 
(”Skymningssånger”, reds. anm.) 
av den danska kvinnliga kompo-
sitören Haralda Collet som levde 
under andra halvan av 1800-talet.

Haralda Collet skrev under 

pseudonymen ”C” för att inte bli 
bedömd efter sitt kön, något som 
var vanligt under den tiden.

– Det finns mycket musik av 
kvinnliga kompositörer som är 
väldigt bra, men de har hamnat i 
skuggan av männen. Jag vill gärna 
lyfta fram de här styckena och ge 
dem det erkännande som de förtjä-
nar. Jag har ett nära samarbete med 
en kvinnlig ensemble i Danmark 
som spelade den här musiken på 
internationella kvinnodagen. Det 
är fantastiskt roligt med tanke på 
att noterna legat länge i ett arkiv 
och det kanske är första gången på 
100 år som de spelas.

Med ett djupt intresse för att no-
terna ska vara grafiskt perfekta och 
inte skapa bryderier för musiker-
na, har han lagt stor energi på att få 
allting prickfritt.

– Jag vill att noterna ska vara som 
ett konstverk, säger Rode och visar 
fram det häfte som han gjort med 
Haralda Collets noter. 

Där står de på rad noterna med 
mellanrummen perfekt avvägda 

och de skriftliga instruktionerna 
lättlästa och exakta.

– Det är väldigt noga att man 
förstår vad musikerna behöver 
och att man till exempel får vända 
blad i en paus i musiken och inte 
lägger bladbytet mitt i. Mitt motto 
är ”The art of perfection” och min 
ambition är att de notmaterial  jag 
gör inte ska innehålla några fel, 
fortsätter han och syftar till att det 
finns en hel del notmaterial som 
innehåller fel.

Rode är nu igång med att hitta nya 
verk att ta sig an.

– Det finns ett notbibliotek i 
Stockholm där jag har börjat titta på 
noter efter kvinnliga kompositörer. 
Jag kommer välja ett verk som jag 
ska transkribera, som helst inte ska 
vara utgivet tidigare. Just nu är jag 
lite intresserad av att ta mig an nå-
got av Elfrida Andrée, som var väl-
digt produktiv och hade en kopp-
ling till Selma Lagerlöf.

Han berättar att ambitionen är 
att ge ut flera verk om året, varav 
minst ett ska vara av en kvinna. 

Med tanke på det digra hantverk 
som det innebär, betyder det att 
han får arbeta hårt för att nå sitt 
mål.

Men allting handlar ju i grun-
den om kärleken till musiken och 
instrumenten. Rode berättar med 
inlevelse om violiner han spelat 
på, där de finaste och dyraste ofta 
trakteras av musiker i symfonior-
kestrar. De kan kosta mångmiljon-
belopp, men även ett instrument 
som används på lägre nivå kan be-
tinga ett pris på hundratusentals 
kronor.

– Det är själva hantverket som 
bestämmer priset, men klangen 
har naturligtvis också betydelse, 
även om det krävs en duktig mu-
siker för att få instrumentet att låta 
riktigt bra.

Framöver föreställer sig Rode att 
han ska vara med och utveckla ge-
hörslärandet i Sverige, inspirerad 
bland annat av den musikaliska 
Kodalymetoden som kommer från 
Ungern. På det privata planet vän-
tar han in att flickvännen Milanka 
Noveska, som studerar sång i Bu-
karest, ska bli färdig med sin ut-
bildning så att de kan hitta sin mu-
sikaliska och privata bas i världen.

– Och så har jag precis börjat med 
karate. Faktum är att den har 
många liknelser med musiken. Det 
finns till exempel likheter i det to-
tala fokuset som krävs, men även 
att man måste hitta en rytm. Både 
handlar också om att kropp och 
huvud hänger ihop.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Han vill lyfta kvinnorna

PORTRÄTT

”Jag försöker skapa ett 
rum där allt är ok och 
där fokuset ligger på att 
man ska lära sig”

”Man kommer till en nivå då man är bättre än sitt instrument” ’’

Rode Gustavsson tar sig an verk av kvinnliga kompositörer som hamnat i skym-
undan.              FOTO: FOTO REX

”Jag vill gärna lyfta fram 
de här styckena och ge 
dem det erkännande 
som de förtjänar”
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Festvåning och catering 
Kungl. Drottningholms gk 

www.lovobistro.gastrogate.com 
lovobistro@kdrgk.se  08-759 07 50 

Dagens lunch vecka 15  Inkl. sallad, bröd, smör, lingondricka, kaffe 120:-
Måndag: 
- Skånsk isterband med persiljestuvad potatis, hemmagjord grovkornigsenap 
  och rödbetor.           
- Pocherad sejfilé i citronsås med champinjoner, kapris och kokt potatis. 

Tisdag: 
- Torrsaltat stekt fläsk med löksås och kokt potatis.       
- Stekt dagens fångst med kall dill och romsås, citron och kokt potatis. 

Onsdag: 
- Pannbiff med löksky, saltgurka och potatispuré.         
- Kokt koljafilé med brynt smör, pepparrot, citron och kokt potatis. 

Torsdag: 
- Boeuf bourguignon med champinjoner, smålök, rökt sidfläsk och potatispuré.          
- Halstrad dagens fångst med rödbetor, kapris, brynt smör, citron och kokt potatis. 

Fredag: 
- Rimmad oxbringa med rostade rotgrönsaker och pepparrotssås.        
- Husets fisk och skaldjursgryta med krutonger och aioli.         

Veckans vegetariska: Tortelloni fylld med spenat och ricotta serveras med 
tomatsås och basilika

Öppnar åter för lunch 8 april 
Måndag-Fredag  10:30-14:00

  
Sön 7/4, ons 10/4 kl 19

Sön 7/4 kl 15

Sön 14/4 kl 15 Sön 14/4 kl 19

Filmprogram - klipp ur och spara!

Vincent van Gogh 3/4 1900

Jurtjyrkogården 6/4 2000

Dumbo (sv. tal, 2D) 7/4 1500

Den skyldige 7/4, 10/4 1900

Drömparken (sv. tal, 2D) 14/4 1500

After  14/4 1900

Green book 16/4 1400

Lilla Anna och Långa Farbrorn 18/4 1500

Shazam! 18/4 1700

Avengers – Endgame 27/4 1900

Girl  28/4 1600

Arctic 28/4 1900

Lör 6/4 kl 20

Dagbio med fika!Tis 16/4 kl 14

Skärtorsdag 18/4 kl 17

Svenskt
tal

Född -99 eller senare?

Gå 2 för 1!
Gäller på After och Shazam!

Dagbio med fika!

Erskinesalen 13 april kl 19 - 21.50
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns  
på Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se 

Bolsjoj

Törnrosa

Balett på bio
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RENOVERING

Helt nytt slottskök växer fram
EKEBYHOV | Ekebyhovs slotts 
lunchservering har varit stängd 
sedan årsskiftet på grund av en 
fuktskada i köket. Meningen var 
att allt skulle vara klart till mars 
månad, men nu är prognosen att 
det blir klart till mitten av maj.

– I slutet på förra året märkte vi att 
golvet började svaja utanför frys-
rummet. Då visade det sig att det 
var kondens som hade läckt ut bak-
om frysarna, berättar Agneta Asp, 
enhetschef på Ekebyhovs slott.

Det innebar att man behövde 
riva delar av köket. I samma veva 
togs beslutet att åtgärda hela köket. 

– När jag började arbeta här för 
20 år sedan hade vi inte alls den 
verksamheten som vi har idag. Då 
var det mest interna konferenser 
och köket bestod i princip av en 
vanlig hushållsspis, berättar Ag-
neta.

Men succesivt började man laga 
mer mat och köket utrustades och 
byggdes till allteftersom.

– Till slut blev hela köket fel-
gjort, det har inte funnits någon 
helhet. Det har lappats och lagats 
ihop under åren, golv och annat 
hade skador och köket var inte op-
timalt för den verksamheten som 
bedrivs idag. Nu blir det mycket 

bättre, framförallt utifrån arbets-
miljöperspektivet, förklarar Ag-
neta.

Eftersom slottet är en kultur-
byggnad, görs alla renoveringar 
med omsorg. Det som har dragit ut 
lite på tiden är att man behövde ha 
länsstyrelsens beslut om att få riva 
några mellanväggar. 

– Men nu är processen igång och 
allt rivningsarbete är klart. Nu bör-
jar uppbyggnaden så då kan det gå 
ganska fort. Om inget oförutsett 
uppstår, ska det vara klart i mitten 
av maj, säger Agneta och fortsätter:

– När det blir klart blir det bättre 
både för oss och för föreningarna 
som är här på helgerna. 

Det är inte bara köket som får ett 
ansiktslyft i slottet. Under förra 
året renoverades även biblioteket 
grundligt. Man har bland annat lyft 
upp alla golvbräder och slipat upp 
dem, renoverat vägarna som ock-
så målats om och nu återstår bara 
smådetaljer innan det är dags för 
en liten återinvigning.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hela köket på Ekebyhovs slott har blåsts rent för att byggas upp på nytt. Nedre bilden: När väggarna skalats av dyker ett 
par lager av tapeter från förr upp.                                                        FOTO: EWA LINNROS

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 

Välkomna till oss! 

Är du inte medlem ännu, löser vi det direkt i kassan! 
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•  Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska vara 
öppna för en bred 
allmänhet, utan 
förpliktelser 
annat än even-tu-
ell entrébiljett. 

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

P
å 

g
ån

g
! UTSTÄLLNINGAR

Galleri Utkiken
Vikingatida upplevelseutställning 
pågår t.o.m. 17/4.

Ekebyhovs slottsgalleri
Marie Ericson – måleri, Marianne 
Svedberg – grafik, måleri, objekt. 
Utställningen pågår t.o.m. 7/4.
”Tanke och känsla” – Irene Lejon – 
måleri, Maria Malmström – keramik. 
Utställningen pågår 13/4-28/4.

Uställning
Mona Wikborg – oljemålningar och 
blyertsteckningar. Utställningen pågår 
t.o.m. 20/6. Profydents väntrum, Eke-
byhovsvägen 1. Mån-tor, kl 8-17.

 EVENEMANG

Mälaröbion
3/4 kl 19: ”Vincent van Gogh – vid 
evighetens port”, fr. 7 år.
6/4 kl 20: ”Jurtjyrkogården”, fr. 15 år. 
7/4 kl 15: ”Dumbo” (sv. tal), fr. 7 år, kl 
19: ”Den skydlige”, fr. 11 år.
10/4 kl 19: ”Den skyldige”, fr.11 år. 
14/4 kl 15: ”Drömparken” (sv. tal), fr. 7 
år, kl 19: ”After”, ålder ej bestämt. 
16/4 kl 14: ”Green Book” (dagbio m. 
fika), fr 11 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, trafik, väder, kommunens 
kommunikationschef, spännande gäs-
ter och allt handlar om Mälaröarna! 
Dessutom – vinn fina vinster!.
När: 4/4 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4

Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Film
”Vad ska folk säga” . Regi: Iram Haq, 
Norge 2017. Medlemskort i Filmstu-
dion berättigar till vårens samtliga 
filmer. Enstaka biljetter får ej säljas.
När: 4/4 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Ekebyhovs slott
6/4 kl 14: ”Trio med tuba”.  Arr: Kristof-
ferskolan klass 5 B.
7/4 kl 14: Mälarstråk från Lovö, ledare 
Gudrun Pettersson. Arr: Kristoffersko-
lan klass 5 B.
13/4 kl 14: Jazzgruppen ”Maybe Tues-
day”. Arr: Ekerö IK fotboll flickor 08.
14/4 kl 14: Ekerö Royal Jazz.
 Arr: Färingsö Lions

Teater
Teaterpatrasket från Ekerö spelar 
”Likvida medel” – ett gyckelspel i två 
akter med tillhörande musiksnuttar. 
Middagsservering ingår.
När: 6/4 och 7/4 kl 17
Var: Riddersviks gård, Hässelby
Arr: Teaterpatrasket

Världsröstdagen
Kulturskolans sånglärare bjuder på 
workshop i jazzsång, prova-på för 
olika åldrar och liten konsert. Även för 
vuxna. 200 kr för hela dagen.
När: 13/4 kl 10-16
Var: Ekerö kulturskola, Orkestersalen
Arr: Ekerö kulturskola

Balett
”Törnrosa” balett med musik av Peter 

Tjajkovsky. Inspelad föreställning från 
Bolsjojteatern.
När: 13/4 kl 19
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ölsta Folkets hus och park, Live 
på bio

Fagning
Gemensamma vårförberedelser av 
hagens slåtteräng. Samtransport 
fr. kommunhuset Tappström eller 
Träkvista Coop kl 9.30.
När: 14/4 kl 10
Var: Väsby hage, Munsö
Arr: Mälaröarnas natursk.förening

Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, specia-
liserad på brottmål, familjerätt och 
migrationsrätt men svarar även på 
andra frågor i mån av kunskap. 15 mi-
nuter kostnadsfri rådgivning. Anmälan 
samma dag fr. kl 9.
När: 16/4 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Föredrag
Författaren Annevi Sjöberg berättar 
om sin bok ”Skogsträdgården” och 
den miljövänliga odlingsformen.
När: 16/4 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

 BARN OCH UNGA

Ekerö fun park
Evenemang för elever och föräldrar. 
Alla åldrar. Mekanisk tjur, hoppborg, 
bungee run m.m. Drop in.
När: 6/4 kl 17-21
Var: Bollhallen, Tappströmsskolan

Arr: Ekerö fritidsgårdar

Familjekalas
Händelserika dag fylld med musik, 
magi, pyssel och dans för alla åldrar. 
När: 7/4 kl 12-16
Var: Barnens eget bibliotek i Sten-
hamra
Arr: Biblioteket i Stenhamra

Polsk sagostund
Sagostund på polska för barn fr. 3 år.
Zapraszamy na chwile z ksiazka po 
polsku. Dla dzieci od 3 lat.
När: 13/4 kl 13
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Vikingaevenemang
Vikingatida gudar, jättar, trolldom, 
berättarmagi och musik på viking-
ainstrument med berättaren och 
spelmannen Henrik Hallgren.
När: 15/4 kl 13-13.45
Var: Galleri Utkiken, Kulturhuset Ekerö 
centrum
Arr: Ekerö kulturhus och bibliotek

Workshop
”Bli en book-tuber” – workshop i hur 
du kan spela in din egen boktrailer. Ta 
med egen lunch. Begränsade platser. 
Föranmälan.
När: 16/4 kl 10-16
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Vårverkstad
Skapande vårverkstad i Vikingautställ-
ningen. Biljett hämtas på biblioteket.
När: 16/4 kl 12-14.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Onsdag 10 april 19.00
Stenhamra församlingsgård

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

Gäst denna kväll är Anders Borg.  
 
Anders, som inte ska blandas ihop med vår förre  
finansminister, är civilekonom med stort intresse för 
livsfrågor. Han har förutom ekonomi studerat bland 
annat psykologi, idéhistoria, ekonomisk historia, 
statsvetenskap och sociologi. 

I Matt 6:24 kan vi läsa: “Ni kan inte tjäna  
både Gud och mammon.”  

Välkommen till ett samtal kring marknad,  
etik och kristen tro. 

Rossini: Stabat Mater
Färingsö kyrkokör, Rebaroque Stockholm  
Maria Lindal - konsertmästare 
Solister: Birgitta Lindeke Levin - sopran  
    Paula Hoffman - alt   
    Jonas Degerfält - tenor 
    John Erik Eleby- bas 
Dirigent: Claudio Morbo (Italien)  
Präst: Peter Strömmer 

 Fredag 19 april kl. 15.00 
Skå kyrka
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Infartsparkering före badhus  – 
snälla kommunfullmäktige tänk framåt

Tack alla engagerade 
kommuninvånare, som 
på ett tidigt stadium 
insåg problematiken och 
protesterade mot place-
ringen av Birkaskolan vid 
Uggleberget. Med miljö-
förstöring som följd av 
bygget, skövlandet av skog 
och växter, sprängning av 
Uggleberget, hälsofarligare 
miljö för de boende på 
grund av ökad trafik med 
mera avgaser och bulle, 
är en stor seger för miljön 

vunnen – för de boende och 
för kommande generationer. 
Nu får vi önska Birkaskolan, 
som är en bra och omtyckt 
skola av sina elever, föräldrar 
och lärare, lycka till med 
sökandet efter en lämpligare 
plats samt att politikerna ser 
till att ha en tillräcklig fram-
förhållning när det gäller att 
bygga skolor.

– Med vänlig hälsning 
Mia boende på Åker-
stigen

Den skylten dök upp mitt i 
brinnande valrörelse, men 
som många har påtalat så 
lyser bygget ännu med sin 
frånvaro. I generationer har 
ekeröborna väntat och vad 
som känns viktigt nu är att 
ekeröborna får det badhus 
de förväntar sig. Att nu 
hasta fram ett beslut enbart 
för att få ta första simtaget 
innan nästa val framstår 
som en plötslig och onödig 
stress. Nog är det viktigare 
att vi fattar ett genomtänkt 
och väl förankrat beslut än 
att Ekeröalliansen vinner 
snabba politiska poänger? 
Ett badhus är en stor inves-
tering, något som påverkar 
medborgarna i den utsträck-
ning att de ska involveras i 
processen. En viktig aspekt 

som vi i Mälarökoalitionen 
lägger stor vikt vid är att ett 
så stort beslut förankras och 
diskuteras med den när-
maste målgruppen, nämli-
gen kommunens invånare.

 Den tidsplan som har 
presenterats ger mycket 

lite utrymme för medbor-
gardialog eller förankring. 
För den som är cyniskt lagd 
ser tidplanen ut att vara 
mer anpassad till att vara 
klar innan nästa val än att få 
bästa möjliga resultat.  För 
Mälarökoalitionen är det 
viktigt att invånarna känner 
sig involverade i större 
beslut och byggnationer – 
därför vill vi säkerställa att 
processen sker öppet och blir 
möjlig att påverka för fler.

– Undertecknat för 
Mälarökoalitionens 
räkning av: 
Hanna Svensson, 
oppositionsråd (S)
Göran Hellmalm (L)
Desirée Björk (Ö)
Ulrika Sandin (MP)

Ekerö bygger badhus? Tack alla engagerade
kommuninvånare!

ty
ck

!

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

Dagens ros vill jag ge 
till personalen ombord 
på Adelsöfärjan och de 
sjöräddare som helt ideellt 
ryckte in när färjan var 
trasig häromveckan. De 
gjorde en fantastisk insats!
 

– Tacksam adelsöbo

rosor 
& tack

Mälaröarna har en gräslig tra-
fiksituation för arbetspendlare 
och den kommer att bli mycket 
värre. Infartsparkeringar är 
kommunens ansvar. Stockholm 
stad och Trafikverket har inga 
förpliktelser i denna fråga till 
Ekerö.

Varför ska hårt arbetande barnfamil-
jer som faktiskt försörjer öarna med 
skatt behöva kämpa om att hitta en 

infartsparkering och få omöjliga 
arbets- och restider?  Med förbi-
farten kommer inflyttningen till 
Mälaröarna att accelerera och beho-
vet av parkeringar bli mångdubbelt 
större. Just för att kunna åka kol-
lektivt och miljövänligt. Samtidigt 
har kommunen avsatt 250 miljoner 
kronor för badverksamhet. Detta är 
inte rimligt.

Se framåt 20 år då mälaröborna i 
kolossalt mycket större utsträckning 

än nu behöver använda kollektivtra-
fik för arbetsresor. Då behövs smarta 
lösningar med infartsparkering som 
möjliggör att livspusslet går ihop. 
Till exempel  stora parkeringar för 
elbilar under kommersiella fastighe-
ter där man lätt kan hämta internet-
beställda varor och tjänster på vägen 
hem. Ska detta kunna bli av måste 
man börja nu.

En tänkbar lösning finns redan i 
Vällingby intill tunnelbanan med 

ett parkeringsgarage. Åk dit och lär. 
Flytta kommunens resurser dit där 
de behövs av inte minst miljöskäl. 
Skjut på badhuset tills dess kommu-
nen har 100 000 innevånare som 
kan bära kostnaderna. Ta ansvar för 
kommunens arbetande innevånare 
nu.  Inga bad utan att arbetsresor 
först fungerar rimligt.

– Hans Holmqvist

Nu i veckan såg jag att 
anmälan till friidrottsskolan 
som arrangeras här ute på 
ön hade öppnat! Ville bara 
säga att min son varit med 
tre år i rad och har alltid 
varit extremt nöjd med den. 
Väldigt bra arrangemang 
och fantastiska ledare. För 
mig och min fru har det 
varit perfekt att låta vår 
son vara med där veckan 
innan midsommar så att jag 
ska kunna jobba en extra 

vecka för att sedan åka på 
semester med hela familjen! 
Friidrottsskolan rekom-
menderar jag starkt till alla 
barn och föräldrar runt om 
på öarna. Perfekt att låta 
kidsen springa, hoppa och 
träffa nya vänner som start 
på sommarlovet! Tror att 
platserna brukar gå åt fort 
men verkar som det fort-
farande går att anmäla sig! 
Så lättsamt med friidrott 
dessutom, alla kan vara med 

oavsett hur erfaren man är. 
Mälarö SOK har varit väl-
digt bra på att anpassa trä-
ningen utefter allas behov, 
Bra jobbat! Efter avklarat 
läger har min son fortsatt 
att hoppa längdhopp fast 
på stranden och använt 
sopborsten som ett spjut 
hemma! Hoppas så många 
som möjligt vill vara med 
nu!

– Andreas i Skärvik

Sonen har varit extremt nöjd

Slå upp sid 10 i MN den 6 
mars. Där finns en bild på 
förväxta skjul, som ska 
byggas i Ekerö centrum – 
som bostadshus. Titta en 
gång till! Visst är det förfär-
ligt! Vid det här laget borde 
man ha insett, att platta tak 
är ingenting för vårt klimat. 
Här händer det  att snön 
faller ymnigt. Första pris till 
de fulaste husen. Varför ska 
man bygga så fult i  Ekerö?

Titta nu på en bild från 
gamla Hagalund. De husen  
är byggda  av och för fat-
tiga. Ingen hade pengar 
till någon lyx, men husen 
var fina exteriört, även om 
mycket saknades inomhus. 
Vackra hus. En annan tid 
med sämre förutsättningar. 
I Hagalund fanns även skjul, 
men de var små och just 
skjul. Det finns fina hus i dag 
också – hus beställda av dem 
som ska bo där. 

Hur blev det så här? Har 

svenskarnas smak för-
sämrats? Jag tror inte det. 
Däremot har man blivit så 
van vid att myndigheterna 
bestämmer om allt. Man vill 
inte stöta sig med dem som 
bestämmer. Byggbolagen 
är ingen myndighet, även 
om de ibland uppträder som 
sådana. Vi skulle kunna säga 
ifrån. Vi skulle kunna säga, 
att vi vill ha fina hus. Kunde 
de fattiga människorna i 
Hagalund, så bör vi kunna. 

Eller kan det vara så, att 
vi som bor här tänker inte 
flytta in i skjulen och då 
bryr vi oss inte? Har vi blivit 
alltför egocentriska? Är vi 
bara intresserade av, vad 
som finns inom vår egen 
tomtgräns? De som ska bo i 
husen har ju ingen möjlig-
het att påverka.

Kanske man tror att fula 
hus är billigare än fina hus? 
Platta tak kanske är billigare 
än sadeltak, men inte på sikt. 

När folk var fattiga, byggde 
ingen platta tak. I övrigt 
finns inga prisskillnader att 
tala om. Om så skulle vara, 
så skulle alla hus i gamla 
Hagalund varit fula. Det är 
lurendrejeri om man vill 
få folk att tro att fula hus är 
billigare.

När byggbolagen bygger, 
handlar det inte om ett eller 
annat missfoster, utan här 
rör det sig om 44 likadana 
fula hus bredvid varandra. 
Är det inte förfärligt? Alla 
ska ha sjöutsikt, vilket 
innebär  att alla kommer att 
se dem på andra sidan kan-
alen. Först Drottningholm, 
Kanton och Edeby, så kan-
alen och blåsippsbacken, 
sedan en samling förväxta 
skjul vid kanalen. Går det 
inte att stoppa denna förful-
ning av vårt Ekerö?

– Gull Olli

Allt var inte bättre förr, men...

REPLIK

När man läser 
insändaren från 
Monica, änka 
72 år, undrar 
man över 
Ekerö bostä-
ders policy. 
Efter åtta år i 
bostadskön 
för pensio-
närer fick Monica 
erbjudande om bostad, 
men eftersom man tydligen 
ska ha en inkomst som är 
tre gånger högre än hyran 
kunde Monica inte tacka ja 
till en efterlängtad lägenhet. 
Trots  att hon inte haft några 
betalningsanmärkningar 
under livet och trots att 
hon sannolikt skulle kunna 
få bostadstillägg blev hon 
nekad en hyresrätt för 6 700 
kronor. Det framgår ju att 
allmännyttan i Stockholm 
har långt mer generösa 
regler, där behöver man bara 
ha 4 923 kronor över när 
hyran är betald.  Är Ekerö 
bostäder därmed det mest 
hjärtlösa hyresvärden i  all-
männyttans Sverige?  Vad 
har man för fog för att  sätta 
upp dessa gränser?

Under en lång följd av 
år har vi fått följa vansköt-
seln av Ekerö bostäder och 
flera gånger har hotet om 
utförsäljning vilat tungt 
över hyresgästerna. Länge 
var kvadratmeterhyran den 
högsta i Sverige och till-
hör fortfarande de högsta. 
Bostadsbeståndet har trots 
det varit illa underhållet. 
Man har tagit ut höga hyror 
för att betala fantasilöner 
till vd-ar i förhållande till 

de få bostäder som ägs 
av bolaget. För överskottet 
har man byggt en rondell 
som alla i kommunen kan 
utnyttja men som hyresgäs-
terna fått stå för. Dessutom 
tillkommer det bryska 
bemötandet av hyresgäster i 
Svartsjö som sades upp från 
sina bostäder som skulle 
rivas, något som Statens 
fastighetsverk nu kritiserar. 
Att slå vakt om den kul-
turhistoriskt intressanta 
miljön på öarna verkar inte 
intressera de styrande.

Man undrar vilket sam-
hälle de styrande på Ekerö 
vill ha? Är en pensionär 
med ganska knapp pension 
men som ändå går att leva på 
välkommen i kommunen? 
Eller vill man bara ha villa-
ägare med feta plånböcker 
här? Är det viktigare att 
bygga ett badhus än att ha en 
fördelningspolitik som gör 
att även en ensamstående 
kvinna kan bo på öarna. Det 
är på tiden att politikerna 
tar sig en funderare på hur 
människor behandlas här 
och handlar därefter.

– Förskräcklig 
människosyn

REPLIK

Ja Leif, jag har valt att vara 
anonym i min insändare 
då tyvärr vårt samhälle har 
utvecklats åt det hållet att 
det ibland är bättre att vara 
det. För övrigt kan jag bara 
kommentera ditt svar till 
mig (MN nummer 5), där du 
skriver bland annat att du 
tycker att jag är både oriktig 
och osmaklig, att jag hellre 
är det (fast det är jag inte!) än 
att vara naiv som du. Javisst, 
det är upp till var och en hur 
man vill göra, och känns det 
bra för dig att lägga ett par 
kronor i deras muggar, så 
visst... För mig känns det mer 
som att sparka på någon som 
redan ligger. Hänvisar till 
replik av Adam Reuterskiöld 
”ordningsföreskrifter mot 
tiggeri” i MN  nummer 5, och 
hoppas du kan ta till dig vad 
han skrivit och förstå allvaret 
i situationen. Och tack Adam 
för att du lagt ett ordförande-
förslag gällande det här.

– Ekeröbo
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Fira påsk     på 
Rastaholms Värdshus

Njut av vårt påskbord med sillar, äggrätter, 
fräscha sallader, påsklamm, fisk, ostar, 

desserter och mycket annat gott!

Långfredag 19 april kl 17-20
Påskafton 20 april kl 17-20

Vuxna 409 kr, 7-12 år 29 kr. 0-7 år gratis

Bokas på info@rastaholm.se 
eller 08-560 230 70

Har ni problem 
med MÖGEL?

Vi tar bort mögel med unika och miljövänliga   
 produkter

Förebygger ny påväxt och lämnar 10 års 
 garanti

Ingen blästring eller borstning
Effektivt, klart inom några timmar
ROT-avdrag
Källare, vindar, kylrum, badrum, kök, fasader, 

 krypgrunder...

 Vi jobbar mot företag & privatpersoner 
på Mälaröarna och i Stockholm med omnejd. 
Vi hjälper Er snabbt, smidigt och prisvärt!!

Rickard 0735-26 36 27 / Rickard@zanerix.se
Tobias 0703-17 87 94 / Tobias@zanerix.se

Låt oss skydda din fasad mot framtida 
påväxt innan Ni målar om huset
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Sportnytt 
i radion
Mer sport kl 17:15 varannan 
torsdag i vårt eget radiopro-
gram ”God kväll Mälaröarna” 
i Radio Viking, 101,4.
4/4 kommer Björn Osberg, 
ordförande i  från Skå IK. 

LÄGET I LAGET

FOTBOLL | Fotbollsäsongen 
närmar sig. För Ekerö IK:s damer 
väntar en spännande säsong när 
de nu klivit upp i division 2. 

Yann Nyman, nytillträdd träna-
re för Ekerö IK:s damlag, hur är 
läget i laget?
– Det ser mycket intressant ut. Vi 
har bra träningar och motivera-
de spelare så vi har mycket bra att 
bygga på. 

Du har tidigare arbetet på elit-
nivå. Hur ser du på kvaliteten 
på spelarna i Ekerö IK?
– På elitettans nivå tränar man fyra 
till fem gånger i veckan så det är 
klart att det blir skillnad på kvalite-
ten. Men det är inte det som är det 
viktigaste utan det är motivationen 
hos spelarna, vad de vill och deras 
drivkrafter tillsammans med att 
man skapar en bra träningsmiljö.

Hur ser det ut med rekrytering 
från de yngre spelarna?
–Det ser bra ut, jag är imponerad. 
Vi har tre eller fyra juniorspelare 
som har gjort debut i seniorverk-
samheten och har gjort det väldigt 
bra. 

När du började arbeta här, hade 
du någon plan eller filosofi för 
hur du skulle jobba med laget?
– Ja, min filosofi är passningsori-
enterad fotboll där alla spelare är 
delaktiga både i anfalls- och för-
svarsspel. Det vill vi bygga på även 
neråt i leden till de yngre spelarna. 
Det är lite min roll också att hitta 
en metodik så att alla spelare har en 
teknisk skicklig kvalitet i det vi gör.

Hur ser det ut för säsongen?
– Damerna vann ju division 3 och 
har gått upp till division 2. Det 
kommer att bli väldigt tufft så mål-
sättningen i år är att hitta en trygg-
het i spelet och ta tillräckligt många 
poäng för att stanna kvar i tvåan. 

Sedan jobbar vi oss vidare därifrån. 
Vi har en långsiktig planering ge-
nom att bygga från grunden med 

bra ledare som vi utbildar, som i 
sin tur utbildar bra fotbollspelare.
    

Hur ofta tränar laget?
– Vi har ökat med ett pass per 
vecka sedan förra året så vi tränar 
tre gånger i veckan nu. Det är vik-
tigt att man gör det för det är skill-
nad mellan division två och tre, 
säger Yann Nyman och tillägger:

– Vi har arbetat in ett helt nytt 
arbetssätt vilket tar tid och det 
måste få ta tid. Vi har inte råd att 
ta några genvägar. Vi vill spela 
ett kreativt spel med mycket boll. 
Dock förstår vi att det kommer bli 
en enorm utmaning då vi tagit kli-
vet upp i division 2. Det har varit 
höga toppar och någon djup dalar, 
men vi har helt klart mycket bra 
pusselbitar att arbeta med. Nu gäl-
ler det att lägga ihop pusslet också.

Ekerö IK:s herrtrupp går in under 
namnet Ekerö IK och Ekerö Bois 
kliver fullt in i föreningen. Mer 
om laget i nästa nummer.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

KORT OM SPORT

TENNIS | Den 23 mars anordnade Ekerö tennisklubb spöknatt i Ekeby-
hovshallen. Ett 40-tal barn och ungdomar deltog i allt från tipspromenad 
till ”Mästarnas mästare”. Så spöklikt blev det nog inte med tanke på att 35 
barn och ungdomar vågade  sova över i tennishallen.

– Det blev jättelyckat, berättar Gustav Knudsen, en av ledarna och trä-
nare på tennisklubben. 

TENNIS | Ekeröbon Mirjam 
Björklund tog en tredje ITF-
titel i singelfinal i Tabarka i 
Tunisien mot Chantal Skamlova 
från Slovakien med 6-3, 6-2. I 
och med detta rankas Mirjam 
Björklund som nummer fyra på 
ITF-rankingen. 

Det var Mirjam Björklunds tredje 
ITF-titel i år och den femte totalt i 
karriären. Hon har också en dub-
beltitel i bagaget. 

– Det innebär att jag kommer in 
i 25K-turneringarna nästan hela 
året. Jag har en final och en titel att 
försvara under sommaren, men 
framöver blir det mest 25K eller 
större om jag kommer in, säger 

Mirjam Björklund i en intervju 
med Svenska tennisförbundet.

På WTA ligger hon på plats 479 
och är för tillfället Sverige-fyra 
efter Rebecca Peterson (63), Jo-
hanna Larsson (79) och Cornelia 
Lister (471). 

Mirjam Björklund tränar i SALK- 
hallen när hon är hemma i Sve-
rige. När denna tidning trycks är 
Mirjam i Portugal för att spela 
två 25 000- dollar tävlingar där 
hon får möjligheten att klättra på 
WTA rankingen igen efter att sys-
temet gjordes om i januari 2019.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sporten ’’
”Min filosofi är passningsorienterad fotboll där alla spelare är delak-
tiga både i anfalls- och försvarsspel”     Yann Nyman, tränare för Ekerö IK:s damlag

Damerna laddar för div 2

Matcher & tabeller
LÄGET DEN 29 MARS

BASKET
Damer div 2 n
Djurgården Basket 14 13  1 1154 - 611 26
Telge Stars 12 11  1 973 - 546 22
Visby BBK 13 7  6 905 - 779 14
KFUM Fryshuset 13 7  6 829 - 740 14
Västerås Basket 14 7  7 763 - 885 14
KFUM Gävle 13 5  8 576 - 722 10
KFUM Ekerö 13 2  11 565 - 934 4
Hammarby Basket 14 1  13 533 - 1081 2

INNEBANDY 
Herrar div 2 
Åkersberga IBF 24 20 2 2 187 - 92 62
Balrog B/S IK 24 16 1 7 178 - 123 49
Nacka Wallen. IBK 24 13 3 8 144 - 109 42
Ekerö IK 24 12 3 9 198 - 159 39
Hammarb. IBK 24 12 2 10 153 - 142 38
Grimsta AIK 24 11 3 10 158 - 127 36
Ingarö IF 24 10 6 8 161 - 141 36
IBF Off. Lidingö 24 10 5 9 181 - 143 35
Värmdö IF (B 24 10 4 10 170 - 134 34
Råsunda IS 24 10 0 14 148 - 186 30
Huddinge IBS 24 8 2 14 160 - 138 26
Runby IBK 24 8 1 15 161 - 218 25
Tumba GoIF 24 0 0 24 73 - 360 0

INNEBANDY
Herrar div 5 B
IBF Off. Lidingö (B) 16 15 1 0 196 - 56 46
Järfälla IBK (B) 16 13 1 2 138 - 62 40
Jakobsb. IBF (B) 17 12 2 3 143 - 81 38
Lokom. Kista IBF 17 11 2 4 111 - 79 35
Vällingby BK 17 6 3 8 96 - 116 21
Hässel. SK IBK (C) 17 5 3 9 103 - 124 18
Ekerö IK (B) 17 6 0 11 91 - 112 18
Ängby IF (B) 17 5 0 12 81 - 151 15
Stäkets IF 17 4 2 11 77 - 104 14
Adelsö IF 17 0 0 17 65 - 216 0

Ekerö IK:s damlag har klivit upp till division 2 denna säsong. ”Vi har träningar 
och motiverade spelare så vi har mycket bra att bygga på” säger nytillträdde 
tränaren Yann Nyman.                              FOTO: EKERÖ IK

Ännu en titel till Mirjam

Mirjam Björklund tog sin tredje ITF-
titel i singelfinal i Tunisien.     
                             FOTO: PRIVAT

                                  
FOTO: EKERÖ TENNISKLUBB
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ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

FRIHETSMASKINEN.
Privatleasing fr. 2 499 kr / mån*

SPECIAL-
UTGÅVA!

Obs! Begränsat antal bilar.

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

 Sunset mörktonade rutor  Eluppvärmd multifunktionsratt i läder 

 Adaptiv farthållare  Parkeringssensorer fram och bak  16-tum lättmetallfälgar

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

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

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

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

Läs mer om aktuella erbjudanden 
på skodastockholm.se

BROTTNING | Brottaresset och 
stenhamrabon Zakarias Berg 
fortsätter skörda framgångar. 
Efter ett SM-guld och silver i 
Zagreb Open vann han även stor-
tävlingen Thor Masters i mitten 
av mars.
 
Vinsten i Thor Masters stod klar 
efter att Zakarias Berg hade be-
segrat Denis Kudla, tysk OS-trea 
från 2016, med 3-2 i finalen. Förra 
året föll han mot just Kudla i fi-

nalen. Nu fick han dock revansch 
efter att ha lurat tysken i parterr 
genom att explosivt skiftat håll på 
rullningen och därmed gå upp i en 
3-1 ledning med bara 90 sekunder 
kvar av matchen. 

– Tävlingen var tuff och formen 
är inte på topp än, men det var 
skönt att ändå kunna knyta ihop 
säcken och vinna sex av sex match-
er. Tysken jag vann över i finalen är 
alltid tuff att möta, så det här var 
ett skönt kvitto inför EM i Bukarest 

om drygt en månad, säger Zakarias 
Berg. 

Poängmässigt hade dock Zakari-
as Berg vunnit den tuffaste match-
en redan på fredagskvällen då 
han brottades mot Emil Sandahl. 
Matchen slutade 1-1, men Zakarias 
Berg drog det längsta strået genom 
att ta den sista poängen. Övriga 
matcher styrde han från början till 
slut. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ny seger för Zacke

Ellie blev etta i störtloppet
ALPINT | Senaste veckorna 
har varit tävlingsintensiva för 
MASK-åkaren Ellie Nordberg. 
Bland annat har hon åkt hem 
fina placeringar i Ungdoms-SM i 
Funäsdalen. 

– Jag kom etta i genomåket i stört-
loppet och trea i själva störtloppet. 
Sen blev jag sexa i super-g, i slalom 
körde jag ur och i storslalom kom 
jag fyra, säger Ellie, nyss hemkom-
men från en tävlingsperiod på näs-
tan två veckor.

Då hon var skadad under kvalen 
och därför startade sist i störtlop-
pet och näst sist i teknikgrenarna, 
hade hon inga höga förväntningar 
på resultaten, men blev nöjd med 
sina placeringar.

Precis innan SM-veckan kom 
Ellie hem från alpina ungdoms 
VM, Alpecibra Cup, i italienska 
Folgaria, dit hon direktkvalifice-
rat sig genom att vinna Svenska 

skidförbundets uttagningstävling 
i Sälen.

– Nu är det fyra tävlingar kvar på 
säsongen, bland annat i Tärnaby 
och i Sälen, berättar Ellie som för-
utom att ägna väldigt mycket tid 
åt skidåkning, går i nionde klass i 
Birkaskolan.

– Mina lärare stöttar mig jätte-
mycket för att jag ska kunna tävla 
och jag håller kontakt med dem 
hela tiden när jag är iväg. Jag sat-
sar mycket på skolan, har med mig 
uppgifter och pluggar när tävling-
arna är över. Om jag missat något 
tar jag igen det när jag kommer 
hem.

Sin vana att ta ansvar för sina 
studier själv är något som Ellie 
kommer ha glädje av när hon bör-
jar skidinriktade distansgymnasiet 
10K Alpine till hösten.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Zakarias Berg besegrade Denis Kudla, OS-trea från 2016, i finalen.                   FOTO: MARION STEIN

Ellie Nordberg placerade sig trea i Ungdoms-SM i störtlopp.             FOTO: PRIVAT
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EKERÖ KOMMUN SÖKER

Tim- och sommarvikarier till LSS-verksamheter 
för personer med funktionsvariationer 

Läs mer på ekero.se/ledigajobb

LETAR DU EFTER ETT ROLIGT OCH MENINGSFULLT SOMMARJOBB?
Vi söker tim- och sommarvikarier till personlig assistans, våra dagliga verksamheter, 

korttidsvistelse för barn och ungdom och till våra gruppbostäder och serviceboenden.
Dina arbetsuppgifter är att stödja personerna i dessa verksamheter 

med allt som tillhör deras vardag.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder 
tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äld-
reomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana 
har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Fin-
land som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbe-
tar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Vill du jobba på ett 
företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra 
liv? Där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb. Välkommen till 
Humana! Läs mer på www.humana.se

Personliga assistenter sökes 

till kvinna på Ekerö
Vi söker nu en personliga assistent till en kvinna i 48-årsåldern på centrala Ekerö, 
20 min med buss från Brommaplan.

Om tjänsten:
Vår kund är en kvinna i 48-årsåldern som bor tillsammans med sin make och två 
vuxna barn i ett radhus i centrala Ekerö. Till följd av nervsjukdomen ALS är hon i 
behov av personlig assistans för att få sin vardag att fungera. Hon behöver stöd av 
sin personliga assistent vid samtliga moment under dagen. Vår kund tycker om att 
gå på promenader och utflykter samt umgås med sin familj.

Vi söker dig som:
Vår kund önskar en kvinnlig assistent. Som person är du noggrann och ordning-
sam, samt har ett glatt humör och en positiv inställning. Eftersom vår kund har 
begränsad talförmåga är det viktigt att du som söker förstår och talar flytande 
svenska. Hon använder sig av en ögonstyd dator och erfarenhet av detta är me-
riterande. Du har med fördel erfarenhet av en liknande roll, men viktigast är att 
personkemin stämmer mellan dig och vår kund.
• Gärna är kvinna
• Talar flytande svenska
• Är rökfri och inte har pälsdjur hemma

Arbetstid/Varaktighet: 
• Tjänst 1: Ca 90 %. Måndag 8.45-17.00, tisdag, onsdag och torsdag 8.45-18.00
• Tjänst 2: Ca 23 %. 1 pass i veckan. Arbetstiderna fredag 8.45-18.00
• Tjänst 3: Timvikarie vid behov, framförallt vardagar men även helger kan 
   förekomma.

Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse.
Ansökan: På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund – engagemang, glädje 
och ansvar. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som 
dessa hos dig. Det är även viktigt att du tror på vår vision – Alla har rätt till ett bra 
liv. Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.

Vill du bli en i mitt fantastiska 
 assistentgäng på Ekerö?

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

ISHOCKEY | I slutet av mars
spelades de sista matcherna i 
damhockeyserien Damrekreation 
division 1, där Mälaröarnas två 
lag gjorde bra ifrån sig även i 
år. Ekerö IK Cougars slutade på 
andraplats med fem poäng före 
trean Skå IK Mammuts. 

Ekerö IK Cougars kom tvåa på 17 
poäng före serievinnarna Haninge 
Anchors som vann samtliga sina 

matcher. Skå IK Mammuts landade 
på 12 poäng.

– Det har varit tuffare motstånd 
i år. Alla lag har blivit bättre, i och 
med det har vi även märkt en frus-
tration hos en del motståndarlag. 
Det är inte lika mycket ”på skoj” 
utan mer allvar i matcherna, hårda-
re ord på och lite fulare spel, säger 
Vicky Ahnstrand, EIK Cougars.

Efter en framgångsrik säsong är 
hon redan laddad för nästa.

– Vi tror och hoppas att vi har sam-
ma trupp nästa år och kanske även 
några nygamla spelare kommer 
tillbaka. Vi har två nykomlingar i 
laget som behöver lite mer tid på 
is innan match. En av dem kämpar 
på varje träning och har gett sig 
den på att börja spela hockey. Det 
är kul att se framstegen efter varje 
träning, säger Vicky Ahnstrand.

Även Skå IK Mammuts är glada 
och nöjda efter en säsong med vis-
serligen blandade matchresultat, 
men en fin slutplacering som trea 
i serien.

– Säsongen har gått jättebra och 
alla har utvecklats enormt, myck-
et tack vare vår tränare Lasse. Men 
framförallt har vi haft otroligt ro-
ligt, säger Caroline Frånberg, lag-
kapten.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Cougars tabelltvåa

’’’’Det är inte lika myck-
et ”på skoj” utan mer 
allvar i matcherna och 
hårdare ord på plan 
och lite fulare spel”

LÄGET I LAGET

ISHOCKEY | Hur är läget i laget 
Oscar Svensson, huvudtränare i 
EIK/Skå IK A-lag herrar?
– Vi landade som trea i fortsätt-
ningsserien i Division 3 Östra och 
det känns helt ok.

Uppfyllde ni målet för säsong-
en?
– Vi hade som målsättning att vara 
kvar i division 3 och det gjorde vi 
även om vi fick ta vägen via fort-
sättningsserien, men vi nådde upp 
till vårt mål och det är vi nöjda 
med.

Hur laddar ni om inför nästa sä-
song?
– Vi har ett tiotal spelare som pre-

cis blivit för gamla för J18-laget, 
som vi lyfter upp till A-lagstrup-
pen och de har precis börjat spela 
ihop. De flesta av de ursprungliga 
spelarna är också kvar. Nu har vi 
ett engagerat och taggat gäng som 
blickar framåt mot kommande sä-
song. 
– Vi kommer från och med nu och 
under nästa säsong öka tränings-
mängden utifrån vad vi tidigare 
haft. Laget kommer träna på is 
under hela april, för att sedan köra 
”off ice”-träning fram till mid-
sommar. Sen tar vi sommarledigt 
fram till början av augusti då vi 
börjar träna på nytt.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

EIK/Skå IK kvar i trean

EIK Cougars förlorade sista seriematchen mot Haninge Anchors. 
 FOTO: YLVA FREJHAMMAR

Till nästa säsong fylls laget på med ett tiotal spelare som blivit för gamla för 
J18-laget.           FOTO: EIK/SKÅ IK
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 Närlunda Schakt & Transport AB är har med stor framgång 
utfört mark- och anläggningsarbeten huvudsakligen inom 
Ekerö kommun i ca 30 år. Vi är idag 16 medarbetare och 
omsätter drygt 30 miljoner per år. Vår verksamhet präglas 
av flexibilitet och en stor bredd vad gäller uppdrag. Vi har 
kollektivavtal.

Närlunda Schakt & Transport AB söker två

ANLÄGGARE/RÖRLÄGGARE
Dina arbetsuppgifter 
I rollen som anläggare hos oss arbetar du med olika typer av 
mark och anläggningsarbeten som grundläggning, rörläggning, 
schaktarbete och stensättning och VA. Du har ett omväxlande 
jobb och arbetar för det mesta utomhus. Du bör hantera flera 
arbetsuppgifter parallellt och prestera bra även under tidspress. 
Det är viktigt att du är samarbetsvillig och har god dialog med 
medarbetarna och våra underentreprenörer för att uppnå bästa 
kvalitet på jobbet samt minimera riskerna i arbetet.

Du som söker 
Vi söker Dig med erfarenhet från anläggnings-/markbranschen 
alternativt examen från anläggningsprogrammet. Du har en god 
teknisk förståelse och är en problemlösare. Du är punktlig, lojal 
och en god medarbetare. B-körkort är ett krav och maskinförarbe-
vis är meriterande för att eventuellt utföra andra arbetsuppgifter 
vid behov. För oss väger det tungt att du är flexibel och vid behov 
uträttar det arbete som krävs i den mån du besitter kunskapen.
 
Din ansökan 
Har Du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta 
Anders Gustavsson på tel.nr: 0708-560463 eller via mail 
anders@nstab.se.

Vi bearbetar inkomna ansökningar löpande och vill därför ha Din 
ansökan så snart som möjligt.
Din ansökan skickar du via mail till anders@nstab.se.

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

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

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

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

kompetens är snabb respons och åtgärd av problem.

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

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

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

Vid frågor kontakta.
Benny Backéus 0704-24 25 29

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

Veronica har arbetat som IT- och managementkonsult 
sedan -97 och är nu egenföretagare och senior konsult. 
Hon har lång erfarenhet av avtalsförhandling och pris-
sättning inom konsultverksamhet. Veronica delar med 
sig av förhållningssätt kring att veta sitt värde och att 
ta betalt efter det.

Datum:  9 april           

Plats:  Ekebyhovs Slott

Tid:  08:00 - 10:00

Föreläsning med Veronica Silfur, 
Silfur Advosiry

Att ta betalt 
och att veta 
sitt värde som 
konsult 

Föreläsning för Selma nätverk - affärsnätverket för kvinnor på Mälaröarna. 
Passa på att bli medlem nu. Anmälan på www.selmanatverk.se. Välkommen!  

Gillar du att jobba ute? Är du noggrann, 
uthållig och mår bra i kroppen? 

Gillar du att jobba utifrån ett team där 
du tar ansvar för dina arbetsuppgifter?

Svea Park söker nu
SÄSONGSARBETARE 

för 2019! 
Vi ser gärna att du har någon form av erfarenhet från 
liknande arbetsuppgifter.  

Svea Park är ett växande företag inom parkskötsel där 
vi arbetar medvetet med miljö, trivsel och att ha nöjda 
kunder.www.sveapark.se 

Skicka din ansökan med CV till Marie som rekryterar 
för Svea Park: marie.engstrom@sequitur.se 
(skriv ”ansökan Svea Park” i ämnesrubriken.)
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Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.
Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | Brand-
försvarsstatistik och några 
riktigt duktiga ”ledarinnor” 
får framträdande platser i 
Mälaröarnas nyheter för 50 
år sedan. ”Shoppingtaxi för 
pensionärer” är en annan 
nyhet som diskuteras.

En bit in på det nya året är förra 
årets årsbokslut ofta klara, det 
gäller då som nu. När brand-
kårerna på Ekerö och Färingsö 
gör bokslut för 1968 kan de 
konstatera att tillsammans har 
de gjort 62 utryckningar un-
der tidsperioden. ”Dessbättre 
föranleddes bara sju av fastig-
hetsbränder. I övrigt for man 
ut för att släcka skogs- och 
gräsbränder, spola vägar rena 
från oljeutsläpp och uträtta 
andra, mer eller mindre banala 
servicetjänster.”

Per-Åke Sandberg, brand-
chef och handelsträdgårds-
mästare på Ekerö, berättar att 
årets svåraste brand ägt rum 
på Fågelön. Där härjades ett 
båtvarv, ett tiotal nytillver-
kade ”farkoster” och 60 000 
kvadratmeter skogs- och 
ängsmark avbrändes. Han be-
rättar också att falsklarmen på 
Mälaröarna var många under 
året, bland annat beroende på 

att Drottningholmsteaterns 
rökdetektor är mycket känslig 
och ibland reagerar på vanlig 
tobaksrök.

Men tiderna förändras 
på många sätt. I Södertörns 
brandförsvars årsredovis-
ning för 2018 kan man läsa 
att utryckningssiffrorna har 
ökat avsevärt sedan 1968. För 
brandförsvaret på Ekerö var 
siffrorna för årets insatser 
drygt 400 stycken.

Till skillnad från 2018 var dock 
vintern troligtvis snötyngd 
1968. Bland annat med tan-
ke på att  barnskidsskolan på 
Munsö avslutas precis i början 
av april, i vad som på bilden ser 
ut att vara ett rejält snötäcke. 
Idrottsplatsen på Munsö har 
under vintern varit ”ski-cen-
ter” för ett femtiotal barn i åld-
rarna 5 till 7 år, som energiskt 
har knogat i sammanlagt tio 
timmar med att lära sig åka ski-
dor. ”Ledare för barnskidsko-
lan har Gunnel Moström varit, 
och som ”disciplinmamma” 
har May Ahlund hjälpt till att 
hålla ordning på de små kra-
baterna. Båda ledarinnorna 
kommer från välkända idrotts-
familjer och har helt haft elev-
ernas gehör, så det där med 

disciplin behöver man inte ta 
så allvarligt i det här fallet” kan 
man läsa. 

Efter genomfört examens-
prov, som alla klarade av, 
grillades det korv, innan det 
blev dags ”för de blivande 
skidstjärnorna att stiga fram 
och hämta sina diplom, bocka 
och niga och tycka att det 

egentligen var ganska trist att 
det roliga var slut.”

I en artikel om Adelsö Röda 
korskrets årsmöte berättas att 
föreningen ska utreda möj-
ligheten att erbjuda ”shop-
pingtaxi” för öns pensionärer. 
Många äldre Adelsöbor börjar 
tycka att ”omstigningen från 
blåbussarna till tunnelbanan 
vid Brommaplan, är besvärlig 

och mödosam” när de åker 
till stan för att handla. Där-
för funderar man på att göra 
gemensamma turer med taxi 
och ledsagare från föreningen 
till Vällingby centrum, ”där 
man ju i stort sett kan handla 
lika bra som i innerstaden”.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Duktiga ledarinnor”

Främre ledet fr.v. Laila Eld, Madeleine Jacobsén, Anette Strömberg i framåtböjd koncentration, Gunilla 
Redlund, Helen Andersson, Tommy Kristiansen, skymd av ledarinnan Gunnel Moström, samt Carina 
Jacobsén. 
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Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

78 på 60: Gunnar Nilsson

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

Broddmans: 
Ingemar Lindqvist

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Det är måndag 
morgon: Janne Andersson

Fredagsmys: Leif Helenius

Fredagsdansen: Gunilla 
Jerlinger och Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling

God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson

Heldgsrock och Movin´ 
On: Janne Lyckman och 
Teddy Wickström

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kritfabriken: 
Fredrik Värme

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kyrkradion: Marianne 
Abrahamsson, Barbro och 
Lennart Arlinger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundlad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen: 
Lasse, Kalle och Nisse, 
Gunilla Jerlinger

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

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

Musik i skymningen: 
Birgitta och Janne Lyckman

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

Onsdagsdansen: 
Björn Schumacher

Plattfall: Nisse Jakobsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Rockoko: Gunilla Jerlinger

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Sång och glädje: Thorleif 
Larsson och Erik Ström

Söndagkväll: 
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Viking meny: Ulf Nystedt

Wallins praliner: 
Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm

 

SEGLA MED OSS!

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!

Nyfiken på hur vi har det 
på våra seglarläger? Du 
hittar oss på Instagram: 
@rastaholmsseglarlager
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

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

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

Klimatstrejk Den 22 mars skolstrejkade Naima Pollack och 
Melissa Aeschbacher från årskurs 4 Färentuna skola, vid 
Riksdagshuset tillsammans med Greta Thunberg för att sätta 
fokus på klimatfrågan.     FOTO: ÅSA AESCHBACHER

Radiobesök Accordion Club Stockholm spelade live under Per 
Romins ledning i Radio Viking  måndagen den 18 mars. Allt från 
musikallåtar till folkmusik hördes från bälgarna och strängarna.   

 FOTO: PRIVAT

Styrelsemöte Öpartiets årsmöte hölls den 7 mars i 
Tappströmsskolans matsal. Ny ordförande blev Stefan Björn och  
kassör Elaine Adlertz. Nya styrelseledamöter blev Barbro Olsberg, 
Malin Rikardsdotter och Rolf Norén. I övrigt valdes tidigare leda-
möter: Desirée Björk, Ulf Jansson, Robert Oberascher och Bernt 
Richloow.                                                   FOTO: PRIVAT

Barnlördag Den 9 mars besöktes Ekerö bibliotek av Teater 
Tummeliten som spelade Sagan om vanten. När Teater 
Tummeliten kommer med sina dockor är det alltid fullsatt med 
både barn och vuxna och barnen får vara med och sjunga, ramsa 
och hjälpa till i sagan. 

 FOTO: KERSTIN LIDMAN

Skräckkväll Den 20 mars arrangerade Ekerö fritidsgårdar skräck-
kväll på Ekebyhovs slott med över 40 ungdomar. Kvällen började 
med snacks och en titt på tv-programmet ”Det okända” från när 
de besökte slottet. Efter det var det skräck-quiz och vindsvand-
ring där läskiga spöken gjorde sitt bästa för att ge ungdomarna 
en fasansfull upplevelse.                         FOTO: VICTOR BENNERHEIM
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Gamla Huset                           Butik

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö

Telefon: 08-560 30121 -     Gamla Huset Butik

 Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

   

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt

560 340 00

Ekerö Taxi 
har en egen app!

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

Följ med oss till Åland över dagen.
lördagen 25 maj.

Vi åker med egen buss som avgår från cityterminalen  kl 06:50 .

På överresan med  Rosella äter vi brunch,

PÅ Åland har vi en egen guide som följer med oss hela dagen. 
Vi besöker Ålands kulturhistoriska museum, Skeppargården 
Pellas där kaffe och Ålandspannkaka sarveras.
Efter lunch besöker vi Amalias Lemonadfabrik med 
provsmakning av Åländska Lemonader.

På hemresan med Rosella äter vi Ångbåtsbiff ink ett glas  öl, vin 
eller alkoholfritt. Efter middagen kan man dansa eller botanisera 
i taxfree innan båten är åter i Kapellskär.

Åter på cityterminalen ca kl 21:00
.

Allt detta för endast 980 kr per person.

Sista anmälningsdag 22 april

Boka på: resa@radioviking,se eller tel 070-523 46 85
Observera att det är ett begränsat antal platser.

Radio Viking välkomnar alla på en
trevlig kryssning till Åland över dagen.



32 | mälarökrysset MÄLARÖARNAS NYHETER • 3 APRIL 2019

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

Lite personligare – lite bättre Bara 5 minuter 
från Tappström

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.

Ove Stefan Martin Emil

Vi hjälper dig med ditt projekt!

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: Sånga Barnträdgård.    
FOTO: LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Britten Fors, Stenhamra, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 
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Tappström

Handla när det 
passar dig!

HANDLA I VÅR BUTIK ONLINEICA.SE/TAPPSTROM

Samma pris på nätet som i butik



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 
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Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

BILAR 
KÖPES                       
Allt är intressant 

även defekta                                    
0700-61 73 96

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

DÖDA

• Jan Roland Grans, Sten-
hamra, avled den 21 mars i 
en ålder av 58 år.

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

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

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

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

Marie Rosmark 
Kundrådgivare

 

LÄNGTAR DU  
efter förändring? 

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

Läs mer på: www.me2u.se/coaching

Grattis Gabriel 13 år den 31 
mars önskar mormor!Vår älskade

Peter John
Tucker
* 4 maj 1942

✝ 18 februari 2019

C I L L A
NOA

PATRICK  ROBIN  OSSIAN
med familjer

Övrig släkt och vänner

Only then, reduced at last to 
nothing more

than a fading wisp of air,
a parting brush against 

your cheek,
Can I give my self to the 

howling wind
beyond that closing door.

Begravningsakten med urna 
äger rum i Lovö kyrka

fredagen den 10 maj kl.11.00.
Därefter inbjudes 

till minnesstund. O s a till
IGNIS Kungsholmen

tel 08-653 33 75 eller
kungsholmen@ignis.se

senast 3 maj.

UTHYRES
Båtplats uthyres 
Ekerö båtklubb 

(nedanför Sandudden). 
Bra bred plats 

med segelbåtsdjup. 
2000 kr. 

0707-17 66 66

GRATTIS
Stort grattis Tilda Fredriks-
son på din 10-årsdag 3 april 
önskar mormor, Anne och 
Micke.

Bertil Lindblom
* 23 november 1944

Sockarby 31 mars 2019

S O L G E R D
LEVI

JENS och SARA
Hampus  Freja

Syskon, släkt och vänner

Fast Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar
Fast Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har
Vi spar dem i vårt hjärta,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid
att vara här ändå

Begravningen äger rum fredagen
den 12 april kl 14.00 i Sånga

kyrka. Efter akten inbjudes till
minnesstund i församlingsgården,

Stenhamra. Anmälan till
Klockarebolagets begr.byrå 

tel 08-268110 eller mail:
svar@klockarebolaget.se 

Tänk gärna på Cancerfonden 
tel 020-595959.

• Familjeannonsera GRATIS! 

• Max 100 tecken inklusive 
blanksteg samt ev jpg-bild. 

• Skicka till 
familj@malaroarnas nyheter.se  

• Eller till  MN, Box 100, 
178 22 Ekerö

• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt i mån av utrymme  

Lördagen den 2 mars 
fick Adele och Jonathan  
Almquist en liten fin flicka 
som föddes på Danderyds 
BB. Stort grattis från 
morfar och mormor samt 
övrig släkt.
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Kontakta Stefan Stjernberg 
på 0705-98 99 75, 
stefan.stjernberg@skalfast.se 
för mer info skalfast.se

Entreprenör

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

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

LEDIGA LOKALER 

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER Bryggavägen 121 

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

*Moms tillkommer på hyror

RÖDA LADAN Träkvista, Ekerövägen 82 

 Uthyres Butikslokal 72 m2 + kylrum c:a 4 m2, tillträde efter ö.k

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

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

SÄLJES

Portable keyboard Yamaha. 
Mycket gott skick. 250 kr.
Tel 073-980 05 98.

Glas-, porslins- och mindre 
fusingarbeten ugn. Uterm 
P72s5. Mått: inne 50x44x33,  yt-
ter 64x58x53, vikt 60 kg, effekt 
5,0, volt3x400. Nypris 16 000, 
nu 10 000 kr. Färger, olja, 
schabloner, glasfat mm värde ca 
5 000 kr ingår. 
Tel 070-403 22 29.

2 täcken Merino 180 x 180 är 
100 % i ull. 1 500 kr. En liggdy-
na ull (undertäcke) 180 x 250,  
1 500 kr. Nytvättade. Lasse 070-
880 37 88.

Damcykel Crescent City Maja, 
röd med korg. 3-växlad, lågt 
steg. Använd en gång. Pris: 
2 000 kr. Tel. 073-565 96 56

3-sits soffa av grön plysch i 
mycket bra skick. 500 kr. 
Tel. 076-126 39 47.

2 st drakar (hane) svensk gul 
anka födda 8 maj 2018. Lätt-

skötta och vana vid höns, hund 
och katt och fantastiska snigel-
ätare. 350 kr st. 070-718 33 14, 
lättast att nå via sms.

KÖPES

Fungerande inbyggnadsugn 
med varmluft köpes. Fungeran-
de bänkdiskmaskin köpes. 
Altandörr köpes. Skötbord gjort 
att monteras på badkar köpes. 
Mobil: 070-528 07 42.

SÖKES

Dag-
matte/
-husse 
sökes till 
pigg och 
glad 
Jack 
Russell-
flicka. 
Vi skulle 
behöva 
hjälp med promenad och lite 
sällskap 2 dagar per vecka. 
Bor i Närlunda. Ersättning enligt 
överenskommelse.
073-268 61 35.

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

VENTILATIONSRENSNING

REPARATIONER,

FÖRSÄLJNING, MONTERING

 UbbeSotare
                    – Ny regi sedan 1 juni 2015 –

070-878 10 26 www.ubbesotare.se

Välja 
behörig sotare? 
Jag hjälper dig 
med ansökan

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Service och reparationer

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

HUSBILAR 
HUSVAGNAR 

SLÄP
4-HJULSMÄTNING

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

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

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

kör miljövänliga fordon!

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

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se

MÄLARÖARNA | Under 
sista veckorna i mars har 
polisen fått rycka ut till 
Mälaröarna vid ett flertal 
tillfällen. Bland annat i 
samband med en allvarlig 
trafikolycka och en brand 
i Svartsjö. Dessutom rik-
tar de en uppmaning till 
kommunens mopedburna 
ungdomar.

Bil- och båtinbrotten har 
också fortsatt på Mälaröarna. 
Den 19 mars upptäckte till 
exempel en person att han 
haft inbrott i sin bil på par-
keringsplatsen, Tegelbruks-
vägen på Ekerö. Det är okänt 
hur gärningsmannen tagit 
sig in i fordonet, men bland 
annat stals datautrustning, 
bilstereo och en baslåda ur 
bilen.

Några dagar senare upp-
täckte även en båtägare att 
någon stulit diverse saker 
från dennes båt. 

– Det var bland annat båt-
motorn, flytvästar, ankare 
och tamparna som stulits. 
Dessutom hade man för-
stört kapellet och diverse 
inredning. Båten fanns vid 
Dragonvägen på Drottning-

holm. Brottet har troligtvis 
skett någon gång under mars 
månad, berättar Elise Berlin, 
kommunpolis.

Ytterligare några dagar 
senare märkte en båtägare 
att någon stulit hans båt-
motor och annat gods ur 
båten. Båten stod uppställd 
i ett garagetält på ägarens 
tomt på Stockby strand i 
Stenhamra, då tillgreppen 
begicks.

Den 20 mars beordra-
des polisen tillsammans 
med räddningstjänsten till 
Svartsjö med anledning av 
en brand i villa. Några bygg-
arbetare höll på med ett re-
noveringsarbete i villan och 
hade sågat i en järnbalk så 
att gnistbildning uppstått, 
vilket hade gjort att det an-
tändes i brännbart material 
i fasaden. Räddningstjäns-
ten lyckades dock släcka 
branden.

Även i trafiken har det va-
rit dramatiska händelser.

– En allvarlig trafikolycka 
skedde i Färentuna i höjd 
med Lilla Berga runt åttati-
den på morgonen. En per-
sonbil kom av okänd anled-

ning över i mötande körfält 
och kolliderade med en last-
bil. Föraren skadades allvar-
ligt och fördes med ambu-
lanshelikopter till sjukhus.

Vid fyratiden på morgonen 
den 27 mars gick larmet till 
Knalleborgs förskola på Väs-
byvägen Ekerö. När väktare 
anlände upptäcktes att det 
varit inbrott. Någon hade 
krossat rutor för att ta sig in 
och därefter stulit bland an-
nat en dator, I-pad och en 
router.

– På förmiddagen den 30 
april gjorde en polispatrull 
trafikkontroll på Ångbåts-
vägen på Ekerö där man 
stoppade och kontrollerade 

en förare. Det visade sig att 
föraren blåste positivt i vårt 
sållningsinstrument och 
fick följa med till polissta-
tionen. Personen var onyk-
ter och är nu misstänkt för 
rattfylleri.

Elise Berlin vill även passa 
på att skicka med en upp-
maning till alla kommunens 
mopedburna ungdomar.

– Nu börjar det blir vår 
och våra ungdomar plock-
ar ut sina mopeder. Jag vill 
verkligen säga till dem att 
de ska vara rädda om sig och 
använda hjälm som ska vara 
knäppt. Kör med sunt för-
nuft och drick inte alkohol 
om du ska ut och köra. Det är 
väldigt farligt och dessutom 
olagligt. Trimma inte heller 
mopparna. Vi kommer att 
ha insatser då vi kontrollerar 
detta. Om man kör trimmad 
moped är brottet olovlig 
körning och det kan inne-
bära att körkortstillståndet 
för bil kan bli uppskjutet, 
vilket är väldigt tråkigt och 
onödigt.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Brand och bilolycka

”Om man kör trim-
mad moped är brot-
tet olovlig körning 
och det kan innebä-
ra att körkortstill-
ståndet för bil kan 
bli uppskjutet”



DATA

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

FÄRGHANDEL

FÄRG   TAPET 
GOLV

Ekerö • Träkvista Torg

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

Följ oss på Facebook!

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Golvslipning
 Även altan/trall slipning

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

LÄTTA ATT LEJA – ÅRET RUNT.

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 



Koll på läget sedan 1937

Nära färjan

Naturskönt läge

Året runt-bostad

Stenstorpsvägen 36, Adelsö
4 rok, ca 91 m² UTGÅNGSPRIS 2 800 000 kr VISAS Sö

7/4 kl 11:15-12:00 BYGGÅR 1982 TOMT 2327 m² EP 110

kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-

826 83 00

Utsikt över skog och sjö

Lugnt och barnvänligt

Soligt sydvästläge

Singelgränd 26, Ekerö
5 rok, ca 90 + 31 m² UTGÅNGSPRIS 5 275 000 kr VISAS

Sö 7/4 kl 12:00-12:45, Må 8/4 ring för tid BYGGÅR 1999

TOMT 271 m² EP 113 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn

Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Toppenläge - nära allt!

Renoveringschans

Omtyckta kvarter

Filippavägen 29, Ekerö
5 rok, ca 112 + 15 m² UTGÅNGSPRIS 4 100 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1964 TOMT 400 m²

EP 125 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 070-826 83 00

Fantastisk familjevilla

Generösa sällskapsytor!

Nytt kök, 4 bra sovrum mm

Penselgränd 5, Stenhamra
6 rok, ca 178 m² UTGÅNGSPRIS 5 200 000 kr VISAS Sö

14/4 kl 12:00-12:45, Må 15/4 Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1973 TOMT 604 m² EP 95 kWh/kvm/år

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00
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Koll på läget sedan 1937

Soliga uteplatser

Plan fin tomt

Härlig grönska

Söderströms väg 441, Stenhamra
2 rok, ca 60 m² UTGÅNGSPRIS 1 800 000 kr AVGIFT 4

535 kr/mån VISAS Ring för visning VÅNING 1 av 1 EP

94 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON

070-826 83 00

Arkitektritat hus

Strålande sjöutsikt & båtplats

Magiska soluppgångar

Klippans väg 20, Svartsjö
5 rok, ca 85 + 56 m² UTGÅNGSPRIS 4 375 000 kr VISAS

Ring för visning BYGGÅR 2005 TOMT 659 m² EP 102

kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-

510 65 69

Närhet till buss och affär!

Renovera eller bygg nytt!

Naturtomt mot allmänning.

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

Ring för visning BYGGÅR 1950 TOMT 1797 m² EP 121

kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-

760 46 63

Härlig villakänsla

Allt i absolut toppskick

Högt fritt läge i Älvnäs

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

4 912 kr/mån VISAS Sö 7/4 kl 12:00-12:45 BYGGÅR

2016 EP IU MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-

30 01 61
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Vi förbereder din bostad när du drömmer om  

ett nytt läge och vill göra en riktigt bra affär. 

Läs mer på svenskfast.se/smygstart

SOPHIA ÅKERMAN

 Reg. Fastighetsmäklare

0707 60 46 63

MARTIN LARSSON

 Reg. Fastighetsmäklare

0708 30 01 61

MIKAELA HOLM

Mäklarassistent

08 564 109 40

LINN LAGERQVIST

 Reg. Fastighetsmäklare

0705 10 65 69

JENNY NÄSLUND

 Reg. Fastighetsmäklare

0708 26 83 00

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

Smygstarta
din bostadsdröm


