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MÄLARÖARNAS 16,6 miljoner

17 APRIL 2019 | NR 7 ÅRGÅNG 70 | MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

kronor plus

Kommunens årsredovisning visar på ett positivt
resultat på 16,6 miljoner kronor. Då är 25 miljoner kronor i försäkringsersättning för branden i
Drottningholms förskola inräknat i resultatet. | 8

Vad tjänar politikerna?
Frågan har kommit flera gånger till MN. Läs om arvoden, löner samt jämförelser med Stockholms läns
övriga kommuner. | 12-13

Ny kommundirektör
I höst tillträder kommunens nya kommundirektör
Christina Hedberg. Hon har närmast varit kommunchef i Gnesta kommun och tidigare vd för Handelskammaren Mälardalen. | 8

Det blir en handlingsplan
Efter flera års påtryckningar från berörda föräldrar, har
kommunen bestämt sig för att ta fram en handlingsplan för elever med särskild begåvning. | 10

Ny regi i
Jungfrusund
Den 1 maj tar Christer Sjöö, Anna Sjöö och Amir Jalilian över restaurang Jungfrusund. Deras
egen prägel får växa fram allt eftersom, det viktiga för dem är att det ska vara en skön, levande
plats där alla är välkomna och människor förenas. | 14
FOTO: EWA LINNROS

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

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

Bryggavägen 127 • Telefon: 070-819 06 62

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

’’

”Det har kommit till vår kännedom att det
finns långt gångna planer inom Ekerö pastorat på att sälja Adelsö hembygdsgård till en
privatperson. Hembygdsgården har en viktig
funktion för Adelsö som centralpunkt för det
mesta som händer ön.” tyck 30

Kommunens robot
Den digitala roboten Kim, som bygger på artificiell
intelligens, har börjat svara på frågor för kommunens
räkning. | 14

Grisbonden på Munsö
Simon Almquist är sjätte generationen som bor på
Norrby gård. En sann entreprenör som föder upp grisar och han närvarade vid den årliga Sverigemiddagen
på kungliga slottet. | 20

Rugby i Skå IK
Nu kan den som är sugen på att spela rugby söka sig
till Skå IK. Dock finns det endast grupper för barn än så
länge. | sporten 29

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Behöver du hjälp
med deklarationen?
Ring oss!

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

5990 179k

Glad påsk från oss!

/kg

/kg

Nötfärs ICA. Ursprung Sverige.
Storpack. Max 12% fetthalt.
Jfr pris 59:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

Ryggbiff Scan. Ursprung Sverige.
Packad i bit. Jfr pris 179:00/kg.

20k
/bunt

99k

Grön sparris Spanien/Italien.
Ca 250 g. Klass 1. Jfr pris 80:00/kg.

/kg

Lammstek Ursprung Nya Zeeland. Ca 1200 g.
Benfri. Jfr pris 99:00/kg. Max 2 köp/hushåll.

Öppettider i påsk!
Påskafton
8-20
Övriga dagar
8-22

Välkommen in!

7990
/kg

Cheddar Kvibille. Ca 500-1400 g. 32%, 6 mån.
Gäller ej whiskycheddar. Jfr pris 79:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

99k

1990

1490

/hg

/hg

/hg

Löjrom Amerika. Från manuella

Tappens Löjromssill

Tappens Drömsill

ﬁskdisken. Jfr pris 990:00/kg.

ICA Tappströms eget kök. Från manuella
ﬁskdisken. Jfr pris 199:00/kg.

ICA Tappströms kök. Jfr pris 149:00/kg.

Påsk hos oss!


Alltid hos oss:

990 10k 590
/hg

/hg

/st

Janssons frestelse
Alhambra. Från vår Deli.
Jfr pris 99:00/kg.

Baguette Bonjour. 395 g.
Butiksbakad. Jfr pris 25:30/kg.

Godis i lösvikt
ICA. Jfr pris 59:00/kg.
Max 3 kg/hushåll.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 16 t o m 22/4-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Passa
på!
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Vid köp av kompletta
glasögon från ordinarie
sortiment, bjuder vi på ett
extra par med din styrka.
(Gäller utvalda bågar,
lagerglas +-6/2, värde
upp till 2990:-) Kan ej
kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m
2019-04-30

Välj 2 par
betala för 1

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

Kyrkoherde Peter Strömmer och kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) tillsammans under Mälarö miljödag . Sid 16 .

FOTO: EKERÖ KOMMUN

FOTO: STEFAN DAHLÉN

Många frågor om pengar
Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik

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

Christina Hedberg blir ny kommundirektör i
Ekerö kommun. Hon ser fram emot att börja och
tillträder till hösten. Sid 8.

alltid på!

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång.
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). t.o.m. 2019-04-30.
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

Kommunens årsredovisning för 2018 presenterades nyligen på kommunfullmäktiges möte.
Den visade på ett positivt reultat för fjortonde året i rad, kunde kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), stolt berätta. Men bakom siffrorna fanns ﬂera saker som oppositionen ställde frågor kring, för den som är nyﬁken på allt som sades kan man begära ut
inspelningen av mötet från kommunen. Även hela årsredovisningen kan man ta del av, precis
som det ska vara i ett öppet, demokratiskt samhälle.
Men får man veta allt? Ja, det frågar sig många och ﬂera kommuninvånare har vänt sig till
MN med en speciﬁk fråga kring just pengar: ”vad tjänar våra politiker?”.
Vi har dykt ner i siffror både i vår egen kommun och i Stockholms läns övriga kommuner,
detta för att få en bild av hur vi ligger till i jämförelse. Du ﬁnner allt detta på vårt uppslag på
sidorna 12 och 13.
Men allt handlar inte om pengar. Nu när våren är på gång ﬁnns det så mycket annat att tänka
på och ta hänsyn till också för den delen. För nu vaknar vintervilande arter, bin och paddor är
några av dem. Men de behöver vår hjälp, mer om detta kan du läsa på sidan 18.
Traﬁksituationen är ständigt aktuell för oss mälaröbor, både nu 2019 och och för 50 år sedan.
För då, 1969, kunde man läsa i MN: ”Efter snart ett decenniums fejder mellan högbrovänner
och lågbroförespråkare har förberedelsearbetet för bygget av den nya Nockebybron gått in i
sista stadiet.” Mer om det i denna tidning och även nyheter om Ekerövägens breddning.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nyheter.................................................sid 8-20
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50 år sedan ................................................sid 32
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Privata annonsmarknaden .................. sid 36
Familjesidan .............................................sid 38
Mälarökrysset ......................................... sid 39
Larmet går ................................................sid 40

100 % MÄLARÖARNA!
MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
MN delas ut av Bring Citymail

Mälaröarnas nyheter startades av
Svenska Dagbladet 1949

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

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

Tel. 08-731 77 07

REDAKTIONEN

ANNONSBOKNINGEN

nyheter

MÄLARÖARNAS

REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se
ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen
895 kr/år. Betalas till bankgiro
5129- 2308
TRYCK Pressgrannar 2019

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden
Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före
utgivningsdagen.
Tidningen ansvarar ej för icke
beställt material samt för fel med
annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

UTGIVNING
2019
Jan
23
Feb
6 20
Mars 6 20
April
3 17
Maj
8 22
Juni
5 19
Aug
21
Sep
4 25
Okt
9 30
Nov
13 27
Dec
11 18
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Vi önskar alla våra kunder en Glad påsk

Välkomna in
3ULVHUQDJlOOHURFKVnOnQJWODJUHWUlFNHU

FOTO RICKARD L ERIKSSON

EKERÖ GOSPEL

& CAROLA
FLYGEL DANIEL STENBAEK
ELBAS MAGNUS AHLGREN
SLAGVERK OSCAR ERIKSSON UGGLA
DIRIGENT PERNILLA THÖREWIK

EKERÖ KYRKA
ONS 22 MAJ 18:30 & 20:30
BILJETTER 250 KR (KONTANT/SWISH)
BILJETTSLÄPP 2 MAJ KL 17-20 I EKEBYHOVSKYRKAN
RESTERANDE BILJETTER
FR.O.M. 3 MAJ EXPEDITIONEN/EKEBYHOVSKYRKAN

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/EKERO

PÅ MÄLARÖARNA

PÅSK

EKERÖ PASTORAT
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

Mån
18:30

Tis
19:00

Ons
19:00
Tors
19:00

Tors
19:00
Tors
19:00
Fre
11:00

Fre
11:00
Fre
11:00

Fre
15:00

FOTO KYRKOCD

2019-04-15
Ekebyhovskyrkan
TEOLOGI FÖR NYFIKNA - FÖRSTÅELSE, FRED,
FÖRDJUPNING OCH FEST
Religionsdialog handlar om att vi vill förstå
varann. Stiftsadjunkt Helene Egnell, från Centrum
för religionsdialog inleder ett samtal där vi får
dela våra erfarenheter av möten med människor
av annan tro.
2019-04-16
Drottningholms slottskyrka
PASSIONSGUDSTJÄNST
Magnus Ehntorp och Leif Asp
Katarina Bengtsson-Dennis, violin
2019-04-17
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Magnus Ehntorp, Helena Hansson
2019-04-18
Ekerö kyrka
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Hanna Holmlund, Torbjörn Gustavsson orgel/
sång; Helena Hansson violin
2019-04-18
Adelsö kyrka
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Ann-Sofie Kamkar och Anna Pihl Lindén
2019-04-18
Lovö kyrka
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Magnus Ehntorp, Leif Asp. Maria Böhm, cello
2019-04-19
Ekerö kyrka
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Magnus Ehntorp, Kerstin Baldwin Sterner,
Ekeröensemblen
2019-04-19
Adelsö kyrka
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Ann-Sofie Kamkar och Anna Pihl Lindén
2019-04-19
Lovö kyrka
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Monika Regnfors Sjörén
Lovö kyrkas kör, Leif Asp dir.
2019-04-19
Ekebyhovskyrkan
STABAT MATER
Viveca Axell Hedén sopran; Ulrika Skarby alt;
Damstämmorna ur Ekerö kyrkokör och
Ekeröensemblen.
Alexander Klimentov Lövstrand körledare
Helena Hansson, fiol; Bengt Tribukait, orgel
Monika Regnfors Sjörén och Kerstin Baldwin Sterner

Lör
23:00

Sön
11:00

Sön
11:00

Sön
11:00

Mån
10:00

Ons
18-20

Ons
19:00

2019-04-20
Ekerö kyrka
PÅSKNATTSMÄSSA
Mårten Mårtensson och Helena Hansson
Annika och Torbjörn Gustavsson, Per Dahlqvist, sång
2019-04-21
Ekerö kyrka
PÅSKDAGSMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner
Ekerö kyrkokör, Alexander Klimentov Löfstrand dir.
2019-04-21
Lovö kyrka
PÅSKDAGSGUDSTJÄNST
Hanna Holmlund, Lovö kyrkas kör, Håkan
Lundberg, trumpet. Vivi-Anne Gäfvert
Leif Asp dir. Kyrkkaffe serveras i Klockargården
efter gudstjänsten.
2019-04-21
Adelsö kyrka
PÅSKDAGSMÄSSA
Kaplan Thomas Söderström från Kurön,
Frälsningsarmén, predikar.
Ann-Sofie Kamkar och Anna Pihl Lindén
Eva Udd, sång och Tomas Nordqvist, trumpet
Påsklunch i Adelsö hembygdsgård efteråt
2019-04-22
Lovö kyrka
EMMAUSVANDRING
- en vandringsgudstjänst med fokus på Jesus.
Ingen anmälan. Samling vid Lovö kyrka. Liten
matsäck, dricka och bra skor. 5-6 km vandring.
Vid frågor kontakta Dan Bekking:
dan.bekking@svenskakyrkan.se; 08-560 387 06
2019-04-24
Ekebyhovskyrkan
ÖPPET HUS – INVIGNING AV DIAKONALA
CENTRET ”VÄXA TILLSAMMANS”!
Vi bjuder på matig smörgås och presenterar en
del av verksamheterna som: Öppna förskolan,
Syateljén, Handarbetscaféet och Målarverkstaden. Mingel med tilltugg och bubbel vid de
olika stationerna. Meddela gärna senast den 17
april att du kommer och om du har allergier e.dyl.
som vi behöver veta till Anita Lahham:
08-560 387 29, anita.lahham@svenskakyrkan.se
Ekerö pastorat i samverkan med Vinnova.
2019-04-24
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Dan Bekking och Mie Johansson
Med reservation för eventuella ändringar

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Ons
18:30

2019-04-17
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA
Peter Strömmer, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker

Tors
19.00

2019-04-18
Sånga kyrka
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Yngve Göransson, präst
Gentila Pop Kårfors, violin
Ligita Sneibe, orgel/piano

Fre
15.00

2019-04-19
Skå kyrka
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
ROSSINI: STABAT MATER
Färingsö kyrkokör och ReBaroque
Maria Lindal, konsertmästare
Solister:
Birgitta Lindeke Levin, sopran
Paula Hoffman, alt
Jonas Degerfält, tenor
Johan Erik Eleby, bas
Claudio Morbo (Italien), dirigent
Peter Strömmer, präst

EKERÖ PASTORAT

08-560 387 00 vxl

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Sön
11:00

2019-04-21
Färentuna kyrka
PÅSKDAGSMÄSSA
Peter Strömmer, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker
Påskkören under ledning av
Birgitta Lindeke Levin
Svante Daneklev Wold, trumpet

Mån
11:00

2019-04-22
Färentuna kyrka
LEKMANNALEDD GUDSTJÄNST
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker
Med reservation för eventuella ändringar

08-560 387 60 kyrkluren , Björkuddsvägen 2, Ekerö = www.svenskakyrkan.se/ekero G www.facebook.com/ekeropastorat

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

POLITIK

KOMMUNEN | Ekerös nya kommundirektör från och med i höst
blir Christina Hedberg, idag kommunchef i Gnesta kommun..

Kommunens resultat
KOMMUNEN | Kommunens årsredovisning för 2018 visar på ett
positivt resultat med 16,6 miljoner kronor.
– Det är fjortonde året i följd som
vi får ett positivt resultat. Det ekonomiska resultatet är inte så intressant i kronor och ören egentligen
utan det är i kombination med vad
vi har gjort för pengarna och hur
mycket pengar vi har spenderat,
det vill säga effektiviteten. Det
är det som är det verkligt intressanta, sa Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordförande då
årsredovisningen presenterades
på kommunfullmäktiges möte 9
april.
Han poängterade att Ekeröalliansen under den gångna mandatperioden haft 93 procents måluppfyllelse. Han tog också upp att det
är tuffare tider som väntar men att
kommunen ändå är väl rustad.

– I grunden ser vi Ekerö kommun
som en välskött, trevlig och välmående kommun. Den kommunala
verksamheten bidrar till en god
Ekeröanda och vi står väl rustade
inför framtiden, även om det ser
mörkt ut för kommunerna generellt. Faktum är att vi i regionernas kamp som är ett initiativ från
WSP (Williams Sale Partnership,
konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn, reds.anm.), korades till
den näst bäst rustade kommunen
inför framtiden av Sveriges samtliga 290 kommuner, sa Adam Reuterskiöld.
Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) höll med om att kommunen har goda förutsättningar med
en fantastisk natur, bra skolor, äldreomsorg och ett rikt kulturliv.
– Men vad gör vi för att säkerställa att vi får ha det kvar? Är vi verkligen redo för framtiden? Jag har lite
svårt att se att Ekeröalliansen för
Ekerö tryggt och stabilt in i fram-

Processen med att anställa en ny
kommundirektör startade hösten
2018 efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nyligen fattade
arbetsutskottet beslut om att det
blir Christina Hedberg som blir
Ekerös nya kommundirektör.
– Ekerö är en spännande kommun med sin vackra natur, kulturarv, bra företagsklimat, aktivt
föreningsliv, charmiga boendemiljöer och ändå så nära storstaden. Det händer väldigt mycket
här och kommunen har en viktig
roll att spela i regionen med den
utvecklingspotential som infrastruktursatsningarna kommer att
skapa de närmaste åren. Det är ett
jättespännande uppdrag, som jag
verkligen ser fram emot att ta mig
an, säger Christina Hedberg.

tiden. Detaljplaner ska tas fram,
skolor ska byggas, äldreboenden
ska planeras och badhus, ja det
byggs ju redan, eller? kommenterade Hanna Svensson.
Hon poängterade att det viktiga
är att involvera medborgarna och
förankra beslut och processer som
pågår.
Kommunen redovisar ett positivt
resultat om 16,6 miljoner kronor. Resultatet överstiger årets
budget med 7 miljoner kronor. I
resultatet ingår jämförelsestörande poster (poster som inte ingår i
den normala verksamheten, reds.
anm.) om 30,9 miljoner kronor
innefattande 25 miljoner kronor i
försäkringsersättning för branden
i Drottningholms förskola. Hela
årsredovisningen ﬁnns att läsa på
kommunens hemsida.

Rekryteringsgruppen har bestått

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Avstängning av kollektivkörfält skjuts upp
LOVÖ | Avstängningen av kollektivkörfältet mellan Kanton och Nockebybron skjuts upp. I samband med
genomförandet av förbifarten planerade Trafikverket att upphäva kollektivtrafikkörfältet mellan Kanton och
Nockeby från och med 1 maj. På grund av försening i produktionsstart meddelar nu Trafikverket att kollektivtrafikkörfältet ska hållas öppet tills vidare.

z











av tre ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium
tillsammans med HR-chefen. Ett
gediget arbete med externt stöd,
ledde till att gruppen enhälligt
beslutade om att föreslå Christina
Hedberg som ny kommundirektör.
– Jag är glad över att kunna hälsa
Christina Hedberg välkommen till
Ekerö kommun. Kommundirektören spelar en mycket viktig roll
som kommunens högste tjänste-

Christina Hedberg tillträder som ny
kommundirektör i höst.
FOTO: EKERÖ KOMMUN

man och ledare för organisationen.
Vi har arbetat länge och väl med att
hitta en kvaliﬁcerad kandidat och
nu tycker jag att vi har hittat helt
rätt person för jobbet, säger Adam
Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.
Rollen som kommunens högsta
tjänsteman innebär ett ansvar för
kommunens hela utveckling och
att skapa goda förutsättningar för
den politiska ledningen att styra
kommunen. Kommundirektören
representerar kommunen i externa sammanhang, men är också internt sammanhållande.
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kärtorsddag .......................10.00–18.30
Skärtorsdagen
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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Kommunens nya robot

SKOLA

Handlingsplan för
särskild begåvning
KOMMUNEN | Nyligen fick
Ekerö kommun kritik från
Skolinspektionen för att de inte
gett tillräckligt stöd till en elev
med särskild begåvning. Nu
meddelar barn- och utbildningsnämnden att de kommer ta fram
en särskild handlingsplan för
just denna grupp. Något som tas
emot med stor glädje hos många
berörda föräldrar.
MN har tidigare skrivit om den
grupp elever som går in under kategorin ”särskild begåvning” och
om hur många av dessa blir understimulerade vilket kan leda till
följdproblem såsom depressioner
och skolvägran. I kommunen ﬁnns
sedan ett par år en grupp föräldrar
som jobbat hårt för att få beslutsfattarna att ändra riktlinjerna och öka
kunskapen för att därmed kunna
tillgodose barnens behov.
På senaste kommunfullmäktigesammanträdet den 9 april togs

en interpellation upp som skrivits under av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och
Öpartiet.
I den ställdes frågan till Sivert
Åkerljung (KD), ordförande för
barn-och utbildningsnämnden,
om han tänker ta initiativ till att
ta fram en handlingsplan för barn
och elever med särskild begåvning.
I svaret konstaterade han att förutom att genomföra en omfattande
kompetensutvecklingsinsats avseende förmågan att genomföra
pedagogiska utredningar samt
upprätta bra åtgärdsprogram, ska
nämnden även formulera ett uppdrag till förvaltningen att ta fram
en särskild handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn.
– Den kommer att vara på plats
senast i september, säger han och
fortsätter:
– Då frågan om särskild begåvade barns skolsituation har aktu-

  



aliserats och då vi ser att det även
på nationell nivå diskuteras ﬂitigt,
tycker vi att det skulle vara bra att
förtydliga ramarna för arbetet med
denna grupp i Ekerö kommun.
Dels som ett led för att förbättra
vår förmåga att möta alla barns behov, men också för att bli vassare i
just denna grupps speciﬁka behov.
Beskedet tas emot med stor glädje i föräldragruppen.
– Efter två års kamp för att få
omgivningen, skolor och kommunen att förstå våra barns behov så
går det inte med ord att beskriva
de känslor som uppstår vid mottagande av det här beskedet. Idag
är en historisk dag för demokratin
och för elevers rätt till utbildning i
Ekerö kommun, säger Carola Ahlsson, Föräldragruppen för särskild
begåvning på Ekerö.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | I början av april
började den digitala roboten Kim
sin ”provanställning” i kommunens kundtjänst. Nu svarar den
på medborgarnas frågor dygnet
runt.
Kim (Kommunen informerar
medborgarna) är framtagen i samarbete mellan Södertälje och Ekerö
kommun som ett led i att öka servicen och tillgängligheten. Den
bygger på artiﬁciell intelligens
och är till en början specialiserad
på frågor som rör barn och utbildning samt bygglov, men kommer
så småningom att kunna svara på

frågor som berör alla kommunens
verksamheter.
– Vi är ﬂera personer som har tränat
Kim på de vanligaste frågorna och
svaren. Kim kan svara fel ibland
eftersom vi alla frågar om saker på
olika sätt, men vi tränar Kim löpande, säger Maria Svenson, chef
för digitalisering och service.
Så småningom kommer roboten
att få sin plats på webbens första
sida. Från kommunens sida poängterar man också att den inte kommer att automatisera kommunens
kontaktcenter, utan snarare komplettera det.

z

Stehamrabo vann en halv miljon
STENHAMRA | I mitten av april
skrapade Victoria Wickman
fram en halv miljon kronor till
sin mamma Agneta Wickman,
Stenhamra i Nyhetsmorgon på
TV4. Pengarna kommer bland
annat gå till att rusta upp hemmet.
När Agneta Wickman vann en på
en Trisslott från Coop Konsum i
Stenhamra kallade hon in dottern
Victoria Wickman för att hjälpa
henne med tv-skrapet.
– Mamma är inte så äventyrlig av
sig så hon sitter hemma och tittar,
berättade Victoria för programledarna när det var dags att skrapa

Triss i direktsändning.
Med sig från Agneta hade hon
fått instruktioner om att välja lott
nummer åtta från baksidan av Trisskorgen – ett val som visade sig
lyckat.
Spänningen levde inför den sista skraprutan och när även den var
skrapad stod det klart att Victoria
kammat hem 500 000 kronor till
mamma Agneta.
– Det känns jätteroligt. Mamma
var inställd på 100 000 kronor så
det här blev en stor bonus. Hon
behöver verkligen vinsten för att
skaffa nya möbler och prylar till
hemmet, berättar Victoria.
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Ekerös proffsbutik
för trädgårdsmaskiner
med egen auktoriserad verkstad

Automower
utomower 105
105

Automower
A
t
310

Automower 430X

Automower 435X AWD

Kompakt, robotgräsklippare för effektiv klippning av mindre gräsytor ytor upp till 600 m²
och kan hantera sluttningar på upp till 25%.

Effektiv robotgräsklippare. Passar områden
upp till 1 000 m² och klarar sluttningar upp
till 40%.

Avancerad och fullstor modell i X-serien.
Klarar tuff terräng och sluttningar på upp till
45%. GPS-stödd navigering. Utrustad med
Automower Connect som ger dig möjlighet att
sköta din Automower med din smartphone.

En modell med fyrhjulsdrift som klipper
gräsmattor på upp till 3,500 m², som klarar
hinder, tuff terräng och backar med imponerande 70% lutning. Robotklipparen har X-line
design. Utrustad med Automower Connect
som som ger dig möjlighet att sköta din
Automower med din smartphone.

Husqvarna R 213C
Effektiv Rider med 94 cm Combi klippaggregat med
BioClip- och bakutkastklippning. Bakvagnsstyrning och
frontmonteradt klippaggregat. Pedalstyrd hydrostatisk
transmission, lättåtkomliga reglage och automatisk
knivaktivering gör gräsklippningen till ett nöje.
Klippaggregatet kan lätt lutas upp i serviceläge
och lätt rengöras efter klippningen. Tack
vare tillbehör som snöplog, släp,
mossrivare och spridare kan du sköta
trädgården året runt.

KLIPPO Excellent S
Försedd med Klippos unika framhjulsdrift. Denna är
välkänd för sin pålitlighet, slitstyrka och komfortabla hastighet. Framhjulsdriften gör
maskinen ännu lättare att arbeta
med, speciellt om tomten är
backig eller lite större.

Proffsiga batterimaskiner för trädgården
Paketpris med
ed Trimmer + häcksax med ett batteri
batter och en laddare. Kom in till butiken
tiken så visar vi!

Husqvarna 115iL
Bekväm och lättanvänd batteridriven grästrimmer, perfekt till gräsmattekanter och småå
brationsmotor, utan
tan em
emiss
iss
s ion
ioner,
er,
områden. Dess kraftfulla och borstlösa lågvibrationsmotor,
emissioner,
är tyst nog för användning i bostadsområdenn utan att störa familj eller grannar.
Teleskopiskt riggrör samt justerbart handtag ger möjlighet till bekväm och personlig passform
samt enkel och effektiv förvaring och transport.

Husqvarna 115iHD45
En tyst, lätt och oerhört lättanvänd häcksax förr krävande
användare och trädgårdsarbetare. Är mycket ergonomisk, utmärkt
balanserad och utan emissioner. Den intuitiva knappsatsen gör häcksax
häcksaxen
xen
snabb och enkel att använda. Med effektiv borstlös
stlös motor med savE läge för längre
driftstid och Li-ion batteri blir denna häcksax ett perfekt val för villaägaren.

STIHL – världens mest köpta motorsågsmärke.
MS 211 C-BE – 1,7 kW
bensinmotorsåg med
Picco Duro sågkedja

BR 200 – Lätt
och kompakt ryggburen lövblås

Effektstark, toppmodern bensinsåg med låga vibrationer och
mycket stark hårdmetallkedja Picco Duro för hem och fritid.
Extremt lättstartad med Easy2Start och enkelt att byta och spänna kedjan med snabbkedjespänningen. En motorsåg till vedsågning och att fälla mindre träd.

Kompakt och mycket lätt
ryggburen lövblås utrustad med
STIHL 2-MIX motor och enkel startlogik. Fixgasinställning med stoppknapp och ett praktiskt
bärhandtag. Mycket bra till rengöringsuppgifter på lite större ytor.

FS 50 C-E L – Lätt trimmer
med mycket hög komfort
Lätt trimmer med en otroligt enkel start - i tre snabba steg.
Med det unika startsystemet Easy2Start är det ännu enklare.
Ett ergonomiskt plus är det extra långa riggröret för ännu
bättre balans och komfort. Perfekt till att klippa hela gräsytor
eller till ﬁnputsningen runt gräsmattan, längs rabatter, kanter, runt buskar och träd etc.

FS 131 – Kraftfull röjsåg
för ytarbeten
Mycket stark röjsåg för ytarbeten och segt gräs. Mycket
lättstartad med 4-MIX motor och ett förenklad startprocess.
Komplett utrustad med tvåhandsstyre, handtag med integrerad stoppknapp, 4-MIX motor med större tank för längre
arbetspass, homogen drivaxel och en bärsele med dubbla
axelremmar. Levereras både med trimmerhuvud, slyklinga
och sågklinga.

Ekerös proffsbutik för trädgårdsmaskiner
Auktoriserade på Husqvarna Automower och Stihl iMow. Vi erbjuder Robotklippare från 9.900:Våra auktoriserade installatörer gör proffsiga installationer från 3.990:Vi garanterar installation av din robotklippare inom 10 dagar! (inom Ekerö kommun)

Yrkes- & Profilkläder • Trädgårdsmaskiner • Mode
Mån-fre 7-18, lör 10-14. Färentunav 101, Skå. Tel 08-560 248 01. www.malaro.se
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Vad kostar politikerna?
KOMMUNEN | Vad tjänar kommunens ledning? Den frågan
kom in till vår radioprogrampunkt ”Fråga Johan” med kommunens kommunikationschef.
Svaret är omfattande, varför
vi beslöt att göra en större
genomgång och även jämföra
med länets övriga kommuner.
De politiker som avlönas i kommunen är kommunstyrelsens
ordförande Adam Reuterskiöld
(M) vars månadslön är 83 624
kronor och oppositionsrådet
Hanna Svensson (S), vars månadslön är 66 900 kronor. (I
tabellen ”Lön kommunalråd”
på sidan 13 visas lönenivåer för
kommunalråd i Stockholms läns
kommuner.)
Kommunens övriga politiker
är fritidspolitiker. För dem utgår
ingen lön, de får istället arvoden.
För att få en uppfattning om vad
de förtroendevalda kostar, har vi
sammanställt arvoden för de olika posterna i tabellen ”Årsarvoden”. Utöver de arvoden som tas
upp i tabellen, ﬁnns några till att
nämna.
Gruppledare i kommunfullmäk-

tige, till partier som saknar kommunalråd eller oppositionsråd,
erhåller ett arvode på 35 000 kronor per antal mandat per parti.

(Exempel: För ett parti med tre
mandat blir gruppledararvodet
3x35 000 = 105 000).
Ett parti med gruppledare och
övriga förtroendevalda som inte
är kommunalråd eller oppositionsråd har rätt till ersättning
per sammanträde med 800 kronor samt ytterligare 200 kronor
per påbörjad timme vid mer än
fyra timmar. Ett högre arvode
utgår för varje fullmäktigesammanträde, det är 900 kronor
samt ytterligare 200 kronor per
påbörjad timme vid mer än fyra
timmar. Förrättningsarvode utgår med 800 kronor per förrättning samt ytterligare 200 kronor
per påbörjad timme vid mer än
fyra timmar, högst åtta timmar
per dag.
Förtroendevalda som under
samma dag deltar i ﬂera sammanträden eller förrättningar har
inte rätt till mer än två arvodesbelopp.
Som ses i tabellen nedan erhåller ledamöter i kommunstyrelsen 30 000 kronor per år och
ersättare 15 000 kronor per år.
Två av de förtroendevalda som
också är gruppledare, har även
posten som politisk sekreterare.
Det är Sivert Åkerljung (KD) och
Desirée Björk (ÖP). Här är det
inte arvoden utan lön som gäller.

Kommunstyrelsens ordförandes
politiska sekreterare som är anställd till 100 procent får 36 976
kronor i månaden. ÖP som har
4 mandat får 40 procent av en
heltidstjänst. För uppdraget som
politisk sekreterare har Desirée
Björk tagit tjänstledigt 40 procent från sitt ordinarie arbete. KD
som har 3 mandat får 25 procent
av en heltidstjänst. Sivert Åkerljung är tjänstledig från sitt ordinarie arbete och arbetar bara med
sina politiska uppdrag i nuläget.
Ove Wallin (C), är den förtro-

endevalda som har ﬂest uppdrag. Förutom uppdraget som
kommunstyrelsens förste vice
ordförande, har han elva andra
politiska uppdrag. Tre av dessa
är uppdrag som ersättare, det är i
barn- och utbildningsnämnden,
i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och i Kommunförbundet Stockholms län,
KSL, förbundsmöte.
Han är förste vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott
och i socialnämndens individutskott. Han är ledamot i kommunfullmäktige,
näringslivsrådet,
kommunstyrelsens planutskott,
Södertörns
brandförsvarsförbund, socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. Han är
även vigselförrättare.

Hur hinner du med alla dessa
uppdrag?
– Till att börja med arbetar jag
inte heltid utan 75 procent på
mitt ordinarie arbete. Sedan tar
jag tjänstledigt för att kunna sköta delar av mina politiska uppdrag. I mars tror jag att jag arbetade 25 procent på mitt ordinarie
arbete, berättar Ove Wallin.
Ersättning för förlorad arbetsin-

det kommundirektören som styr
här. Ekerö kommun har också en
biträdande kommundirektör vilket inte är så vanligt. Bland länets
övriga kommuner är det endast
fem kommuner som har en biträdande kommundirektör, dessa
kommuner är Nacka, Norrtälje,
Värmdö, Stockholm (två stycken) och Sigtuna. I förhållande
till dessa kommuner har Ekerö
kommun betydligt färre invånare. Hur organisationen läggs upp
framöver i kommunen blir klarare i höst då den nya kommundirektören Christina Hedberg
tillträder (läs mer om henne på
sidan 8).
– Jag är mycket glad att kunna
hälsa den nya kommundirektören välkommen och jag är säker
på att hon kommer att hantera
organisationen på ett utmärkt
sätt. Jag är även säker på att vi
kommer att ha omorganisationer, precis på samma sätt som vi
haft under de senaste mandatperioden och innan dess, säger
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

komst betalas ut om den förtroendevalde blir kallad till möte på
tidpunkt då denne skulle arbetat.
Men en stor del av den tid som
Ove Wallin tagit tjänstledigt får
han inte ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Ett exempel på
detta är måndagar då han och Sivert Åkerljung har avsatt arbetstid på kommunen.
– Under perioden från den 13
december till den sista mars i
år, har jag lagt ned 263 timmars
arbete på politiken med sammanträden, utbildningar, överläggningar och tvärpolitiska regionmöten. Mycket av detta är inte
arvoderat. 263 timmar är bokförda timmar, sedan ingår inte alla
telefonsamtal med både politikerkollegor och kommunmedborgare, berättar Ove Wallin.

I tabellen längst ned på sidan
13 visas lönenivåerna för länets
kommundirektörer.

När det kommer till kommunens
ledning på tjänstemannasidan är

ewa@malaroarnasnyheter.se

EWA LINNROS

ÅRSARVODEN för nämndordförande och ledamöter
Organ

Ordförande

Kommunfullmäktige

Peter Carpelan (M) Solveig Brunstedt
70 000
(C)
30 000

Dick Ullgren (M)
30 000

Kommunstyrelsen

Adam Reuterskiöld Ove Wallin (C)
(M) se KSO-lön
90 000
tabell nästa sida

Hanna Svensson
(S) se lön tabell
nästa sida

Ledamöter
30 000
Ersättare
15 000

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Adam Reuterskiöld Ove Wallin (C)
(M) se KSO-lön
40 000
tabell nästa sida

Hanna Svensson
(S) se lön tabell
nästa sida

Ledamöter
30 000
Ersättare
15 000

Barn- och
utbildningsnämnden

Sivert Åkerljung
(KD)
150 000

Björn Pilström (C)
50 000

Eva Sydhoff
Henriksen (L)
50 000

Socialnämnden

Kjell Öhrström (M)
150 000

Christina Blom
Andersson (KD)
50 000

Inger Andersen
(S)
50 000

Socialnämndens
individutskott

Christina Blom
Andersson (KD)
80 000

Och Wallin (C)
30 000

Björn Osberg
(MP)
30 000

Kultur och
fritidsnämnden

Helena Butén
Langlet (M)
70 000

Mia Heurlin
Norinder (C)
25 000

Robert
Oberascher (ÖP)
25 000

Byggnadsnämnden

Arnulf Langlet (M)
150 000

Johan Lyrén (C)
50 000

Fredrik Silberg (S)
50 000

Tekniska
nämnden

Gunnar Mossberg
(M)
70 000

Lena Samuelsson
(KD)
25 000

Carl Ståhle (MP)
25 000

Miljönämnden

Kjell-Erik
Börjesson (C)
70 000

Maria Kvarnheden
(M)
25 000

Alexander Lind af
Hageby (L)
25 000

Ingemar Hertz (M)
85 000

Peter Östergren
(KD)
25 000

Ulrik Andersen
(S)
25 000

Ekerö bostäder

1:e vice
ordförande

2:e vice
ordförande

Övriga

Jour 350 kr/
påbörjat dygn

Ledamöter i kommunfullmäktige har
30 000 kronor i arvode per år,
ersättare har 15 000 kronor per år.
FOTO: EWA LINNROS
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Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

Kommun

Kommunstyrelsens ordförande Oppositionsråd lön/mån
arvode/mån

Botkyrka

86 967

2 tjänster: 60 210 och 73592

Danderyd

86 970

43 485

Ekerö

83 625

66 900

Haninge

84 188

76 535

Huddinge

83 500

75 900

Järfälla

87 516

80 784

Lidingö

88 400

44 200

Nacka

95 200

81 600

Norrtälje

81600

73440

Nykvarn

66 900

16 725

Nynäshamn

73 590

60210

Salem

80 500

39 250

Sigtuna

81600

68 000

Sollentuna

86970

73590

Solna

96 560

63 240

Stockholm

134 640

122 400

Sundbyberg

69 900

63555

Södertälje

80 500

70 800

Tyresö

84 213

74 108

Täby

86 970

2 tjänster: 48 168 och 32 112

Upplands-Bro

74 520

37 260

Upplands Väsby

83 720

64 400

Vallentuna

81065

64852

Vaxholm

67 591

Har ej oppositionsråd

Värmdö

80 393

63166

Österåker

86 970

60 210

Kommun

Folkmängd

Kommundirektör
lön/mån

Vice kommundirektör
lön/mån

Botkyrka

92 097

105 000

Har ej vice kommundirektör

Danderyd

32 884

123 000

Har ej vice kommundirektör

Ekerö

27 938

122 000

73 000

Haninge

88 431

115 000

Har ej vice kommundirektör

Huddinge

110 335

139 000

Har ej vice kommundirektör

Järfälla

76 990

142 744

Har ej vice kommundirektör

Lidingö

47 239

110 000

Har ej vice kommundirektör

Nacka

101 697

138 000

100 000

Norrtälje

61 057

120 000

85 000

Nykvarn

10 696

100 000

Har ej vice kommundirektör

Nynäshamn

28 137

108 000

Har ej vice kommundirektör

Salem

16 680

105 000

Har ej vice kommundirektör

Sigtuna

47 481

100 000

85 000

Sollentuna

71 870

115 000

Har ej vice kommundirektör

Solna

80 035

134 000

Har ej vice kommundirektör

952 058

189 000

159 000 2 tjänster

Sundbyberg

49 598

120 000

Har ej vice kommundirektör

Södertälje

96 254

126 500

Har ej vice kommundirektör

Tyresö

47 518

140 000

Har ej vice kommundirektör

Täby

70 651

135 000

Har ej vice kommundirektör

Upplands-Bro

28 131

100 000

Har ej vice kommundirektör

Upplands Väsby

44 788

107 900

Har ej vice kommundirektör

Vallentuna

33 274

117 000

Har ej vice kommundirektör

Vaxholm

11 846

117 000

Har ej vice kommundirektör

Värmdö

43 666

126 250

105 000

Österåker

44 261

119 000

Har ej vice kommundirektör

Stockholm

Välkommen till invigning av diakonala centret

Växa tillsammans
Öppet Hus kl 18:00-20:00

Vi bjuder på en matig smörgås och presenterar en del av verksamheterna som
Kyrkans Öppna förskola, syateljén, handarbetscafét och målarverkstaden.
Mingel med tilltugg och bubbel vid de olika stationerna.
Meddela gärna senast den 17 april att du kommer och om du har allergier
e.dyl. som vi behöver veta; Anita Lahham, diakoniassistent 08-560 387 29,
anita.lahham@svenskakyrkan.se
Många varma hälsningar och hoppas att vi ses!
/Ekerö pastorat i samverkan med Vinnova!

EKEBYHOVSKYRKAN, BJÖRKUDDSVÄGEN 2
ONSDAG 24 APRIL 2019 KL 18:00-20:00

Improvisationskonsert
Upplev Ekerö kyrkas nya orgel som biograforgel!
Stefan Therstam (organist i Engelbrektskyrkan
m.m.) improviserar till den Oscarsbelönade kortﬁlmen ”Den röda ballongen” från 50-talet m.m.
Mingel i pausen.
EKERÖ KYRKA
SÖNDAGEN DEN 28 APRIL 2019 KL 16:00
Välkommen!
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” Vi vill att det ska vara en skön, levande plats där alla är välkomna och människor förenas”

’’

Nya restaurangägare i Jungfrusund
JUNGFRUSUND | Restaurang
Jungfrusund får nya ägare från
och med den 1 maj. De kommer
in i verksamhet när den mest
intensiva säsongen för restaurangen drar igång, så till en
början kommer allt att vara sig
ganska likt.
De nya ägarna Amir Jalilian, Christer Sjöö och dottern Anna Sjöö är
taggade inför starten.
Amir har jobbat cirka 25 år i restaurangbranschen med allt från
hotell, nattklubbar till catering och
en hel del säsongsarbeten runt om i
Sverige. De har alla arbetat i en liknande miljö i Strömstad.
– Vi har jobbat med snarlika koncept vid vattnet så vi kan det här
med båtlivet och öfolket. Sedan
är Jungfrusund ett förlåtande ställe, det går att göra mycket. Det är
mycket som händer i området också. Om en månad blir det också en
äventyrsgolf med 18 hål klar precis
i angränsning till restaurangen, berättar Amir.
Anna är uppvuxen i restaurangbranchen och har jobbat mycket
inom den, även om hon de senaste
åren har arbetat med TV och teater.
Men nu är det dags att ta sig tillbaka
till ”restaurangrötterna”.

kvalitet, så vi kommer att fortsätta
lite på samma vis som de tidigare ägarna till att börja med. Sedan
kanske vi lägger till något, om vi
har en kock eller köksmästare som
har sin egen lilla nisch till exempel.
Amir bor på Färingsö medan

Restaurang Jungfrusunds nya ägare Amir Jalilian, Anna Sjöö och Christer Sjöö tar över från 1 maj.

– Det har känts att någon gång ska
det hända, säger Anna och berättar
om deras vision för restaurangen.
– Vi vill att det ska vara en skön,
levande plats där alla är välkomna
och människor förenas. Men även
om vi kommer att göra en del sa-

ker i sommar, kommer vi inte att
gasa på fullt ut.
Det blir först framåt januari som
de tillsammans med fastighetsvärden kommer att ﬁla på konceptet.
– I och med att vi går in så sent på

FOTO: EWA LINNROS

året hinner vi inte med nu. Men det
ﬁnns ett plus med det också och
det är att vi hinner känna in marknaden lite grann, säger Anna och
Amir kommenterar:
– Det gäller att inte ta ut svängarna för mycket för att kunna ge god

Christer och Anna bor i stan och
känner inte till så mycket om Mälaröarna ännu.
– Då vill man ju ta reda på vilka
luckor det ﬁnns att fylla och vad
människor är sugna på innan man
fäster sig vid ett speciellt koncept.
Är ni öppna för att få in förslag
för mälaröborna?
– Ja, vi tror att det är smart att
vara det eftersom vi har den här
sommaren på oss.
De tar över restaurangen den 1
maj.
– Vi är redan där lite grann redan
nu och vi har fått ett otroligt bra
bemötande från förre ägaren som
lämnar över på ett smidigt sätt.
Men vi kanske tar en dag eller två
före vi startar för att förädla restaurangen på vårt sätt, säger Amir.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

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

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

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

Välbesökt miljödag i Stenhamra
Elfordon, odling och vindkraft när kyrkan fokuserade på miljön
STENHAMRA | Den 30 mars
genomfördes Mälarö miljödag i
Stenhamra församlingsgård. Man
är redan igång med att smida
planer för nästa år.
Det var andra året som Färingsö församling anordnade denna
heldag med föreläsningar, utställningar och prova-på-aktiviteter
och liksom förra året var det välbesökt. Runt 150 personer besökte
församlingsgården under dagen
och kunde bland annat höra föredrag av den välbekanta odlingsgurun Johannes ”Farbror Grön”
Wätterbäck och många andra.
I utställningslokalen kunde man
lära sig mer om vindkraft och bio-

”Det känns fantastiskt
att intresset för miljö
och hållbarhet är så
stort här på Mälaröarna”

reningsverk, träffa representanter
för Sånga Säby hotell- och konferensanläggning, lokala ornitologer
och biodlare samt prata miljö och
gravskötsel med kyrkogårdsförvaltningen. En hel del besökare
passade också på att ställa sina frågor om elbilar och elcyklar samt
även åka en ”eltur”.
– Det känns fantastiskt att intresset för miljö och hållbarhet är
så stort här på Mälaröarna säger
Joakim Jonsson, kommunikatör i
Färingsö församling och fortsätter:
– Miljöarbete börjar med dig och
mig. Här, där vi står. Vår förhoppning med miljödagen är både att
inspirera med nya lärdomar för att
vi alla ska bli miljösmartare, men
också att vi ska mötas, prata, byta
idéer och hjälpa varandra. Nu jobbar vi tillsammans framåt med den
kunskap vi fått från miljödagen
och börjar planera för en minst lika
bra Mälarö miljödag 2020.

z

Johannes ”Farbror Grön” Wätterbäck drog mycket folk till både föreläsning och boksignering.

FOTO: JOAKIM JONSSON

Tröttnat på köerna?

Nytt koncept!

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

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.

Nu är det vår med MusikCarina!
z 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.


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

… och snart är det SOMMARLOV!
Anmäl dig redan nu till min intensivvecka med början 10 juni:
med tyngd på notspel, ackord, klassiskt, 4-händigt?
enskild undervisning nära Träkvista.
z 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 roliga
ambitioner och varierad repertoar.
z Pianolektioner


z Sånglektioner? All




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

www.musikcarina.se
EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Ekerö - Stockholm

Carina Bergstedt Edlund
utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm
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775:995:1275:-

Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.
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”I Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna”

DJURLIV

’’

Räddningsinsatser för bin och paddor
MÄLARÖARNA | Våren är på väg,
blommor knoppas och lockar så
småningom till sig bin och andra
pollinatörer. Paddor vandrar iväg
till våtmarker för att para sig.
Både paddor och bin är däremot
hotade, men vi människor kan
göra något för dessa individer.
När paddorna beger sig till våtmarkerna behöver de ofta korsa
bilvägar. Den mest utsatta platsen på Mälaröarna är vägen mellan
Ekebyhovsbacken och scoutstugan på Ekerö.
Paddorna kommer ut på en och
samma dag och de är många. Exakt när de kommer fram är förstås
svårt att säga. De rör sig långsamt,
de är tunga och vandrar i sakta
mak över vägen. Därför är det extra viktigt att köra varsamt.
Mälaröarnas naturskyddsförening (MNF) har precis satt upp varningsskyltar på platser där de vet
att paddorna passerar.
– Paddorna passera också vid
utfarten från Skomakartorp på
vägen ner mot sjön. Bo Nylén,
ordförande i Mälaröarnas naturskyddsförening, räddade häromdagen ett femtiotal paddor där
som han samlade upp i en med-

Bo Nylén, ordförande i Mälaröarnas naturskyddsförening, sätter upp varningsskyltar för grod- och paddpassage.
FOTO: KENNETH BENGTSSON

havd plasthink. Mer kan man inte
göra, hoppas dock att bilisterna
tar det lite lugnare när de ser skyltarna, säger Kenneth Bengtsson,
MNF.
”Operation: Rädda bina” som

startades den 25 mars av Naturskyddsföreningen, uppmanar till
10 000 räddningsinsatser. Bin,
fjärilar och andra pollinatörer är
livsviktiga för vår matproduktion
och ungefär en tredjedel av den
mat vi människor äter, är pollinerad av dem. Men de vilda trädgårdsmästarna är hotade.

– I Sverige är en tredjedel av våra
270 vilda biarter på väg att försvinna. De hotas av bland annat gifter,
matbrist, bostadsbrist och klimatförändringar. Det kan få allvarliga
konsekvenser för mänskligheten
och den biologiska mångfalden,
säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
Naturskyddsföreningens
kampanj vill nu vända den trenden och
tipsar om hur vi kan göra skillnad
genom enkla räddningsinsatser
för bina. Ett exempel som ges är
att en hårdklippt gräsmatta kan
vara lika dålig för bin som asfalt.

Många vilda biarter är hotas att försvinna.

Men om man omvandlar en bit
av gräsmattan till en blomsteräng,
har man gjort en stor insats för
bina. Plantera blommor som bina
gillar, till exempel lavendel och
kärleksört, i en rabatt, kruka eller
balkonglåda. Ytterligare ett tips
är att sätta upp ett bihotell och ge
hemlösa vilda bin en bostad.

Den som vill veta mer om bin och
även biodling, kan under våren
och sommaren träffa Mälaröarnas
biodlarförening varannan söndag
i deras föreningsbigård vid Ekebyhovs slott. Nästa tillfälle är den 21
april.
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EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Någon gång händer det. Frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge. Samhällets resurser måste först gå till de mest
XWVDWWD'lUI|UNRPPHUGHDOOUDÀHVWDDWWEHK|YDNODUDVLJVMlOYDHQWLG
Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är
vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta
emot viktig information. Läs mer på www.dinsäkerhet.se.

Krisberedskapsveckan 2019 - Ekerö kommun i
samverkan med Ekerö civilförsvarförening samt
Frivilliga Resursgruppen (FRG)
.DPSDQMHQJHQRPI|UVI|UWUHGMHnUHWLUDGRFKGnXQGHUYHFNDGHQPDM
+lUlUHWWSURJUDPI|UGLJVRPYLOOOlUDGLJPHURPNULVEHUHGVNDS1\WWI|ULnUlU
YnULQWHUDNWLYD6N\GGVUXPVFRQWDLQHUI|UGHQVRPYLOOXSSOHYDKXUHWWVN\GGVUXPlU
i en krissitation. Läs mer om programmet på www.ekero.se.
Datum
måndag 6 maj
tisdag 7 maj
onsdag 8 maj
onsdag 8 maj
torsdag 9 maj

Tid
16.00-18.00
12.00-19.00
12.00-19.00
19.00-21.00
16.00-18.00

Aktivitet
Info i Ekerö och Stenhamra Centrum
Skyddsrumscontainer
Skyddsrumscontainer
Filmvisning Erskinsalen
Info i Ekerö och Stenhamra Centrum
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Grisbonden Simon Almquist med sina kelgrisar och vid grisarnas mobila hus.

| nyheter

FOTO: ELIN ELDESTRAND

Entreprenören på Munsö
Det bökar, stånkar och grymtar i hagen. De tre månader gamla
grisarna är nya på gården och är i full färd med att lära känna varandra och hitta den rätta rangordningen. Trots det är de mycket
nyfikna på att hälsa och trycker ivrigt sina trynen mot handen.
– Luktsinnet är grisens främsta sinne, berättar grisbonden
Simon Almquist och klättrar över stängslet in till hagen. Grisar
varken ser eller hör så bra.

S

imon Almquist är sjätte generationen som
bor på Norrby gård på
Munsö. Familjen har
tidigare endast ägnat
sig åt växtodling, men för Simon
väcktes intresset för djuruppfödning och framför allt grisar när han
gick på lantbruksgymnasiet.
– De är oerhört intelligenta och
sociala djur.
För tillfället bor det ungefär 300
grisar på gården, och sammanlagt
föder Simon upp drygt 1 000 grisar om året. Han köper dem när de
är tre månader.
– Då väger de ungefär 30 kilo.

När de slaktas ligger vikten på 120
till 130 kilo.
Rasen Simon har är pigham som
är en korsning mellan tre olika raser.
– Fördelen med pigham är att
det blir en gris med god köttillväxt
samtidigt som de har ett kraftigt
skelett, är friska och har inga problem med att leva utomhus året
runt.
För Simon är det mycket viktigt att grisarna mår bra och han är
medlem i jordbrukskooperativet
Jord på trynet. För att få vara med
där krävs det att man föder upp
KRAV-ekologiska grisar och i Sve-

rige är det under en procent av alla
grisbönder som gör det. Namnet,
Jord på trynet, syftar bland annat
till att grisarna får gå ute året om
och böka i jorden sommartid eller
i halm vintertid.

SIMON ALMQUIST
GRISBONDE
Namn: Simon Almquist, 22 år
Bor: Norrby Gård, Munsö
Gör: Föder upp KRAV-ekologiska grisar och snart tjurar. Driver
exportföretag med sin pappa.

Simons grisar går ute året om och
det är mycket tack vara de mobila,
ihopfällbara grishusen.
– Just husen funderade jag på
länge. Det ska vara enkelt och ekonomiskt. Vi köpte de här husen på
ritning av en bonde i Skåne. I dag
har vi fyra prototyper på gården.
De mobila husen på ungefär tio
gånger sex meter är hjulförsedda och förﬂyttas med hjälp av en
traktor. Under staketet till den tillhörande hagen sitter det medar.
– Husen är isolerade och fullt
automatiserade med foder och
vatten och drivs med hjälp av solcell.
Under sommarhalvåret ställs
husen ute på åkrarna och grisarna
får böka i jorden. Varje dag förﬂyttas husen en bit så grisarna har ny
jord att gräva runt i. Under vinterhalvåret står husen uppe på gårdsplanen och fylls med halm som
håller värmen.
Simon säljer köttet vidare till
bland annat butiker runt om på
Mälaröarna.
– Det är ett bra läge här. Man är
ute på landet, men har ändå nära
till storstan.
Tillsammans med sin pap-

pa Mats driver Simon bolaget
Breeders of the Royal Islands
Sweden AB där de förmedlar och
säljer ﬂäsk- och nötkött enbart
inriktat på export. Det är inte kött
från sin egen uppfödning de säljer,
det köttet säljs i Sverige.
– Förra året var pappa och jag i
Hongkong. Efterfrågan på KRAVmärkt kött ökar i regionerna
Hongkong, Taiwan, Malaysia och
Singapore.
För Simon stannar det inte vid
grisar och export. Inom kort börjar
han även med tjuruppfödning.
– Jag tror på en ständig utveckling av ens verksamhet och efter
ﬂera idéer så blev nästa steg tjuruppfödning. Det blir en blygsam
start med de första tjurarna, men
nästa år så ser vi en stor tillökning
av djuren samtidigt som vi minskar spannmålsodlingen.
En sann entreprenör med andra ord. En entreprenör som i år
närvarade vid den årliga Sverigemiddagen på kungliga slottet som
representant för Stockholms län
tillsammans med landshövdingen.
ELIN ELDESTRAND

En efterlängtad NYHET Selva Guppy 2,5 hk – fyrtakt – 13,5 kg

Ditt Fullservice och Reparationsvarv
på Mälaröarna

www.malaroarnasbatvarv.se tfn 08-560 243 63
Försäkringsskador, plast, trä, aluminium, motor, drev, propellrar
Service, underhålls och rustningsarbeten, bottenbehandlingar
Motorbyten och reservdelar. Plast, trä reparation/konstruktion
Reparation och nyproduktion Aluminium, Stål och Rostfritt
Svetsmekanisk verkstad med IWS-kompetens

Intro. pris 6 995 SEK (från 7 490 SEK)
gäller t o m 30/6-19

Tycker du att EU verkar långt borta?
— Sex av tio politiska beslut i Ekerö påverkas av EU

EU-VALET 26 maj
FÖRTIDSRÖSTNING
Från och med den 8 maj kan röstberättigade personer som är bosatta i Sverige förtidsrösta.
Ska du förtidsrösta behöver du både röstkort och id-handling.
Röstkort skickas till alla som har rätt att rösta. På röstkortet står det var du röstar och när vallokalen är öppen.
Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.
I Ekerö kommun kan du förtidsrösta på biblioteket i Ekerö centrum, i Ekerö kommunhus och på Söderströmsgården i Stenhamra.

Här kan du förtidsrösta:
Vecka 19 (8-12 maj)
Biblioteket i Ekerö C (Galleri
Utkiken)
Ons-tors: 11:30-19:00
Fre: 11:30-17:00
Ekerö kommunhus
Lör: 11:30-15:30
Söderströmsgården
Lör-sön: 10:00-15:00

Vecka 20 (13-19 maj)
Biblioteket i Ekerö C (Galleri
Utkiken)
Tis: 11:30-19:00
Tors: 11:30-19:00
Fre: 11:30-17:00
Ekerö kommunhus
Lör: 11:30-15:30
Söderströmsgården
Mån: 14:00-19:00
Ons: 14:00-19:00
Lör-sön: 10:00-15:00

Vecka 21 (20-26 maj)
Biblioteket i Ekerö C (Galleri
Utkiken)
Mån-tors: 11:30-19:00
Fre: 11:30-17:00
Söderströmsgården
Mån-fre: 14:00-19:00
Lör: 10:00-15:00
Ekerö kommunhus
Lör: 11:30-15:30
Sön (valdag): 08:00-21:00

Röstkort
Om du inte fått ditt röstkort, eller om du tappat bort det,
kan du beställa ett nytt hos Ekerö kommun, Länsstyrelsen
eller Valmyndigheten.
Budröstning
Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en förtidsröstningslokal eller
vallokal kan du rösta med bud. Det kan vara en släkting,
en granne eller annan person som brukar vara dig behjälplig.
Om du bor vid en lantbrevbärarlinje så kan lantbrevbäraren vara bud.
Om du inte har någon som kan vara bud åt dig erbjuder
kommunen ambulerande röstmottagare.
Kontakta Ekerö Direkt för mer information om budröstning, lantbrevbärare eller ambulerande röstmottagare,
tel 08-124 57 100.

VALDAGEN 26 MAJ
Vallokalernas öppettider
På valdagen är vallokalerna öppna från kl. 08.00-21.00.
På ditt röstkort står det i vilken lokal du ska rösta.
Frågor
Har du frågor om valet kontakta Ekerö Direkt,
tel 08-124 57 100 eller info@ekero.se
Läs mer på www.ekero.se om förtidsröstning, röstlokaler
och annat du behöver veta inför EU-valet
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Fråga Johan
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Har du en fråga till
kommunens informationschef?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

| nyheter

Frågor om nya skolbyggnader
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i
MN:s radioprogram ”God kväll
Mälaröarna”.
2003 kom kommunen överens
med länsstyrelsen i Stockholms
län om att ett naturreservat skulle
bildas av Jungfrusundsåsen. Men
det är inte naturreservat ännu,
varför?
– Man har jobbat med den här frågan
med olika intensitet sedan 2003. I vissa lägen har den varit vilande, men nu
är den faktiskt mera aktiv igen. Man
håller på att diskutera detta och bedömningen är att man sannolikt ska
kunna bilda naturreservatet nästa år.
När ska Sanduddens skola byggas
ut och när ska Ekebyhovs skola få
nya lokaler?
– När det gäller Sandudden pågår ett
samråd i nuläget. Det har kommit in
fantastiska förslag från skolans alla
elever, totalt ungefär 2 000 A4-sidor.
I sex kategorier har barnen fått vara
med och skriva och rita hur fotbollsplan och klassrum med mera ska se
ut. Just nu sammanställs det här så att
man kan kvantiﬁera detta. Vi vill vi få
in barnens förslag i samrådsredogörelsen så att deras röster verkligen ska
bli synliga. Planen är att detaljplanen
för skolan ska antas under det här året.
Bedömningen är att den ska stå klar

Ekebyhovskolans nya skola beräknas bli klar 2024.

2023. Ekebyhovskolans nya skola beräknas bli klar 2024.
För ett tag sedan var det problem
med Adelsöfärjan och ingen färja
gick på ett tag. Nu undrar jag om
man någon gång funderat över
att bygga en broförbindelse till
Adelsö?
– Önskemål har väl funnits, men vi
har inte hittat några planer på detta
bakåt i tiden. När vi jobbade med översiktsplanen, den som blev antagen

Foto: Ewa Linnros

2017, diskuterade vi när i framtiden
det kan bli aktuellt med detta. Men
just i nuläget är det för få människor
som bor på såväl Adelsö som Munsö.
Därför är det inte motiverat att göra
en så pass stor investering. Men det
är inte osannolikt till kanske 2030-,
2040-talet. Men det beror helt på hur
kommunens utveckling ser ut och vad
mälaröborna vill med utvecklingen av
sin kommun. Men det mest effektiva i
nuläget är att använda sig av den miljövänliga, eldrivna linfärjan.

I förra programmet pratade Stefan Sundtröm om att det planeras
en anläggning för stenkross i Skå
Edeby och 60 industritomter på
natur och åkerjord. Kan det här
stämma?
– Det stämmer såtillvida att kommunstyrelsens arbetsutskott tog ett beslut
i januari om att planlägga området och
pröva om det är möjligt att göra detta. Sedan är det en helt annan sak vad
man kommer fram till i den här prövningen. Det kan också hända att det
inte blir någonting för här tittar man
på vad översiktsplanen säger. Området ligger ungefär i höjd med Skå ﬂygfält och Skå kyrka. I översiktsplanen är
det utpekat att man ska ha en viss typ
av företags- och industrimark. Här
har bland annat miljönämnden fattat
beslut i september förra året om att
sökanden för verksamheter ska söka
tillstånd hos länsstyrelsen. Den andra
biten gällande industritomterna kommer att utredas av planenheten.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 RADIO LYSSNA
>

Hör intervjun via qr-koden nedan
eller på www.malaroarnasnyheter.se
Tidningens
radioprogram ”God
kväll Mälaröarna”
sänds torsdagar
klockan 17-19 i
Radio Viking 101,4

KUNGÖRELSE OM FÖRHANDSBESKED
Fem enbostadshus Stenby 11:16,
Dnr. BYGG.2019.120

Mattläggning
Tvätta bilen tidigt så
bjuder vi på frukost
Köp X-shine innan kl 08.00 så bjuder
vi på en liten kaffe och fralla

z
z
z
z

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

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

Byggnadsnämnden informerar
om inkommen ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad
av fem enbostadshus längs
Marielundsvägen i Stenby på
Adelsö, fastigheten Stenby 11:16.
Tomterna ska vara ca 3000 kvm
och ha varsitt enbostadshus.
Enligt plan- och bygglagen ska
byggnadsnämnden underrätta
kända sakägare och övriga
berörda samt ge dem tillfälle
att yttra sig innan ärendet
behandlas.

Kretsen för de som anses berörda
är ibland svårt att avgränsa och
om det rör sig om ett stort antal
personer får nämnden underrätta via kungörelse.
Handlingar i ärendet¿QQV
tillgängliga på kommunens
bygglovsenhet, Mälarö Torg 7A.
De personuppgifter du lämnar
hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Ekerö kommun,
Byggnadsnämnden,
Box 205, 178 23 Ekerö

Skriftliga synpunkter skall inom två veckor från kungörelsedagen,
ha inkommit till: Ekerö kommun, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Bygglovenheten,Box 205, 178 23 Ekerö.
Synpunkter kan även skickas med e-post
till bygglovenheten@ekero.se

GOD KVÄLL

Tidningens eget
radioprogram

Mälaröarna

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

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

nyheter

MÄLARÖARNAS

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

JUNGFRUSUND
TIS – FRE

11:00 – 14:30
LÖR

12:00 – 21:30
SE HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER
FÖR FULLSTÄNDIG MENY SAMT
ANNAT KUL SOM HÄNDER!

Flyttar till STENBY
till 4:e maj
..

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

Adelsö Ringväg 61A
Intill ”Gammalt & Nytt” och Adelsö Smedja



Lördagar & söndagar 11-15
Övriga tider ring 070-440 41 63

Vi
kommer till Ekerö igen!
sŝĮƌĂƌϭϬĊƌƉĊŶćƚĞƚ͊

2Ž
2ŬĂ-Ś2Ğ
4ŵďmĞ
ƐaƂŬ
j

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

ϯϬйƌĂďĂƩ͊

Boka ett gratis hembesök

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

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

Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!
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| kultur

Jazz på Ekebyhovs slott

UTSTÄLLNING

”Tanke och känsla”
EKERÖ | Keramik och textila
konstverk fyller Ekebyhovs
slottsgalleri med start den 13
april.
Maria Malmström är utbildad på
Capellagården, en hantverksskola
för gestaltande arbete Öland.
– Jag har lagt stort fokus på att
lära mig hantverket ordentligt. Jag
har dröjt mig kvar här fångad av
öns stora himmel, den vackra gården och landsbygdens annorlunda
frihet, berättar Maria Malmström.
Utställningen tillsammans med
Irene Leijon går under titeln ”Tanke och känsla”.
– Jag tycker att det stämmer in
på oss båda, vårat sätt att arbeta,
tyst, träget och tröstande.
Maria Malmström ställer ut keramik på utställningen.
– Mina kärl kan fyllas med mat
eller blommor. När festen är slut,
maten är uppäten och blommorna har vissnat ska de klara av att
stå tomma. Jag eftersträvar en god
blandning av bruksföremål och
unikt objekt.
Textilkonstnär Irene Leijon är
utbildad vid Textilhögskolan i
Borås och har en kandidatexamen
i textilvetenskap med inriktning
mot handvävning. Hon har stud-

Maria Malmström

Irene Leijon

erat broderi i Danmark vid Skals
fagseminarium.
– Konstverken är abstrakta vävar i lin och metall där jag kombinerar handvävning och broderi.
I mina verk utforskar jag känslor
och symbolik. Jag gestaltar tankar
kring ljus och mörker, rörelse och
stillhet. Inspirationen kan komma
från ett upplevt ögonblick i livet,
naturen eller en känsla jag vill förmedla. Jag bor på Öland. Denna
vackra ö inspirerar till många kreativa tankar, stillhet och ﬁna naturupplevelser. Om man stannar
upp och låter sig fångas av ögonblicket så ﬁnns inspirationen där,
berättar Irene Leijon.
– Titeln ”Tanke och känsla”
sammanfattar väl mitt sätt att för-

hålla mig till den kreativa processen. Sökandet efter uttryckssätt
för de tankar och känslor som jag
vill förmedla i mina verk utgörs av
många steg. Min arbetsprocess går
från idé till en bild i mitt huvud
som sedan ska omvandlas till en
arbetsskiss. Känslan för val av trådar, vävteknik, broderi och montering är ytterligare några exempel
på vägen till färdigt konstverk. Att
våga testa, förkasta och testa igen
tills man når fram till det resultat
man önskar, är ett sätt att förhålla
sig till sitt skapande som jag anser
att både Maria och jag delar.

EKERÖ | Rickard Malmsten
trio med gästartist Anna
Christoffersson kommer till
Ekebyhovs slott 25 april.
Rickard Malmsten är musiker och
tonsättare, internationellt verksam på fem kontinenter, Europa,
Nordamerika, Australien, Sydamerika och Asien.
Rickard har under åren uppträtt
med en anmärkningsvärd samling
av musiker och han är grundaren
och musikalisk ledare för Vösu
International Jazz Festival och har
varit ansvarig för jazzen på Naxos
skivbolag, berättar Inger Sehlqvist,
ordförande i Mälarö Jazz.
– På sång ser vi Anna Christoffersson, grammisnominerad sångerska, musiker, prisbelönad kompositör och en av Sveriges mest
uppskattade live-artister. På piano
Daniel Karlsson, en av de mest
hyllade och efterfrågade pianister.

Han har spelat i otaliga sammanhang och har vunnit ﬂera utmärkelser och stipendier bland annat
”Jazz i Sverige-artist”, Orkesterjournalens ”Gyllene skiva”, men
framför allt har han uppmärksammats för sitt spel i gruppen Oddjobb som ﬁck en Grammis med
debutskivan ”Amigo”, fortsätter
Inger Sehlqvist.
På trummor Bengt Stark. Han
har suttit bakom i stort sett alla
våra jazzikoner, bland annat Arne
Domnérus, Putte Wickman,
Monica Zetterund och Bernt Rosengren. Bengt Stark är lektor
i trummor på musikhögskolan,
kompositör och arrangör.
Arrangörer för konserten är
föreningen Jazz på Mälaröarna i
samverkan med Ekebyhovs slotts
konferensverksamhet, Studieförbundet vuxenskolan samt Ekerö
kultur- och fritidsnämnd.

z

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Rickard Malmsten

Anna Christoffersson

Drottningholms Slott

Har du räddat liv?

påsklovsäventyr på slottet

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.

Påsk
13–22 april

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!

HLR på Ekerö!

Vi bjuder
på fika
till alla som
deltar!

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

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.

Ekerö
Civilförsvarsförening
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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 229 kr. 0-7 år gratis
Bokas på info@rastaholm.se eller 08-560 230 70

TELEFON: 08-560 375 00

WEBB: www.ptj.se/ekero-vardcentral

æŇʙÜìƂƈƧƚŔđƎƍ
Fyll på ditt TBE-skydd i tid
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 Resevaccinationsmottagningen 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

25

26

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

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
”Tanke och känsla” – Irene Lejon –
måleri, Maria Malmström – keramik.
Utställningen pågår t.o.m. 28/4.
Christina Isinger Carlgren, Helena
Mellin, Eva Sandberg, Ulla Wennberg
– tryck, tusch m.m. Utställningen
pågår 4/5-19/5.

EVENEMANG

Påskfirande
Ansiktsmålning och ballongfigurer till
alla barn.
När: 18/4 kl 11-17
Var: Ekerö centrum
Arr: Ekerö centrumförening
Mälaröbion
18/4 kl 15: ” Lilla Anna och Långa Farbrorn” barnt., kl 17: ”Shazam”, fr. 11 år.
27/4 kl 19: ”Avengers endgame”, fr.
15 år.
28/4 kl 16: ”Girl” fr. 15 år. Filmen
visas i samarbete med Transammans
Ekerö.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion
”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, trafikrapport, väder, kommunens kommunikationschef svarar
på frågor, spännande gäster och allt
handlar om Mälaröarna! Dessutom
– vinn fina vinster i tidningens eget
radioprogram.
När: 18/4 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och

kultur på Mälaröarna, Radio Viking
Påskmarknad
Akvareller, stickat, trasmattor, möbler, kläder, renoverat och vintage.
När: 19-22/4 kl 12-16
Var: Gamla skolan, Hilleshög kyrka
Kulturvandring
Guidad vandring ”Runt Älvnäs” med
guiden Per Haukaas.
När: 20/4 kl 14
Var: Samling vid hållplats Ekerövägen/Närlundavägen
Arr: Per Haukaas
Bakluckeloppis
Fynda fina saker eller sälj ting som
du använt färdigt. Loppisplats 50 kr,
bordshyra (valfritt) 50kr. Föranm.
När: 21/4 kl 10-15
Var: Bakom Adelsö butik, Adelsö
Arr: Adelsö butik och Malin Rikardsdotter Ahlin
Världsbokdagen
Träffa, lyssna på, mingla och få en
bok signerad av inbjudna författare.
När: 23/4 kl 18-20
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek
Jazzföreställning
Rickard Malmsten trio med gäst
Anna Christoffersson.
När: 25/4 kl 19, mat och bar fr. 17.30
Var: Ekebyhovs slott
Arr: Jazz på Mälaröarna, Ekebyhovs
slotts konferensv., Studieförb. vuxenskolan, Ekerö kult.- och fritidsnämnd
Film
”’Faces Places” . Regi: Agnès Varda/

JR, Frankrike 2017. Medlemskort.
Enstaka biljetter får ej säljas.
När: 25/4 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio
Klädbytardag
”Plagg, pjuck och pinaler”. Fynda
bland barn- och ungdomskläder.
När: 27/4 8:30-13
Var: Tappströmskolan
Arr: Mälaröarnas klädbytardag –
Plagg, pjuck och pryttlar
Ekebyhovs slott
27/4 kl 14: PRO-Jazzband. Arr: Träkvistaskolan klass 5A och 5B.
28/4 kl 14: Musik m. Anders, Erik,
Rikard och Ulla. Arr: Träkvistaskolan
klass 5A och 5B.
4/5 kl 14: Pianisten Mattias Lindberg
och medmusikant. Arr: Träkvistaskolan klass 7A och 7B.
5/5 kl 14: ”Opera på slottet” med Alva
Olsson, sång och Rebecka Ryd, piano.
Arr: Träkvistaskolan klass 7A och 7B.
Valborg på Adelsö
15: Alsnu vikingar: matservering och
aktiviteter. 20.10: Birkakören, 20.30:
Vårtal vid klubbstugan och brasan
tänds. 21: Eldföreställning med Trix.
När: 30/4 kl 15
Var: Adelsövallen, Alsnu udd
Arr: AIF, Alsnu vikingar, Värna Adelsö
Adelsö-Munsö scoutkår, Birkakören
och Adelsö föreningsråd
Valborg Drottningholm
Valborgsmässokören sjunger in
våren. Brasan tänds kl 21, fyrverkeri
kl 21.30. Lämna hundar hemma.
När: 30/4 kl 21

Var: Götiska tornet, Drottningholmsparken
Arr: Lovö hembygdsförening
Valborg Ekebyhov
Kl 18: scoutaktiviteter, försäljning av
korv m.m. Kl 19.30: vårtal av Mårten
Mårtensson. Ekerö kyrkokör sjunger,
fackeltåg till brasan som tänds kl 20.
När: 30/4 kl 18
Var: Ekebyhovs slottspark
Arr: Träkvista sjöscoutkår, Ekebyhovs
slotts intresseförening.
Valborg Stenhamra
Traditionellt valborgsfirande med
brasa, kafé, chokladhjul, sockervadd,
fackeltåg m.m. Brasan tänds kl
20.30.
När: 30/4 kl 19.30-22
Var: Stenhamraskolan, Stenhamra
Arr: Färingsö sjöscoutkår
Valborg Ölsta
Brasa, korv, sång, kafé, fiskdamm,
tipspromenad, hästridning (kl 17-19).
När: 30/4 kl 17-22
Var: Ölsta Folkets hus
Arr: Ölsta Folkets hus
Loppis
Fynda på loppis. Kaffeservering med
hembakat finns.
När: 4/5 kl 10-15
Var: Husby skola, Munsö
Arrangör: Husby skola kommittén
Odlingsdag
Plantbytardag, plantförsäljning, leverantörsutst., grillning, barnaktiv. m.m.
När: 4/5 kl 12-13
Var: Adelsö butik, Adelsö ringväg
Arr: Adelsö butik

Midnattsinnebandy
Kom och spela innebandy i
Stenhamraskolans gymnastiksal.
Vi bjuder på något att äta
och dricka mellan matcherna.
Ingen anmälan.
För
Fö ungdomar från 15 år.
Plattform

STENHAMRA

Lördag 27 april 20.00-sent
Stenhamraskolans gymnastiksal
besöksadress: herman palms plan 4A
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

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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Lunch
Måndag-Fredag
10:30-14:00
Festvåning och catering
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Kungl. Drottningholms gk
www.lovobistro.gastrogate.com z lovobistro@kdrgk.se
08-759 07 50

MÅNGA MODELLER I BUTIK

ERBJUDANDE!
Första 20 kunderna får
med en skruvdragare från
Dewalt DCD791 med laddare
och 2 batterier till ett
värde av ca 3.995:-

FRI INSTALLATION VID
KÖP AV HUSQVARNA
ROBOTGRÄSKLIPPARE
MED INSTALLATIONSKIT
DETTA GÄLLER FRÅN UPPSALA I NORR TILL SÖDERTÄLJE I SÖDER
Bromma
Skog & Trädgård

Missionsvägen 77
167 67 ULVSUNDA

08-564 80 585
info@skogochtradgard.se
www.skogochträdgård.se
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”Det var en mycket jämn välspelad final
med bra tennis” Gustav Knudsen, tränare Ekerö TK

”Levla up” – nytt golfkoncept

Vinster på Ekeröspelen
TENNIS | För tredje året i rad
arrangerades Ekeröspelen av
Ekerö tennisklubb (ETK). Flera
av klubbens egna spelare gjorde
fina resultat.

GOLF | Mälarö golfklubb
Skytteholm lanserar den 5 maj
ett nytt golfkoncept för att attrahera fler barn och ungdomar
att börja spela golf – ”Levla up”.

Ekeröspelen har anordnats av ETK
sedan 2017. I år var det över 180
spelare anmälda i tolv olika spelklasser.
William Rosencrantz från ETK
vann ﬁnalen över klubbkompisen
Viktor Lisinski i PS14 med 6-1, 4-0.
Tyvärr skadade sig Viktor Lisinski
i benet. Alva Tillström från ETK
vann även sin ﬁnal i FS14 mot Taj
Mutahar från Järfälla TK med 7-6,
6-1.
– Det var en mycket jämn välspelad ﬁnal med bra tennis. Det var
mycket publik på plats i hallen under hela tävlingen och framförallt
under ﬁnaldagen. Det var väldigt
kul, berättar Gustav Knudsen, tränare i klubben.

– De ﬂesta barn och ungdomar är
vana vid att levla upp i olika dataspel, nu kan de levla upp i golf
också, säger Anders Lennerman,
representant för juniorkommittén
på Mälarö GK Skytteholm. Han
tillägger:
– På ett enkelt vis kan barn och
ungdomar genom att levla upp
närma sig det gröna kortet, vilket
kan liknas vid ett körkort i golf.
Alla är välkomna till golfklubben
den 5 maj för att testa.
z

De första övningarna i det nya Levla
upp-konceptet bygger på att barnen
börjar spela med golfklubba och innebandyboll, sedan tennisboll och därefter är det dags för golfboll.
FOTO: MÄLARÖ GK

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

EWA LINNROS

Alva Tillström, Viktor Lisinski och William Rosencrantz.

ewa@malaroarnasnyheter.se

FOTO: EKERÖ TK

 LÄGET I LAGET
FOTBOLL | Denna säsong så går Ekerö IK:s herrtrupp in under namnet Ekerö IK och
Ekerö Bois kliver fullt in i föreningen.
Michael Åkerberg, huvudtränare för Ekerö IK:s A-lag, herrar hur är läget i laget?
– Formen i herrlaget är bra, men tyvärr ﬁck en av våra spelare en fraktur i foten under en
match samt att en spelare eventuellt har fått en spricka i bröstkorgen.
Vad är målet för säsongen?
– Målet för säsongen är att skapa glädje kring herrlaget. Detta tror vi skapar resultat i längden. Självklart ska vi också se till att vi håller oss kvar i division 4, men det ser jag inte som något problem. Bara vi har rätt inställning och förstår att det krävs en arbetsinsats i varje match
vi spelar.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER TILL DEN 7 MAJ
FOTBOLL | Damer div 2: 5/5 kl 15:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Upsala IF • Herrar div 4 mellersta: 27/4 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Järla IF FK • Herrar div 7 C: 27/4 kl 15:00 Svanängens IP: Skå IK &
Bygdegård - Iberoamericana IF • 4/5 kl 12:30 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - FK Bromma

LÄGET 15 APRIL
FOTBOLL (MATCHSTART 27 APR)

FOTBOLL

Damer div 3A
Boo FF
Bälinge IF
Ekerö IK
Segeltorps IF
Stuvsta IF
Sätra SK B
Upsala IF
Vaksala SK
Älta IF
Älvsjö AIK FF B

Herrar div 4 mellersta
Långholmen FC
Redbrick City FC
Norrtulls SK
Boo FF
Järla IF FK
Rinkeby United FC
Reymersholms IK
Ekerö IK
Som.Un.Fotbollsf.
Spårvägens FF
Rågsveds IF
FC Krukan

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FOTBOLL
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1

4
4
2
2
1
1
0
2
0
0
1
0

-

1
3
1
0
0
0
0
3
1
1
4
3

4
4
4
3
3
3
1
0
0
0
-0
-3

Herrar div 7C
FK Bromma
Sthlm. Un. FF
Olympia Sthlm.FF
Mespotamien FC
Skå IK & Bygdegård
Vällingby AIK
Åkeshovs IoFK
FC Shababos
Iberoamericana IF
BK Bussenhus

2
1
1
1
0
0
0
1
1
1

2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

16
7
2
2
0
0
0
3
2
2

-

4
3
2
2
0
0
0
7
7
9

6
3
1
1
0
0
0
0
0
0
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SM-brons i skidskytte

Sista helgen i mars avgjordes
Skidskytte-SM i Boden och Mälarö SOK deltog med sju ungdomar. Sex av dem tävlade D/H 1415, och en kille i H16-17. Klubben
ﬁck två stafettlag till start – ett
damlag 14-15 som tog brons och
ett herrlag 14-15, som placerade
sig på 4:e plats. Dessutom en 5:e
plats i individuella sprinten, D
14-15, av Wilda Lundqvist, som
dessutom är underårig då hon är
13 år.
– Det är fantastiskt roligt att den
här lilla klubben, som är den enda
som deltar från Mellansverige, är
så duktiga och kan mäta sig med
klubbarna från norr som har helt
andra traditioner och möjligheter
till träning, säger Niklas Yllipää,
Mälarö SOK skidskyttesäsong.
Han berättar om hur klubbens
satsning på skidskytte, som startade 2013 för att erbjuda något
nytt till de ungdomar som tyckte
att skidåkning blev enformigt i
längden. Idag ﬁnns möjligheten
att ﬂytta sig mellan skidåkning,
orientering, skidskytte, triathlon

Rugbysektion i Skå IK
RUGBY | Från och med mitten av
april blir det möjligt för barn att
spela rugby på Mälaröarna. Då
startar Skå IK sin egen rugbysektion.

SKIDSKYTTE | När skidskyttetävlingarna är över för säsongen
kan Mälarö SOK räkna in både
ett stort tillskott av ungdomar
och fina tävlingsframgångar,
bland annat ett SM-brons i stafett.

Alla sju deltagarna i Skidskytte-SM från Mälarö SOK. Bronslaget bestod av
Stina Ylipää, Wilda Lundqvist och Vera Edwardsson.
FOTO: NIKLAS YLLIPÄÄ

och openwatersimning. En gång
i veckan hålls gemensamma träningar då alla ungdomar har gemensam löpträning och nu i april
börjar säsongen för själva skyttet
och träningen på rullskidor.
Under vintern har de yngsta grup-

perna kunnat träna i MASK-backen, medan de äldre har haft sina
träningar på konstsnöbana i Bålsta.
Till nästa säsong räknar man dock
med att kunna ha egen bana att träna på.

Trots att det idag är ett femtiotal
medlemmar bara i skidskyttesektionen, ﬁnns det plats för ﬂer.
– Vi behöver alltid fylla på med
både nya ledare och ungdomar.
Skogen är stor och vi har plats för
många, konstaterar Niklas Yllipää
och berättar att under maj kommer
klubben att ordna prova-på-tillfällen för att låta den som känner sig
nyﬁken möjlighet att testa.
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– Vi blev kontaktade av rugbyklubben Stockholm Exiles som ville
dra igång en rugbysektion här ute
och nu har vi skapat två lag under
denna säsong. Dels kommer vi ha
ett lag för barn födda mellan 2011
och 2013, dels ett lag för dem som
är födda 2008 till 2010, berättade
Björn Osberg, ordförande i Skå IK,
när han besökte tidningens radioprogram God kväll Mälaröarna.
Säsongen inleddes med att klubben anordnade en prova-på-aktivitet på Svanhagens IP den 12 april
och därefter startar de två lagen
sina träningar. Det ﬁnns ytterligare
ett tiotal lag i Stockholmsområdet
och det arrangeras mini-turneringar varannan helg under säsongen.
– Rugby är mycket mer än en

sport, det är en hel kultur. Självklart är det så i Australien, där jag
växte upp, men även här i Sverige
ﬁnns det en tydlig rugbykultur
som är väldigt inkluderande och
som förmedlar lagkänsla, respekt
och sportsmanship, säger Shad
Hallam, en av initiativtagarna till
den nya sektionen.
Björn Osberg är också stolt och
glad över att företräda en klubb
som växer sig allt större och utökar sin verksamhet allt eftersom.
För ett par år sedan startades en
futsalsektion, där det nu ﬁnns ett
herrlag med ett tjugotal aktiva
spelare som spelat seriespel under
säsongen.
– Det ﬁna hockeysamarbete
som vi har med Ekerö IK har också
fungerat väldigt väl. Vi har lag ända
upp till H35, vilka för övrigt vann
Elitserien i Stockholmsregionen i
år, sa han.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Än så länge
finns två rugbylag för barn.
FOTO: ARKIV

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FRIHETSMASKINEN.
Privatleasing fr. 2 499 kr / mån*

SPECIALUTGÅVA!

ŠKODA KAROQ Freeway Edition TSI 115 hk
Kampanjpris 199 900 kr (Ord. pris 220 900 kr)
Sunset mörktonade rutor Eluppvärmd multifunktionsratt i läder
Adaptiv farthållare Parkeringssensorer fram och bak 16-tum lättmetallfälgar

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

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

Obs! Begränsat antal bilar.

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se

Bränsleförbrukning blandad körning 6,5 l/100 km, CO2-utsläpp 146 g/km (NEDC 120 g/km).**
Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS
basränta feb 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-05-31 och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

tyck!

30

• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

David mot
Goliat
Adam Reuterskiöld
skrev nyligen om att han
deltar i styrgruppen på
Traﬁkverket för den fjärde
ﬁlen och uttryckte att det
nu kommer att bli problem
med avstängd ﬁl under
byggtiden, men att han står
på ekeröbornas sida i denna
kamp likt David mot Goliat.
Ja men vad bra, men på vems
sida skulle han annars stå
på? Hellre föregå än föregås
tänker jag. Om nu inte ens
vårt kommunalråd kan
påverka bygget av fjärde
ﬁlen vem ska då stötta oss?
– Bo i Närlunda
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Öppet brev:

Till kyrkorådet i Ekerö
Det har kommit till vår kännedom att det ﬁnns långt gångna
planer inom Ekerö pastorat på
att sälja Adelsö hembygdsgård
till en privatperson.
Hembygdsgården har en viktig
funktion för Adelsö som centralpunkt för det mesta som händer
ön:
– Lokal församlingsgård
– Lokal för föreningarna
– Möteslokal för öns föreningsliv,
med mera
Här sker föreningsmöten, födel-

sedagsfester, skördefester, bröllop
och begravningshögtider.
Att privatisera hembygdsgården
är en ovänlig handling mot Adelsö
och ett hot mot både föreningsaktiviteter och lokal kyrklig verksamhet. Oavsett vem som skulle
förvärva lokalen uppstår en risk
för spekulation, höjda hyror eller
avyttring.
2008 sålde Ekerö kommun
hembygdsgården till kyrkan. Ett
villkor var att föreningslivet skulle
få utnyttja lokalerna som tidigare.
Kyrkan var väldigt angelägen om

att få köpa hembygdsgården. Tio
år senare gör man nu ett tvärkast
och vill sälja, utan någon som helst
dialog med föreningarna på Adelsö
eller Ekerö kommun. Vi ﬁnner
detta mycket anmärkningsvärt.
Med en privat ägare riskeras all
denna för Adelsö så viktiga verksamhet. Vi anser att kyrkan har ett
moraliskt ansvar för att se till att
hembygdsgården kan användas av
alla boende på Adelsö till en rimlig
kostnad. Vi vill också påminna om
att hembygdsgården tillkom kommunen 1939 av donerade medel för

Arbetet med jämställdhet
behöver förnyas och förändras. Inte för att Sverige
och Ekerö saknar jämställdhetsproblem utan för att det
politiska etablissemanget
står alltmer svarslöst inför
vår tids utmaningar inom
jämställdhetsområdet. Detta
blev lokalt tydligt när det
nya vänsterblocket S, MP,
Ö och L med stöd av V i sin
insändare reducerar jämställdhetsfrågan till numerären kvinnor i kommunfullmäktige. Har vänsterblocket
inga viktigare jämställdhetsfrågor att adressera på
Ekerö? Likt TV-soffornas
återkommande feminister
staplar de åtta företrädarna
för vänsterblocket ﬂoskler i
sin insändare. Detta medan
en lång rad verkliga frågor
väntar på att hanteras. Varför
inte börja med att adressera
att det är 321 män mot 1235
kvinnor i kommunen där

– Värna Adelsö
genom Lennart Rydberg,
ordförande

Onödig kontroll dyrt för Ekerö

Vad kostar en människa?

Ekerö kommun reglerar
byggande i onödan. Det
kostar skjortan för oss kommuninneånare. Omfattande
förenklingar behövs. Börja
med att ta efter Åland och
sluta kontrollera mindre
upprensningar runt bryggor
och båtplatser. Jag har fått
betala över 5 000 kronor för
att rensa bort tio grävskopor
uppgrundad lera från min
båtplats på Helgö.
Mitt fall avsåg en liten
kanal/dike som behövde
rensas upp eftersom den
grundat igen. Kommunen
uppgav att anmälan till
länsstyrelse skulle behövas
samt krävde ansökan om
strandskyddsdispens och
anmälan om uppläggning av
muddermassor. En handläggare granskade uppläggning
av muddringsmassor, en
annan strandskyddsdispens, vilket innebar dubbla
kommunikationsvägar för
samma ärende. Om Ålands
regler hade gällt hade det
räckt med det självklara

Det vill Sverigedemokraterna ta reda på. Men
det är inte vilka människor
som helst utan naturligtvis invandrare. Motioner
om mångkulturella- eller
invandrings/integrationspolitiska bokslut är
en standardmotion som
SD lägger i stort sett alla
kommuner i landet där de
har representation i kommunfullmäktige. Nu är det
Ekerös tur att ta ställning
till frågan.
Den här typen av
motion visar tydligt vilken
människosyn SD har.
Hur går det att räkna på
en människas värde? När
börjar man och när slutar
man? Är en människa
en investering eller en
kostnad? I vilken kolumn
hamnar en bebis, en pensionär, en person med psykisk ohälsa, en kriminell,
eller en person med höga
koldioxidutsläpp? Ja listan
kan göras lång och blotta
tanken på att värdera dessa
människors olika eventuella ekonomiska kostnader
eller värden är helt orimlig.
Vissa har faktiskt försökt
att göra dessa beräkningar
och hävdar att det innebär
en intäkt för ett land att
få hit människor som är
utbildade, vaccinerade,
företagsamma och i arbets-

behovet av medgivande från
markägaren.
Lagen undantar småsaker.
Lagstiftningen syftar till
att det inte ska uppkomma
skada på eller avsevärda
olägenheter för allmänna
eller enskilda intressen, eller
väsentligen förändrade livsvillkor för djur- och växtarter. Den medger undantag
om det rör sig om småsaker.
Jag menar att småsaker kan
vara mindre än 150 kvadratmeter muddrad yta, rensning för återställning (ok
enligt länsstyrelsen), eller 10
till 50 kubikmeter muddrad
volym eller 100 kvadratmeter strandskyddad yta.
Mindre än 50 kvadratmeter undantas på Åland.
Det skulle räcka långt också
i Ekerö kommun. Många
ärenden om muddring gäller
att hålla småbåtsbryggor
eller motsvarande fungerande eftersom botten med
tiden grundas upp. Om
man kan rensa ett område
på fem meter gånger tio

meter räcker detta i många
fall för att bryggan ska kunna
fortsätta fungera. Bara i mitt
område på Lurudden är det
just nu fyra bryggägare som
behöver utföra rensning.
Totalt för hela Ekerö måste
det röra sig om dussintals
varje år. Varje ärende kostar
cirka 10 000 kronor för
kommunen att hantera och
det tar många timmar för
ansökaren att formulera
ansökan/anmälan och
korrespondera med kommunen. Totalt skulle ett
undantag kunna spara hundratusentals kronor varje år.
Jord rinner ner till Mälaren
som en naturlig process.
För Mälaren i dess helhet
tillkommer årligen tio ton
sediment per person som
lever runt Mälaren. I detta
perspektiv är en muddring
på 100 ton per person vart
tionde år inte någon stor
påverkan – man ﬂyttar åter
vad naturen fört ner i vattnet.
– Gunnar Bengtsson

Vänsterblocket reducerar jämställdhetsfrågan
till antal kvinnor i kommunfullmäktige
REPLIK


att sedan avyttras till kyrkan.
Vi kräver nu att kyrkorådet:
– Delger oss information om hur
långt försäljningsprocessen har
gått.
– Fattar beslut om att kyrkan behåller äganderätten till hembygdsgården.
– Ser till att en dialog mellan pastoratet, kommunen och föreningarna
på Adelsö upprättas.

kvinnorna har 40 procent
högre sjukfrånvaro och ﬂertalet chefstjänster upprätthålls av män medan kvinnorna utför arbetet och då
ofta deltid med låg lön och
pension som konsekvens.
Detta bottnar i seglivade
föreställningar om kvinnors
lämplighet till vård, omsorg
och mäns lämplighet för
ledande befattningar. Denna
föreställning skapar könsuppdelningen i arbetsuppgifter och var kvinnor och
män ﬁnns i organisationen.
Eller varför inte adressera att

kvinnodominerade yrken
har lägre löner? Här skulle
vänsterblocket kunna börja
med att lägga politiska förslag om att lokalt inom den
kommunala verksamheten
förändra lönestrukturen i
kommunens verksamhet.
Något som politikerna
själva kan besluta om. Men i
sådana sammanhang brukar
alla politiker hävda att det
är upp till arbetsmarknadens parter men glömmer
gärna bort att kommunen
som arbetsgivare är en av
parterna. En part som poli-

tikerna ytterst är ansvariga
för och som politikerna
leder samt styr! Om nu
vänsterblocket avser att ”ta
över styret” borde detta
färgglada sällskap möjligen
gå hem och fundera ett varv
till innan de skickar in insändare. Jämställdhetsfrågan
ska tas på allvar och inte
reduceras till antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Vänsterblocket borde
kunna och veta bättre!
– Johan Sundqvist
– Anna Voltaire

för ålder. De menar även
att det är diskriminerande
faktorer i mottagarlandet
som skapar kostnader
bland annat genom att
det försvårar inträdet på
arbetsmarknaden.
Vi i Mälarökoalitionen
vill inte ge oss in i dessa
beräkningsmodeller. Vad
händer med medmänskligheten om en person i
behov av stöd inte betraktas som en ekonomisk
investering utan enbart
en kostnad och därmed
en belastning? Vi vill inte
bidra till ett samhälle som
grundar sig på ekonomiska
kalkyler av människors
värde. Vi vill bygga ett
samhälle som grundar sig
på medmänsklighet och
solidaritet. Det har visat sig
vara ett framgångsrecept
för Sverige historiskt och
vi är övertygade om att det
också är det för framtiden.
Vi förväntar oss ett kraftfullt avståndstagande till
motionen från alla andra
partier i kommunfullmäktige.

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

Dagens ris
till kommunen
EN TISTEL

Kommunen borde
skämmas över att inte
värdesätta den ideella
arbetskraften som
fortfarande ﬁnns.
Av ett 40-tal väntjänstare
återstår endast några få.
Ett litet tack i form av ett julkort
till exempel för de gångna årets
insatser hade glatt oss mycket.
– Två väntjänstare
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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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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

Bropaket och ”70-talets sommarstuga”
MÄLARÖARNA | ”Nya”
Nockebybron ställs ut och
en plastkatamaran, byggd
på Jungfrusundsvarvet, blir
”jättesuccé” 1969.
1965 byggdes en provisorisk
bro i avvaktan på att nya
Nockebybron skulle bli färdig. I MN från 1969 kan man
läsa att ”Bropaketet Nockeby
– Lovö” ställs ut. ”Efter snart
ett decenniums fejder mellan
högbrovänner och lågbroförespråkare har förberedelsearbetet för bygget av den nya
Nockebybron gått in i sista
stadiet.” Vägverkets centralförvaltning siktar på att komma igång med byggnationen
med pålning av Nockebysundet i april 1970 och senhösten
1972 ska ”den nya kompromissbron” vara klar för invigning. I arbetsplanen innefattas
också byggnationen av en ny
Drottningholmsbro,
ombyggnad av landsvägen över
Kersön samt anslutningar vid
Drottningholm och Nockeby.
Hela bropaketet är beräknat
till 34,2 miljoner kronor. Den
nya bron invigdes 1973 samtidigt med Drottningholmsbron.
Kanhända passerar en och
annan plastkatamaran ”Distans 52” vid broarbetet. Båten

Bilden från MN 1969 visar en skiss på ”nya” Nockebybron.

omnämns som ”en pangsak på
Ekerövarv” i MN 1969. Det är
direktör Pierre Wahlgren som
på sitt varv i Jungfrusund arbetar med en fortsatt utveckling av ”Distans 52 ” som visat
sig vara ”ett begärligt objekt”.
Båten är en typ av husbåt

och experter har döpt den
till ”70-talets sommarstuga”.
Man har även velat kalla den
”den nya generationens båt”.

”Samlivet kräver att
fru och barn inte glider ut ur bilden bara
för att mannen är
inbiten seglare”

Herr Wahlgren kommenterar
fördelarna med båten.
– Seglarfolk är ju i allmänhet
oerhört konservativt och allt
nytt möts med skepsis. Men
tiden är nu en annan. Samlivet kräver att fru och barn inte
glider ut ur bilden bara för att
mannen är inbiten seglare.
Men hur många fruar vill hålla
till i dagar och veckor i en båt
som ständigt lutar? Här är katamaranen den idealiska lösningen. Den ligger stadig på
sina dubbelpontoner och det
breda däcket tillåter barn och
blomma att röra sig fritt, om
man inte föredrager att helt
enkelt ligga och solbada.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Yvonne Jonson och Sten Hagborg på behaglig seglats med ”Distans
52” över Vårbyfjärden. Båten tillverkades av Pierre Wahlgren på hans
varv i Jungfrusund.

www.ekerostad.se
070-560 19 54

Lärgården

Rut-avdrag!

Studera till yrken
som ger jobb!

För en enklare vardag!
Vi är en miljömedveten och profesionell städﬁrma
på Ekerö som även verkar på hela Mälaröarna
och i Stockholm City. Vi erbjuder allt från hushållsnära
tjänster till kontorsstäd, ﬂyttstäd och fönsterputs för
både privatpersoner och företag. Välkommen!

Hemstäd
Kontorsstäd
Flyttstäd
FÖNSTERPUTS

Från
augusti
ﬁnns vi
i Alvik!

Vi har vård- och omsorgsutbildningar för dig
som vill arbeta som undersköterska, vårdbiträde,
skötare i psykiatrisk vård, boendestödjare,
vårdare, stödassistent eller personlig assistent.
Barn- och fritidsutbildningar för dig som vill
arbeta som barnskötare på förskola
eller elevassistent inom skolverksamhet.

Ny kurs!
Svenska som andra språk grundläggande
med Vård för dig som har SFI D. Kursstart 9/9.
Ansök redan nu via Komvux i din kommun.
Se sista ansökningsdatum och kurskatalog
på vår hemsida www.largarden.se

Kontakt för frågor
eller hjälp med
ansökan
ring 08-88 01 90
info@largarden.se

Må bra

Allt för dig & ditt
välbeﬁnnande
på Mälaröarna!

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

by Kerry Rigby
English Beauty Therapist • MoreBeautiful.se • 073-999 37 94

www.mälaröarnasakupunktur.se

0736-28 03 06

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

15% rabatt

på din klipp/färgtid
hos Jessica Karlsson!

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

FOTVÅRD

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

Uppge koden ”annons” vid din bokning
så får du

15% rabatt på fotvård hos
Tina Selander

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

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

15% rabatt på hudvård
hos Camilla Nordén

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

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

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

Ekerö funpark Första lördagen i april arrangerade Ekerö fritidsgårdar ”Ekerö funpark” som lockade 740 besökare från hela
kommunen. En rullande kö med barn, ungdomar och vuxna fanns
hela öppettiden mellan 17 och 21.

Påskspel Den 3 april bjöd Färingsö församling enligt traditionen Färingsös alla tredjeklassare på ett uppskattat påskspel.
Föreställningen innehöll mycket dramatik och i publiken fanns
många nyfikna och engagerade barn.

Invigning I slutet av mars visade Skytteholm hotell och konferens
sitt nya koncept – ”En lagom svensk upplevelse”. De bjöd besökarna på lunch, rundvandring och föreläsning av författaren Göran
Everdal som berättade om sin nya bok ”Boken om lagom”.

FOTO: JOAKIM BENNERHEIM

FOTO: JOAKIM JONSSON

FOTO: PRIVAT

Föredrag 1 Den 19 mars berättade arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay
från Kalmar länsmuseum om forskningsprojektet kring fornborgen
Sandby borg, där arkeologerna har funnit tecken på en våldsam
massaker på 400-talet. Offren har inte begravts utan ligger kvar
inne i husen. Biblioteket i Ekerö centrum och Fornminnessällskapet
Mälaröarna arrangerade.
FOTO: ÅSA SJÖBERG

Föredrag 2 Medicinjournalisten och sjuksköterskan Sara Heyman

Radiobesök Måndagen den 25 mars gästade Åsa Jinder Radio

berättade hur stereotypa bilder av sjuksköterskor fortsätter att
hindra högre löner och bättre arbetsvillkor. Hon gav även en historik
kring hur sjuksköterskeyrket tagit form från Florence Nightingale till
våra dagar. S:t Lukas Mälaröarna och biblioteket i Ekerö centrum
ordnade detta program 12 mars.
FOTO: ÅSA SJÖBERG

Viking. För exakt 40 år sedan utnämndes hon till Sveriges yngsta
riksspelman. På bilden flankeras hon av t.v. Jonas Lundström,
tekniskt ansvarig och Lars Grahm, programledare.
FOTO: PRIVAT

HYR UT DIN STUGA
MED OSS
Följ med oss till Åland över dagen.
lördagen 25 maj.

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

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.

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

Åter på cityterminalen ca kl 21:00
.
Allt detta för endast 980 kr per person.

Ekerö Taxi
har en egen app!

Sista anmälningsdag 22 april

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

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.

560 340 00
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Har ni problem
med MÖGEL?
zVi tar bort mögel med unika och miljövänliga

produkter
zFörhindrar ny påväxt och lämnar 10 års
garanti
zIngen blästring eller borstning
zEffektivt, klart inom några timmar
zROT-avdrag
zKällare, vindar, kylrum, badrum, kök, fasader,
krypgrunder...

F`SONS ALLSERVICE AB
Trägårds oՔ Fastighetsskötsel

JORDPRODUKTER FÖR
HEMLEVERANS
Vi erbjuder jordprodukter till din
trädgård för plantering, gödsling och
förbättring av jorden.

Låt oss skydda din fasad mot framtida
påväxt innan Ni målar om huset
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

FÖR MER INFORMATION BESÖK WEBBUTIKEN PÅ

WEBSHOP.FSONS.SE
TEL: 560 471 11

STIPENDIER

info@fsons.se

F`SONS ALLSERVICE AB
Trägårds oՔ Fastighetsskötsel

Vi söker nu en Trädgårdsoch Anläggningsarbetare

Karin och Gösta Rittners stipendiefond
Stiftelsen syftar till att genom stipendier till studerande ungdom
stödja deras utbildning. Stipendiet är uppdelat i två delar:
Bille Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad ungdom
medhemvist i Ekerö kommun, exempelvis som hjälp till högre utbildning.
Karin och Gösta Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad
ungdom med hemvist i Färingsös församling, exempelvis som ett bidrag
till utbildning.
Ansökan om stipendiet eller förslag till stipendiater ska skickas/lämnas till:
Barn- och utbildningsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö, senast 6 maj 2019.
Upplysningar om stipendierna kan lämnas av Jana Hilding, Barnoch utbildningsnämnden. Kontakt: jana.hilding@ekero.se

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

För mer information besök

www.fsons.se/jobba-hos-oss
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Personal sökes
Kullens äldreboende i Ekerö centrum söker:
Undersköterskor/vårdbiträden
och sjuksköterskor för sommarvikariat.
En tillsvidareanställning för en sjuksköterska.
Samt ett vikariat på 50 %
för en fysioterapeut/ sjukgymnast redan i vår.
Solbackens LSS-boende
på Adelsö söker stödassistenter för sommarvikariat.
Kontakt: Åsa Hillerstéen, bitr. VC
asa.hillersten@attendo.se

Annonsmarknaden
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Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

 SÄLJES


National Geographic, engelska
upplagor, ca 600 st + kartor
mellan åren 1972-2007. Pris:
1 800 kr. Tel: 070-376 42 75.
Kraftfull vibrationsträningsplatta för skonsam och effektiv
träning. Nypriset var ca 5 500 kr,
säljes för 1 500 kr.Tel 070-736
47 38.

Loppis på Munsö. Allt från antikviteter till modernare föremål.
Småmöbler, lampor, husgeråd,
verktyg och kuriosa mm. Lördag
den 27 april på Söderbacksvägen 61 kl. 10-16.
Ugn för glas-, porslins- och mindre fusingarbeten. Uterm P72s5.
Mått: inne 50x44x33, ytter
64x58x53, vikt 60 kg, effekt 5,0,
volt 3x400. Nypris 16 000, nu
10 000 kr. Färger, olja, schabloner, glasfat mm värde ca 5 000
kr ingår. Tel 070-403 22 29.

 KÖPES


Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan göra
hembesök. Vänligt och kunnigt
bemötande.
08-400 258 35.

Kamin färg mörkgrön. Mått:
H: 92 cm B: 45 cm D: 50 cm.
Tel: 070-493 69 57.

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

• 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.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder
tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana
har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar 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 ordningsam, 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 meriterande. 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.
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Vi söker en



 

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.

Kyrkvaktmästare

VVS-montör

Heltid 100%

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

er
Läs m
svenskakyrkan.se/faringso/lediga-tjanster

Tjänsten innebär bland annat mycket kontakter med beställare, konsulter och leverantörer. Arbetsuppgifterna innebär också självständigt
arbete samt frihet under ansvar.
Lön efter överenskommelse, kollektivavtal följes.
Provanställning 6 månader.
Tillträde snarast.
B-körkort är krav.
Vid frågor kontakta.
Benny Backéus 0704-24 25 29
Din ansökan förväntar vi oss skriftligen per e-post:
info@backeus.se
Märkt ”arbetsansökan”

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 maskinförarbevis 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.

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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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

Alfa Ekerö

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

Begravningsbyråer

IGNIS
Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121

 DÖDA


• Oskar Erik Bertil Lindblom, Sockarby, avled den 31 mars i
en ålder av 74 år.

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

Jan Roland
Grans

www.ignis.se

* 29 januari 1961
21 mars 2019

Sandviksvägen 4

Har lämnat oss i djupaste
sorg och saknad

Allas vår älskade
underbara Rolle

Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65

Mamma
Barbro och Uffe
Christian och Emma
med familjer
Magnus
Släkt och vänner

Auktoriserad av SBF

Jord, Sand & Grus

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z







Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

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

Rut-avdrag!

0760-062641

NYFIKEN?

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

www.ekerobudo.com

| familj

Säg inte, att ingenting
blir kvar
av den vackraste fjärilen
livet gav.
Säg inte, att vingarnas färg
bleknat bort
och försvinner i vindens stoft,
som stoft.
Om fjärilens kropp måste
gömmas i grav
är ändå den svindlande
À\NWHQNYDU
________________________
Begravningen äger rum
torsdagen den 25 april
kl. 15.00 i Färentuna kyrka.
Efter ceremonin inbjudes
till minnesstund i
församlingshemmet.
Osa 0728-32 5156 senast
den 20 april.
Ett stort och innerligt tack
till personalen på Ärlan,
Hundpatrullen och Dagcenter
Ekerö, för att ni varit ett stöd
och genom omtanke och
kärlek gett Roland den bästa
livskvalitén under många år.

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

INSTÄLLT
Svartsjö Byalag
meddelar:

Valborgsfirande
på Svartsjö Slott
är i år inställt!



LÄNGTAR DU
Hans Melander,
tredje generationen

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

efter förändring?

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

0(8Läs mer på: www.me2u.se/coaching

RUT-avdrag
Personlig begravning
Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom
om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.
Välkommen till Fonus!

50 % rabatt
på timpriset
Binärdata AB

Marie Rosmark
Kundrådgivare

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

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

Vi gratulerar Berit Nilsson Ekerö, till förra numrets vinst där
korsordet hade nedanstående lösning.

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

z

EKEBYHOV BUSINESS CENTER Bryggavägen 110
z

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

z

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*





EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER Bryggavägen 121
z

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

*Moms tillkommer på hyror

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

Entreprenör

skalfast.se

40
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Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z







Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

UbbeSotare

| larmet går

Misshandel och
narkotikatillslag

– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

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



zwww.ubbesotare.se

Välja
behörig sotare?
Jag hjälper dig
med ansökan

z Husgrunder z Ingrävning

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

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

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



MÄLARÖARNA | Det har
varit många stölder och
inbrott på Mälaröarna
under den senaste tvåveckorsperioden. Men polisen
har också varit sysselsatt
med att hantera misshandel och narkotikatillslag.
För ett par nummer sedan
skrev MN om hur droganvändningen ökar på Mälaröarna och hur polisen och
kommunen arbetar förebyggande. Nu har arbetet givit
konkreta resultat.
– Den 4 april anträffade
vår yttre ungdomsgrupp
personer på Ekerö som
man kunde misstänka för
narkotikabrott. Personerna kroppsbesiktigades och
kroppsvisiterades och är nu
misstänkta för narkotikabrott, berättar kommunpolis Elise Berlin och fortsätter:
– Den 3 april ﬁck polisen
också rycka ut till Ekerö med
anledning av ett samtal till

ledningscentralen gällande
en misshandel som skett
utanför Lidl. Det visade sig
att en person misshandlat
en kvinna som brukar sitta
utanför affären. Några dagar
senare kallades en patrull till
Tappströmsvägen med anledning av att två män slogs.
Det var lugnt på platsen då
polisen anlände, men anmälan om misshandel upprättades.
Stölderna har också varit

påtagligt många under perioden. Den 9 april upptäckte
till exempel en person att
han har haft inbrott i sin
företagsbil på Lupingränd
i Stenhamra. Någon hade
borrat bort låskolven på en
av bildörrarna och därefter
öppnat bilen och tillgripit
diverse maskiner.
Ytterligare en företagsbil
som stod uppställd på Söderströms väg, Stenhamra
var också utsatt för ett inbrottsförsök samma dygn. I

detta fall hade dock inte gärningsmannen lyckats att ta
sig in. Även på Knalleborgsvägen, Ekerö skedde ännu
ett liknande bilinbrott i en
företagsbil där tjuven lyckades borra upp låscylindern
och ta sig in i fordonet och
därefter tillgripa verktyg.
Båtmotorstölder har även
skett såväl på Tufa marin,
Gällstaö båtklubb, Stjärtnäs
som Näktergalsvägen, Ekerö.
Under ett par dagar skedde
också ﬂera fräcka stölder på
Ekerö. Bland annat upptäckte en målsägande att någon
har varit inne på hans tomt
på Sandviksvägen och stulit
en ny åkgräsklippare värd
cirka 38 000 kronor. Även
på Sidenvägen och Fantans
väg har tjuvar hälsat på och
stulit sommardäck och en
cykel under samma natt.
– En granne upptäckte
också ett pågående inbrott
på Filippavägen på Ekerö.
Han mötte inbrottstjuven
inne i huset men personen

sprang från platsen. Polis anlände och sökte med hundpatrull, men lyckades inte
hitta tjuven.
Elise Berlin vill även passa

på att rikta sig till kommunens ungdomsföräldrar.
– Nu är det snart Valborg
vilket innebär att många
ungdomar intar alkoholhaltiga drycker. Jag vill påminna om att man inte får
köpa ut till någon som inte
har åldern inne att handla
på Systembolaget. Det är
ett brott och det man ska ha
med sig är att det är många
andra brott som ofta begås i
samband med alkoholintag
och många blir vid sådana
situationer utsatta för brott.
Jag hoppas att det är många
föräldrar och vuxna som tar
sig ut på Valborg och promenerar runt för att hålla extra
koll på våra ungdomar.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

F’SONS

PC Akuten

ALLSERVICE AB

i säkra händer

www.fsons.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

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

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

z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran

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

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

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

strömgrens måleri

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

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



Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

Kvalitet är ofta inte mer
komplicerat än så.

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

www.pcakuten.se

stromgrensmaleri
Kontakt 070-753 64 44

Ditt taxibolag
på hemmaplan
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi
– ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
Vi har idag 40 fordon i trafik med välutbildade
förare som har oslagbar lokalkännedom och
kör miljövänliga fordon!

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

MOPED - BIL - SLÄP

www.ekesioo.se

annajansson.se

Kvarngränd 9
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare
Färentuna

560 340 00

em ma
På h

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

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

Tel: 08-560 243 48

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

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

FÄRGHANDEL

FÄRG TAPET
GOLV

ET RUNT.
R
Å
–
A
J
E
L
T
T
LÄTTA A

Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

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

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

LOKALER

STÄDSERVICE

FÖRRÅD
Lilla Berga 1, Skå

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

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LACKERING



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






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

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

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


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

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

z Kontorsstäd


z Byggstäd

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

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

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Ekerö • Träkvista Torg

z
z
z
z

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

Binärdata AB
0707-139 000
560 402 51

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

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

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Träkvista Bilservice AB

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

EN

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

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Service • Däck

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

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

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

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

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

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

·ဖŠၹၸဖၹႀထöဖ£öၹၸဖၹၾ

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Solbergavägen 14, Färentuna
6 rok, ca 115 m² UTGÅNGSPRIS 4 575 000 kr VISAS
Ring för visning BYGGÅR 1909 TOMT 2489 m² EP 147
kWh/m² och år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON
070-510 65 69

Tegelbruksvägen 5F, Ekerö
3 rok, ca 80,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 495 000 kr AVGIFT 5
958 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för visning BYGGÅR
1988 VÅNING 2 av 3 EP 67 kWh/kvm/år MÄKLARE
Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Sekelskiftescharm

Klevbergsvägen 36A, Stenhamra

Totalt 248 m²

Två bostadshus

8 rok, 124 + 124 m² UTGÅNGSPRIS 4 950 000 kr VISAS
Ring för visning BYGGÅR 1978 TOMT 1016 m² EP IU
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Rymlig etagevilla

Smakfullt renoverat kök

Fredrikstrandsvägen, Ekerö

Nyproduktion med sjöutsikt

Stilrent renoverat badrum

5 rok, 135 m² PRIS från 4 995 000 kr AVGIFT 5 490 kr/
mån VISAS Ring för visning BYGGÅR 2019 EP IU
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Radhus och kedjehus

Vacker lantlig miljö

Balkong med em sol & fritt läge!

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

Bra läge i Stenhamra

Gångavstånd till centrum

Koll på läget sedan 1937

Nibbla backe 20, Ekerö
4 rok, ca 117 m² UTGÅNGSPRIS 3 995 000 kr VISAS Sö
28/4 kl 11:15-12:00, Må 29/4 ring för tid BYGGÅR 1987
TOMT 418 m² EP IU MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Söderströms väg 404, Stenhamra
2 rok, 60 m² UTGÅNGSPRIS 1 995 000 kr AVGIFT 4 535
kr/mån VISAS Ring för visning BYGGÅR 1988 EP IU
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Barnvänligt parhus

Penselgränd 5, Stenhamra

Fantastisk familjevilla

Fritt läge mot skogen

6 rok, ca 178 m² UTGÅNGSPRIS 5 200 000 kr VISAS
Ring för visning BYGGÅR 1973 TOMT 604 m² EP IU
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Generösa sällskapsytor!

Vifärna Solhems väg 3, Svartsjö

Enplansvilla från 2015

Friköpt tomt

Utmärkt söderläge
Ljus & fräscht renoverad
Isolerat förråd och parkering ingår

4 rok, ca 121 m² UTGÅNGSPRIS 4 475 000 kr VISAS To
25/4 kl 18:00-18:45, Sö 28/4 kl 14:15-15:00 BYGGÅR
2015 TOMT 2177 m² EP IU MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

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

Nytt kök och braskamin

Fritt, ljust och soligt
Låga driftskostnader

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

MARTIN LARSSON
Reg. Fastighetsmäklare
0708 30 01 61

LINN LAGERQVIST
Reg. Fastighetsmäklare
0705 10 65 69

SOPHIA ÅKERMAN
Reg. Fastighetsmäklare
0707 60 46 63

MIKAELA HOLM
Mäklarassistent
08 564 109 40

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

JENNY NÄSLUND
Reg. Fastighetsmäklare
0708 26 83 00

