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30-tal
tjänster
bort
Barn- och utbildningsnämnden har sedan januari gått back med 12 miljoner kroner. Nu ska ett
30-tal tjänster inom skolan dras in, något som
Lärarnas riksföbund befarar kommer påverka kvaliteten. |6

Sämst i länet på miljö
I tidningen Aktuell hållbarhets granskning av kommunernas miljöarbete, ligger Ekerö kommun på plats 219
av landets kommuner och på sista plats i Stockholms
län. | 13

Protest mot renovering
Ekerö bostäder vill ta ett helhetsgrepp och renovera
alla gamla uteplatser vid husen vid Wrangels väg.
Men flera boende protesterar då de lagt ned tid och
pengar på sina uteplatser. | 12

”Grizzly” hittar droger
Färingsöbon Susan Almkrantz och hennes hund
Grizzly jobbar med målet att minska förekomsten av
droger i olika miljöer. | 10

Agneta lever i nuet

Kungshattborna
vill ha närmre hem
Kungshattborna Solveig Farbre, Bengt Hammarlund och Kerstin de Feudis bor alla mellan en halvtimme och
en timme från den nuvarande angöringsplatsen för pendelbåten mellan Ekerö och Stockholm city. De hoppas
nu på att få gehör för sin önskan om att åtminstone två turer om dagen ska angöra en brygga som ligger närmare deras hem. | 8
FOTO: LO BÄCKLINDER

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

Ekeröbon Agneta Haquinius drabbades av demensjukdomen Alzheimer när hon var mitt i arbetslivet. Nu
lever hon ett rikare och mer närvarande liv än någonsin. | 16

Ny fågelart siktad
I slutet av april upptäcktes två exemplar av svarthuvad
mås i Svartsjöviken. En art som aldrig rapporterats in
från kommunen tidigare. | öarna runt 34

’’

”Den offentliga service i Ekerö kommun som
vi betalar så dyrt för är urusel. Jag kan göra
listan hur lång som helst. Vi har sämst kollektivtrafik i hela Storstockholm. Vi är den enda
kommun med gräns mot Stockholm som
saknar spårbunden kollektivtrafik... ” tyck 32

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Behöver du hjälp
med deklarationen?
Ring oss!

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

Goda tillbehör gör din
burgare till ett mästerverk.
/Nathalie

3990 5990
/st

Färska hamburgare
ICA. Ursprung Sverige. 450 g. Jfr pris 88:66/kg.

/st

Högrevsfärs Smak av Gotland.
Ursprung Sverige. 500 g. Packad.
Jfr pris 119:80/kg.

Alla gillar burgare!

990 1990 1990
/hg

/st

Tappens picklade
rödlök Tappens kök.

Färsk hamburgerdressing Rydbergs.

Från vår Deli. Jfr pris 99:00/kg.

250 ml. Jfr pris 79:60/liter.

/st

Hamburgerbröd
Korvbrödsbagaren. 448 g.
8-pack. Jfr pris 44:40/kg.

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

Upptäck vår goda catering!
Buffeér, plockmat, uppläggningar och festplankor. Beställ din festmat hos oss.
Vi i Delin tar emot din beställning minst 3 dagar innan leverans, ring oss gärna
på tel.08-56410998.

Vi ﬁxar maten till din fest!
/Lillemor



Från manuella ﬁskdisken

249k 20k
/kg

/st

Tonﬁsk Alba Core. Jfr pris 249:00/kg.

Ailoli Tappens kök. Jfr pris 100 kr/kg.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 19 t o m 12/5-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Sportoptik-dagar
Just
nu!

Torsdag
till lördag
9-11 maj
kl 11-18.30
Jesper visar
Adidas och
Shilouette.
Ta chansen
och prova hela
kollektionen!
ss!
Fira med o
Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
19

9 9 - 2 019

Brommagymnasterna Ekerö 07/08 tog brons i
Mälarögymnasternas Ö-cupen. Sid 27.

FOTO: PETER KNUTSON

FOTO: PRIVAT

Alla kan göra något
30 %
rabatt
under dagen
på glasen!

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

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” brukar man säga. Det stämmer verkligen väl
in när man tittar i lovöbon Justine Lagaches nyutkomna bok om biologisk mångfald. Några
planterade blommor eller till och med en gammal hög med ris i den egna trädgården, gör stor
skillnad för insekter och fåglar. Små detaljer som ger stor effekt. Läs mer om boken på sidan 20.
Med tanke på den ganska dåliga rankingen för Ekerö kommun vad beträffar miljöarbete, har
vi i detta nummer ställt frågan vad kommunen gör för natur och miljö.
Detaljvariationen på uteplatserna vid de äldre husen vid Wrangels väg är stor, så stor att
Ekerö bostäder nu vill ta ett helhetsgrepp och fräscha upp samtliga så att det blir enhetligt.
Men detta tas inte emot med öppna armar från alla läger. Om detta kan du läsa på sidan 12, där
vi också följer upp nuläget för Träkvista torgs framtid.
Men åter till detta med detaljer, en som har öga för detta är helgöbon Hedvig Andér. Som
stylist har hon just öga för de där detaljerna som gör den stora skillnaden. Om hennes arbete
läser du mer på sidan 24.
Ett golfslag kan också göra skillnad då det görs i ”Hjärtgolfen”. Mer om det på våra sportsidor. En färja till Kungshatt skulle innebära stor skillnad för de boende på ön och bostadslösningar som gör den stora skillnaden för bostadsbristen, är också ämnen vi tar upp i detta
nummer.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

alltid på!

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

Helgöbon Hedvig Andér, modedesigner och stylist, vet hur man hittar sin egen klädstil . Sid 24.
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PÅ MÄLARÖARNA
EKERÖ PASTORAT

8/5 – 22/5 2019

2019-05-15
Adelsö kyrka
ONSDAGSMÄSSA
Ann-Sofie Kamkar, Göran Ericson
Soppa i Adelsö Hembygdsgård efter gudstjänsten.

Ons
19:00

2019-05-08
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Magnus Ehntorp och Daniel Stenbaek

Ons
19:00

2019-05-15
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Ann-Sofie Kamkar, Mie Johansson

Tors
11:45
12:00

2019-05-09
Ekebyhovskyrkan
LUNCHMUSIK Kerstin Baldwin Sterner
TORSDAGSSOPPA 50 kr

Tors
11:45
12:00

2019-05-16
Ekebyhovskyrkan
LUNCHBÖN
TORSDAGSSOPPA 50 kr

Lör
09:30

2019-05-11
På annan ort
PILGRIMSVANDRING; FRÅN SLOTT TILL HERRGÅRD
Samling Kina Slott kl. 09.30. Bra skor och matsäck. En vandring på ca.15 km.
Anmälan Dan Bekking: dan.bekking@svenskakyrkan.se; 08-560 387 06

Fre
10:15

2019-05-17
Munsö kyrka
VARDAGSGUDSTJÄNST FÖR KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA
Mie Johansson
Kontakt: Mona Wikborg; mona.wikborg@svenskakyrkan.se

Sön
11:00

2019-05-12
Lovö kyrka
FAMILJEGUDSTJÄNST
Dan Bekking Leif Asp, Lovö barnkörer.
Kyrkkaffe och saft i Klockargården efter gudstjänsten.

Sön
11:00

2019-05-19
Ekerö kyrka
ORGELHÖGMÄSSA
Mårten Mårtensson och Bengt Tribukait, orgel

Sön
16:00

2019-05-12
Ekebyhovskyrkan
MUSIKGUDSTJÄNST – VÅRAVSLUTNING MED EKERÖ BARNKÖR
Blue Voices, Grönsångarna och Tonfiskarna sjunger under ledning av
Helena Hansson, Mie Johansson och Mona Wikborg. Dan Bekking

Sön
11:00

2019-05-19
Adelsö kyrka
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Barnkören tillsammans med Maria Nordenback-Kress
Bibelutlämning samt tårta.
Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén, Mona Wikborg

Ons
08-17

2019-05-15
Vadstena
PASTORATSUTFLYKT - EN RESA I BIRGITTAS FOTSPÅR
Vi åker gemensamt med buss från Munsö kl. 08.30 eller Ekebyhovskyrkan
kl. 9.00. Hem från Vadstena ca 17.00.
Lunch på fin Handelsträdgård. Guidning av Hovs kyrka. Bussen vidare till
Vadstena där väntar en guidning 1 timme med ett litet turisttåg.
Vadstena klosterkyrka. Fika på Gamla konditoriet i Vadstena.
Kostnad: 250:- /per person, betalas på bussen - kontant eller swish.
Anmälan till expeditionen: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se eller
tel: 08-560 387 00. Info: Anita Lahham 08-560 387 29

Ons
18:30
20:30

2019-05-22
Ekerö kyrka
EKERÖ GOSPELS VÅRKONSERT MED CAROLA - SLUTSÅLT
EKERÖ GOSPELS VÅRKONSERT MED CAROLA - SLUTSÅLT

Ons
19:00

2019-05-22
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Ann-Sofie Kamkar Mie Johansson

KYRKLUREN med söndagens gudstjänster, 08-560 387 60
MÅNADSBLAD prenumerera gratis på Det händer-programmet.
Ring 08-560 387 00 eller skicka ett meddelande till ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
så skickar vi hem programmet till dig, antingen i papper eller digitalt.

EKERÖ PASTORAT

08-560 387 00 vxl

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

, Björkuddsvägen 2, Ekerö

Sön
11:00

2019-05-08
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA
Peter Strömmer, Joakim Wanzelius.

Sön
11:00

2019-05-12
Hilleshögs kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD

2019-05-15
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA
Yngve Göransson, Ligita Sneibe.

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

= www.svenskakyrkan.se/ekero

FÄRINGSÖ KYRKLIGA SYFÖRENING
Onsdagar
Sånga kyrkskola
09.00-13.00

2019-05-19
Färentuna kyrka
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA

Kom och var med på våra kreativa träffar.

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER
ÖPPET KYRKIS
Måndagar & Fredagar
9.30-12.00

G www.facebook.com/ekeropastorat

STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag
19.00-21.00

Färentuna församlingshem

Stenhamra församlingsgård

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

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

Mårten Mårtensson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Ons
18:30

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

Yngve Göransson, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

GUDSTJÄNSTER
Ons
18:30

FOTO MAGNUS ARONSON

FÖR MER INFO

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)
Onsdagar - Öppet hus Stenhamra församlingsgård
15.00-21.30

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

Vi spelar spel, tv-spel, pingis och umgås, har kul och träffar nya
vänner.

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

Sopplunch

Kjoltygen - kvinnogrupp

Kom på våra trevliga lunchsoppor! Varje torsdag i
Stenhamra församlingsgård och
varannan tisdag, jämna veckor,
i Färentuna församlingshem.
Soppa, bröd, kaffe och kaka 50 kr.
14/5 är sista Tisdagssoppan för
säsongen och 16/5 sista
Torsdagssoppan.

För kvinnor i alla åldrar. Kom, fika och träffa nya vänner. Ibland
bjuds vi på föredrag i olika ämnen.
13 maj kommer Irene från Gustavshill och tipsar om vackra
vårblommor.
27 maj blir det inspirationskväll med Hanna Helsing som är
löpcoach. Välkommen!

Färentuna församlingshem Färentuna församlingshem
Måndag 13 maj 18.00-20.00
Måndag 27 maj 18.00-20.00

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

FOTO RICKARD L ERIKSSON

Ons
12:00

FOTO MAGNUS ARONSON

ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

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

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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”Menar tjänstemän och politiker att de vanliga lärarna kan vara speciallärare också?”

SKOLA

’’

12 mkr back – 30-tal tjänster ska bort
KOMMUNEN | Barn- och utbildningsnämnden har gått back
med 12 miljoner kronor under
perioden januari till april i år.
Cirka 35 tjänster ska bort och
Lärarnas riksförbund (LR) befarar nu konsekvenserna av detta.
Bland annat ska cirka 35 tjänster
bort inom skolan och från LR frågar man sig hur den slimmade organisationen i skolor och förskolor
ska kunna minskas med cirka 35
tjänster utan att kvaliteten påverkas.
Man påpekar också att om personal som arbetar i skolan säger upp
sig på grund av dessa effektiviseringar som aviseras, kommer nyrekrytering av kompetent personal,
till exempel legitimerade lärare
att behövas eftersom kommunen
växer. Det i sin tur kan bli mycket
kostsamt och man hänvisar då till
en rapport gjord av Vision (facklig organisation för offentligt och
privat anställda med anknytning
till kommun, landsting och kyrka,
reds.anm). I denna visas att rekrytering av nya medarbetare riskerar att bli en mycket dyr utgift för
Sveriges kommuner, landsting och
regioner.
Sivert Åkerljung (KD) är ord-

förande i barn- och utbildningsnämnden.
– Först och främst är det ingen effektivisering som ligger till
grund för de åtgärder som förvaltningen nu genomför för att minska sina kostnader. Det är olika skäl
som gör att våra resultatenheter nu
har högre kostnader än budgeterat.
Vissa enheter ska på grund av omorganisering minska kostnaderna
då andra enheter har tagit över del
av ansvaret för viss verksamhet.
Andra har budgeterat med intäkter från statsbidrag som dragits in
och några enheter behöver justera
ner sina personalkostnader till den
nivån som budgeten medgav för
2019. Ett par enheter har färre barn
än planerat även om det på totalen
inte är en minskning, kommenterar Sivert Åkerljung.
Det pågår ett arbete i kommunen

där fokus ligger på att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Men om 35 tjänster försvinner i
ett läge där antal barn i verksamheterna ökar, går det att förena med
villkoren i läraravtalet ”HÖK-18”
där Sveriges kommuner och landsting, SKL skrivit under på att arbetsmiljön ska bli bättre, stress och
arbetsbelastningen ska minska?

Cirka 35 tjänster inom skolan ska dras in för att klara budgeten.

– Den absoluta majoriteten av indragna tjänster innebär att vi antingen kan undvika att tillsätta en
vakant tjänst, alternativt omplacera vederbörande inom barn- och
utbildningsförvaltningen.Vi kommer även fortsättningsvis att satsa
på att bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt och en viktig del av
detta är att vara en kommun med
ekonomisk stabilitet över tid, svarar Sivert Åkerljung och tillägger:
– Vi tycker självklart att det är
viktigt att värna om våra kärnverksamheter vilket vi också gör i budgeten för 2019. Men det är också

FOTO: ARKIV

viktigt att säkerställa en god budgetdisciplin för att även fortsättningsvis kunna satsa på förskola
och skola. Det är ju skattebetalarnas pengar som vi är satta att förvalta, svarar Sivert Åkerljung.

i sina kalkyler eventuellt räknat
med ännu högre inﬂyttning, påverkar inte situationen i realiteten.
Om den jättehöga ökningen av
elever man räknat med skulle skett
i kommunen och man behöll samma antal personal, skulle personaltätheten sjunka ytterligare, säger
Åsa Lindqvist Rodell och tillägger:
– När så kallade naturliga avgångar sker utan att dessa tjänster
ersätts av ny personal, blir situationen på skolorna ohållbar. Vi kan
inte effektivisera mer. När rektorerna inser att de inte kan låta en
klasslärare ha två klasser samtidigt
är det speciallärare som sägs upp.
Hur ska de barn som behöver extra
stöd få det? Menar tjänstemän och
politiker att de vanliga lärarna kan
vara speciallärare också?

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Åsa Lindqvist Rodell, biträdande

kommunombud på LR kommenterar situationen i kommunen.
– Det är inﬂyttning i kommunen
och ﬂera nya områden är inﬂyttningsklara och naturligtvis ﬂyttar
barnfamiljer in. Detta innebär att
elevantalet ökar i alla skolor utom
i Munsö skola. Att tjänstemännen

”Vi tycker självklart
att det är viktigt
att värna om våra
kärnverksamheter”
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PRISFEST i dagarna tre! Fre 6.30-18 z Lör 9-14 z Sön 10-14
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Priserna
gäller
endast
fredag, lördag,
söndag
10-12/5

på alla stegar

Vi har jord,
blommor, växter
och krukor
Högtryckstvätt
C125.7

20 %

Weber tillbehör

Nu 1595:Ord. 2195:-

Plantjord/Toppdress/
Täckbark/Naturgödsel
4 st för 139:-

Sprinklerpistol

179:25 %

Beckers färg

20 %

Poolkem

Slangvagn

399:-

25 %

Ord. 259:-

Ord. 549:-

Måleriverktyg
Anza

15 % Pooldammsugare

Vattenspridare

99:-

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

Ord. 179:-
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”Lägg till på andra sidan ön”
Kungshattborna vill att pendelbåten varierar angöringsplats
KUNGSHATT | När Ekerö fick en
pendelbåtslinje in till stan var
det ett stort lyft även för kungshattsborna. Nu hoppas de dock
på att kunna få gehör för sin
önskan om att vissa av turerna
lägger till på den södra sidan
av ön. På så sätt skulle många
boende slippa upp till timslånga
promenader i oländig terräng.
– Många gånger när jag åker båten
som går vid niotiden på morgonen, är jag den enda som går på vid
Kungshättan. Den färjan skulle
lika gärna kunna lägga till på andra sidan ön och jag slapp gå i en
halvtimme, berättar Bengt Hammarlund, som har hus på ön och
åker fram och tillbaka till stan ﬂera
gånger i veckan.
Han bor själv nära Nya Kungshatt, där en stadig, nyanlagd brygga lätt skulle kunna angöras och på
så sätt förkorta promenadtiden för
många.
– Farleden går precis förbi och
det skulle inte förlänga resan för

dem som åker mellan Ekerö och
stan, förklarar han.
Kerstin de Feudis och Solveig Farbre har båda fastigheter
i Kungsborg och tillbringar så
mycket tid som de kan på ön, något som de gjort under de senaste
60 åren. Med packning och ben
som blivit lite åldrade, har de nära
en timmes promenad över stock
och sten, för att komma till nuvarande angöringsplats. Skulle båten
istället lägga till vid Nya Kungshatt, skulle det halvera tiden och
de skulle kunna promenera på den
lättare vägen genom gamla tegelbrukets allé till Nya Kungshatt istället för i skogen.
– Värst är det på vintern, då
många av grannarna istället går
över isen för att komma till Lovön och ta bussen därifrån. Det är
många som har gått ner sig när de
chansar och isen inte håller, berättar Kerstin de Feudis.
– Om båten istället lade till vid
Nya Kungshatt, skulle det betyda
att vi faktiskt skulle kunna bo här
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året om, då vi lättare skulle kunna
bära med oss det som vi behöver ha
med oss från stan, fyller Solveigh
Farbre i.
Drygt hundratjugo fastighetsägare har skrivit på en namninsamling om att båtlinje 89 ska angöra
Nya Kungshatt och denna har lämnats in till kommunen och Region
Stockholm.
– Vi har inte mycket att säga till
om i denna fråga, men vi har påtalat önskemålen i våra kontakter
med Region Stockholm, som ansvarar för traﬁken, säger Pepijn
Klaassen, traﬁkplanerare på kommunen.
På Region Stockholm menar
man att då det är ﬂer fastboende

Om ett par pendelbåtsturer per dag skulle angöra en annan brygga skulle
många boende slippa släpa packning över stock och sten, som de gör nu.
FOTO: PRIVAT

på norra delen av ön, är det störst
anledning att angöra den bryggan.
– Det är dessutom så att om vi
skulle angöra den södra bryggan,
skulle vi behöva gå norr om ön
och i farleden, där det är begränsad
hastighet. Detta skulle göra att rutten tog ännu längre tid, säger Claes

Keisu, presskommunikatör.
Han menar dock att kommunen
har möjlighet att lyfta fram önskemålen i sitt svar angående tidtabellen för 2020, som nu är ute på
remiss.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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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 batter
batteri och en laddare. Kom in till butiken
tiken så visar vi!

Husqvarna 115iL
Bekväm och lättanvänd batteridriven grästrimmer, perfekt till gräsmattekanter och småå
områden. Dess kraftfulla och borstlösa lågvibrationsmotor,
emissioner,
brationsmotor, utan
tan em
emiss
ission
ioner,
er,
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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DROGBEKÄMPNING

| nyheter

”Därför är det bra att vi kan vara det här förebyggande redskapet i att hålla en skola drogfri”

’’
Förebyggande mot drogförekomst
MÄLARÖARNA | Droganvändning
bland ungdomar är ett ökande
problem. Färingsöbon Susan
Almkrantz och hennes kollega
Annika Bäckman jobbar med
specialsökhundar med målet att
minska förekomsten av droger i
olika miljöer.
Susan Almkrantz och Annika
Bäckman arbetar i hela Stockholms
län och vänder sig både till arbetsplatser, behandlingshem, privata
familjer och inte minst, till skolor.
– Droger ﬁnns bland våra ungdomar och de kommer in i skolmiljön. Där ska vi inte ha några droger
och därför vill vi komma in där och
jobba förebyggande, berättar Susan.
De arbetar mot högstadie- och
gymnasieskolor. Deras mål är att
jobba just förebyggande.
– Sedan är det viktigt att påpeka att om exempelvis rektorerna
vet var det ﬁnns droger, då är det
inte till oss utan till polisen de ska
ringa, säger Annika.
De droger som är mest förekommande bland ungdomar är marijuana, hasch och Tramadol som är en
smärtstillande tablett.
– Det förekommer även amfetamin, heroin och kokain. Våra

också kontaktade i en större utsträckning av skolor, säger Susan.
De söker också på arbetsplatser
för att hjälpa till med att minimera
risken att det förvaras droger där.
– En drogfri arbetsplats minskar
risken för ohälsa, arbetsskador och
olycksfall och ökar trivsel och arbetsglädjen, säger Susan.
De kvalitetsäkrar sig två gånger

Schäfern Grizzly hittar väl gömda droger. För att träna upp hundarna har man
så kallade pseudopreparat som är en kemisk substans som framkallar en doftbild av narkotika, men som är helt ofarlig. Bilden till höger: Susan Almkrantz
tillsammans med Grizzly.
FOTO: EWA LINNROS

hundar hittar alla dessa dofter. För
att träna upp hundarna har vi så
kallade pseudopreparat. Det är en
kemisk substans som framkallar
en doftbild av narkotika men den
är helt ofarlig. Det är med det vi har
lärt upp hundarna att de ska markera varje gång de känner den här
doften. Då blir de helt blickstilla
och riktar nosen mot doften, berättar Annika.
De arbetar med två hundraser,
malinois (belgisk vallhund) och

schäfer. Arbetet går till på det viset
att hundarna får på sig ett speciellt
halsband. När detta sätts på, vet
hundarna att det är dags att söka.
Susan demonstrerar ett sök med
sin schäfer Grizzly som ivrigt börjar söka så fort halsbandet är på.
Det tar inte lång tid förrän Grizzly
har hittat de gömda doftproverna.
De tar även uppdrag i hemmamiljö.
– Om det är några oroliga föräldrar kan vi komma dit och söka av

ett helt hem. Det kan ju också vara
skönt att få veta att det är tomt.
Men om vi skulle hitta något, är
det precis som med både skolor
och arbetsplatser, vi lägger oss inte
i utan vi rekommenderar starkt att
polisen kontaktas, berättar Susan.
Hon och Annika har nu varit igång
i ett år med sin verksamhet.
– Vi märker att ansvariga för skolorna börjar förstå att det faktiskt
ﬁnns droger på skolorna och vi blir

per år. En före detta polishundförare kontrollerar att hundarna tar
dofterna och att de jobbar enligt en
viss sökmetodik. De har däremot
inget direkt samarbete med polisen.
– Alla känner ju till att polisens
resurser inte är i topp, de har inte
tid att åka ut till alla skolor och
söka. Därför är det bra att vi kan
vara det här förebyggande redskapet i att hålla en skola drogfri, säger
Annika och Susan fortsätter:
– Vid ett tillfälle var eleverna
på plats när vi kom och det var så
uppskattat. Eleverna var jätteglada
över tilltaget och föräldrar och lärare var också glada. Det blev en så
otroligt positiv känsla när vi ändå
sökte efter droger.
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)

EKERÖ
Mörbyvägen 2

SOLNA
Ingentinggatan 2

CITY
Torsgatan 8

www.mgrental.se
info@mgrental.se

TEL 08-560 247 80

Fira Mors dag på
Karamellan Drottningholm
Samla familjen och ﬁra mor som en drottning
på Karamellan Drottningholm
Vi serverar en härlig trerättersmeny
Varmt välkomna!

Boka och säkra din plats redan idag!
Tel: 08 759 00 35 info@karamellan.org

ÖPPETTIDER
Hela sommaren 10.00-17.00
www.drottningholm.org Tel: 08- 759 00 35

Följ oss i
sociala medier!
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”Vår ambition är att göra det trivsamt för hyresgästerna”

BYGGNATION

’’

Uteplatserna till de äldre husen på Wrangels väg har stor variation med allt från trall, gräsmatta till stenläggning. Nu vill Ekerö bostäder fräscha upp samtliga uteplatser så att det blir enhetligt.
FOTO: EWA LINNROS

Protest mot renoveringsplaner
EKERÖ | Många av de boende har
lagt ned både tid och pengar på
sina uteplatser i området kring
Wrangels väg. Nu upprörs de
över Ekerö bostäders planer på
att riva alla gamla uteplatser och
bygga nytt.
Byggnationen av nya bostäder på
Wrangelsväg har pågått under ett
par år, men nu är det mesta klart.
– Det har varit jobbigt med stambyte, takbyte, förlust av parkering,
garage och av gemensamhetslokal
under ﬂera år. Till det alla nybyggen bredvid och inom området
samt avsaknad av belysning under
vinterns mörker tillsammans med
inget markunderhåll. Nu börjar vi
närma oss slutet av alla satsningar
och då kommer en ny kalldusch i
form av en liten notis i Ekerö bostäders tidning: ”Vi ska riva alla
uteplatser! Ny plattsättning, plank
emellan och buskar utanför”, säger
en boende som varit hyresgäst i
området sedan 2009.
Hen berättar om en kommuni-

kationen med Ekerö bostäder 2010,
kring förbättringar av utemiljön
framför husen. Det resulterade
i ett gemensamt projekt med de
boende. De lämnade in en ritning
på förslag som Ekerö bostäder godkände och också sponsrade för inköp av buskar.
– Jag har planterat buskar och
själv bekostat och ersatt de som
inte tog sig. Det har varit ett pågående projekt i nio år och nu meddelar man alltså med en notis att
allt ska bort. Dessutom kommer
uteplatsen att minskas med någon
meter, berättar den boende.
Claes Vikström är fastighetschef

på Ekerö bostäder och MN träffar
honom på plats. Uteplatserna har
stor variation, en del har till exempel trädäck, andra har stenläggning
och på några är det gräsmatta. Vissa uteplatser är välskötta, andra ser
eftersatta ut.
– Jag vet inte exakt vad som sades för tio år sedan. Det kan ju vara
så att man har fått material av oss

och tillåtelse att göra vissa saker.
Men nu är vi här idag och det ser ut
som det gör. I och med nyproduktionen har allmänytorna blivit dåliga. Vi har också sett att behovet av
att uteplatserna snyggas till ﬁnns.
Därför tar vi nu ett helhetstag och
passar på att fräscha upp allting,
förklarar Claes Vikström.
Planen är ett grundkoncept med

stenplattor som läggs cirka tre meter ut från väggen. Plank kommer
att avdela uteplatserna mellan varje lägenhet.
– På utsidan planteras en häck
men vi kommer också där det är
möjligt, ta hänsyn till önskemål
om det är någon buske man är rädd
om som man vill behålla. Vår ambition är att göra det trivsamt för
hyresgästerna, säger Claes Vikström.
Ett annat problem med en del
beﬁntliga buskar och träd som
vuxit sig stora, är att rötterna förstör husen.
Hyresgästesterna har också rea-

Vad händer med Träkvista torg?
EKERÖ | Planerna för Träkvista
torg oroar boende i närområdet,
då det första förslaget fortfarande är det enda som finns på
kommunens hemsida. Detta förslag väckte många protester.
”Vad är det som händer? När kommer det nya ritningar? Vem får
dem? När kan kommunen ha tänkt
sig informera oss berörda? Vi vill
ligga i framkant så att vi kan samla
oss till protest eftersom vi inte vill
ha storstan till ön. Vi vill inte bli

överraskade igen lagom till semestern. Adams Reuterskiölds stora
löften om att lyssna på medborgarna vill vi gärna se.” Så skriver en
av de boende till MN.
Vi vände oss till Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef
i kommunen och frågade var i processen man beﬁnner sig.
– Planen har varit på samråd och
bearbetning av planförslaget pågår. Tidsplanen är att ärendet med
förslag till beslut om granskning
kommer före sommaren och att

planförslaget därefter ställs ut och
sakägare och allmänhet återigen
ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget, svarar Tommie Eriksson.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Bilden visar ett tidigare förslag till
torgets utformning. Bearbetning
av ett nytt planförslag pågår.
ILLUSTRATION: EKERÖ KOMMUN

gerat starkt på den dåliga kommunikationen kring det hela.
– Ekerö bostäders bristande information och näst intill obeﬁntliga kommunikation är under all
kritik. De har en vana att informera på ett sätt som ger ramaskri
hos hyresgäster, allt är beslutat när
besked ges och efter de mastiga reaktionerna pudlar de. Inte så att de
någonsin backar men i alla fall informerar och i bästa fall arrangerar
möte för kommunikation. Vilket
ändå inte ger någon förändring på
redan taget beslut. De ursäktar sig
med att de inte kan informera om
något innan upphandlingar är klara, kommenterar en boende.
Claes Vikström säger att man
har haft och också kommer att ha
en dialog med hyresgästerna kring
projektet.
Hyresgästerna tycker också att

det är hemskt att ännu en sommar
ska förstöras av byggarbeten.
– Det har varit stökigt här under
ett par år och vi förstår att man är

less på allt byggarbete. Men vi kan
inte göra markarbetet på vintern,
säger Claes Vikström.
Informationen gick ut till hyres-

gästerna i början på april. Närmast
ska arbetet upphandlas. Om upphandlingen ﬂyter på som den ska,
ska entreprenören därefter planera
arbetet och presentera en plan som
Ekerö bostäder ska godkänna.
– I de bästa av världar kommer
arbetet igång någon gång i juni.
Jag kan inte lova det, men vi kanske stänger ner arbetet under några
veckor när det är semestrar så att
man inte störs så mycket då. Sedan
ska störningen för varje huskropp
bli så liten som möjligt. Därför är
vår tanke att man hellre gör klart
en hel baksida under några veckor
och sedan ﬂyttar man sig till nästa,
säger Claes Vikström.
De boende har nu lämnat in en
protestlista till Ekerö bostäder.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Sjunker i miljöranking
KOMMUNEN | Ekerö
backar från fjolårets plats
207 till 219 när tidningen
”Aktuell hållbarhet” för
elfte gången presenterar
sin granskning av kommunernas miljöarbete.
Utöver att Ekerö kommun
backat från plats 207 till plats
219, hamnar kommunen på
sista plats bland Stockholms
läns kommuner, när det gäller miljöarbetet.
– Det är i en hårdnande
konkurrens som Ekerö har
sjunkit i vår miljörankning.
Vi vill att rankningen ska
vara en energiinjektion i
kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter
fram föredömen och genom
att vi är en blåslampa där det
behövs förbättringar, säger
Mikael Salo, chefredaktör på
Aktuell hållbarhet.
Kommunstyrelsens ordfö-

rande Adam Reuterskiöld
(M) menar att anledningen
till att kommunen backar är
att man inte koncentrerat sig
på att analysera och fokusera
på den omfattande miljöanalys som denna ranking
gör.
– Det är inte alltid lätt att
hela tiden fokusera på mätningar som kommer från
olika tidningar eller organisationer. En kommuns verksamhet och förutsättning är
oftast så unik att den inte alltid enkelt låter sig jämföras.
Vi satsar på miljö och klimateffekter som på lång sikt
ger stora effekter för Ekerös
medborgare,
mätningen
beskriver många kortare åtgärder, säger Adam Reuterskiöld.
Han förklarar att kommu-

nen arbetar långsiktigt med
ﬂera stora miljösatsningar
så som kretsloppstänkande
för vatten och avlopp, återförenande av mull och näringsämnen på åkermarker

samt energiproduktion för
kommunens centrala delar.
Långsiktiga projekt inkluderar biobaserad förnyelsebar
uppvärmning av Ekerö centrum inklusive även beﬁntlig bebyggelse i tätorten.
– Detta kommer på lång
sikt ge stor miljönytta. Vi
jobbar även med konkret
miljönytta på det individuella planet med giftfri miljö
inom barnomsorg, upphandling av klimatsmart
mat, säger Adam Reuterskiöld och fortsätter:
– Vi kan alltid göra mer
och Ekeröalliansens politiska plattform har en satsning
kring detta. Men i mångt och
mycket tror jag mätningen
missgynnar glesare landsortskommuner och premierar större kommuner och
städer utifrån de parametrar
som mätningen bygger på.

”Vi kan alltid
göra mer och
Ekeröalliansens
politiska plattform
har en satsning
kring detta”

Ekerö kommun är en så kall-

ad ekokommun men detta
till trots, saknar kommunen
en aktuell miljöstrategi. I
december 2014 beslutade
kommunstyrelsen att ge
stadsarkitektkontoret i uppdrag att utarbeta en ny miljöstrategi för kommunen, då
den senaste avsåg åren 2006
till 2010.
Men uppdraget är fortfarande pågående, vilket innebär att kommunen i dagsläget inte har en miljöstrategi.
Däremot ﬁnns andra strategier, planer och program
som innehåller miljömål
och åtgärder.
För att bli medlem i Sveriges
ekokommuner (Sekom) ska

kommunen ha ett aktuellt
miljö/hållbarhetsprogram
eller liknande där kommunens ambitioner att gå mot
ett hållbart samhälle tydligt framgår.
– Så länge kommunen
har någon form av strategier, plan eller program där
kommunens ambitioner att
gå mot ett hållbart samhälle tydligt framgår, så räcker
det för att vara ekokommun,
förklarar Caroline Stenvall,
kommunikatör, Sekom.
Efter att MN vänt sig med
frågor till Sekom, har de nu
också erbjudit sin hjälp till
Ekerö kommun om de känner att de vill ha stöttning
från föreningen.
– För Mälarökoalitionen
är det viktigt att vi i Ekerö
är en miljökommun värd
namnet, särskilt då vi ligger
mitt i Stockholms övärld.
Det är anmärkningsvärt
att vi är sämst i länet, men
inte särskilt överraskande.
Vi är bekymrade över att
kommunen inte tar ansvar
för att leva upp till Sveriges åtagande i Parisavtalet
för att motverka klimatförändringarna. För oss är det
viktigt att Ekerö förblir den
”gröna kil” genom Stockholm som vi alltid har varit,
Mälarökoalitionen vill att
Ekerö ska ta sitt ansvar och
ligga i topp istället för på
botten, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

dialog med sina medarbetare för att få fram vad som ska
lyftas fram och sägas för att
vara både ärliga, trovärdiga
och inspirerande.
– Vi bjuder också på en
karta som visar var våra
verksamheter ﬁnns i kommunen, men också våra
medarbetares smultronställen i kommunen, förklarar
Christina Thunholm.
På sidan ﬁnns även snabba fakta som invånarantal,
antal hästar i kommunen
och hur många öar, kobbar
och skär som ﬁnns. De två
världsarven är noterade här
tillika att kommunen har en
kung boendes i kommunen.
– Våra tjänstemän gör
ett fantastiskt arbete varje
dag. En positiv, kunnig och
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Specialvisning!

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Mälarökoalitionen
vill att Ekerö ska ta
sitt ansvar och ligga
i topp istället för på
botten”

Kommunen lanserar karriärwebb
Som ett första steg i att göra
kommunen mer synlig mot
potentiella medarbetare och
samtidigt skapa stolthet internt, lanserar kommunen
en ny karriärwebbsida.
– Med den nya karriärsidan vill vi visa upp en attraktiv, ärlig och spännande
bild av oss som arbetsgivare.
Syftet med den nya karriärwebbsidan är att attrahera
potentiella
medarbetare,
tydligare visa vilka Ekerö
kommun är som arbetsgivare, sticka ut i bruset, lyfta
fram det speciella och synliggöra jobben och gestalta
att det ﬁnns både roliga och
givande jobb i kommunen,
säger Christina Thunholm,
HR-chef, Ekerö kommun.
Kommunen har haft en

¦£¤¨£

ö££·£¤¢Ŷ

MILJÖ

engagerad personal är den
viktigaste tillgången för att
nå framgång i arbetet på alla
nivåer inom kommunen.
Om vi ska fortsätta att vara
en framgångsrik arbetsgivareorganisation måste vi
visa och marknadsföra kommunen som den attraktiva
arbetsgivare den är, säger
Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordförande. Han tillägger:
– Ekerö kommun ska vara
en arbetsplats i ständig utveckling där fortbildning
och ansvarstagande stimuleras och jag tycker att satsningen med den här ﬁna
karriärwebben deﬁnitivt är
ett steg i den riktningen.

z

Just
nu!

Torsdag
16 maj
kl 11-18.30
Simone visar
Raybane.
Ta chansen
och prova hela
kollektionen!

30 %
rabatt
under dagen
på glasen!

ss!
Fira med o

19

9 9 - 2 019

20 %
rabatt

under dagen på
alla solglasögon

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

alltid på!
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”Vi står inför att många av de nyanlända kommer att bli utan bostad”

’’
Hon ser lösning på bostadsbrist
BOSTAD

Överdimensionerade bostäder kan ge plats för nyanlända
MÄLARÖARNA | Som nybliven
ordförande i ”Välkommen till
Mälaröarna”, är Monika Keiller
fylld av energi och tankar om
hur föreningen ska kunna arbete
vidare för att stötta kommunens
nyanlända invånare. Fortsatta
förutsättningslösa möten och
nya möjligheter till att lösa
bostadssituationen, är några de
områden hon vill fokusera på.
Redan då den stora ﬂyktingströmmen pågick under 2015, började
mälaröborna engagera sig i volontärarbete och organisera sig i nätverk för att stötta nyanlända på olika sätt. I slutet av 2016 ﬁck den lösa
sammansättningen en mer fast
form och ”Välkommen till Mälaröarna” bildades. Sedan dess har
föreningen samverkat med många
andra samhällsaktörer och bidragit
till integrationen av nyanlända på
otaliga sätt.
–Vi har ett projekt för körkort
där där kommunens Idélabb stöttar med studiecirklar för teorin

och vi hjälper till med att leta
handledare. En annan del handlar
om att vi välkomnar nyanlända
familjer i samarbete med Ekerö
pastorat och exempelvis ordnar
sociala och kulturella aktiviteter,
berättar Stefan Pettersson, som
varit engagerad volontär och god
man ända sedan den första ﬂyktingvågen kom 2015.
Monika Keiller har precis axlat
manteln som ordförande i föreningen och ser ett nytt behov där
föreningen kan vara med och skapa
förutsättningar, med hjälp av sina
erfarenheter av att hjälpa ensamkommande att ordna bostad hos
välvilliga mälaröbor. I dagsläget
har 28 unga personer som annars
skulle ha fått ﬂytta från kommunen och lämna skola och sociala
sammanhang, fått boende hemma
hos privatpersoner.
– Vi står inför att många av de
nyanlända kommer att bli utan bostad, då de två år som de får hjälp
av kommunen med bostadsfrågan,

mot sunt förnuft och är ett slöseri
med både statens och kommunens
investerade energi och pengar, säger hon och fortsätter:
– Samtidigt har vi en situation
där många äldre personer bor kvar
i överdimensionerade bostäder för
att de inte har råd att ﬂytta.

Monika Keiller, ny ordförande i
Välkommen till Mälaröarna.”
FOTO: PRIVAT

har gått ut och de tvingas söka bostad i hela Sverige. Med det riskerar
man att integrationsinsatsen går
om intet och att de får börja från
början där de hamnar. Det strider

Hon ser en möjlighet att koppla ihop dessa två grupper och alla
goda effekter det skulle kunna
medföra. Att få sällskap i huset och
hjälp med vissa sysslor, samtidigt
som möten mellan människor
skapar förståelse och engagemang,
är bara några av synergieffekterna hon pekar på. Föreningen har
också träffat kommunen runt just
denna fråga och arbetar vidare med
att försöka hitta lösningar för att
arrangera enklare uthyrning.
Både Monika Keiller och Stefan
Pettersson berättar om många stora och små människomöten som
de varit med om, eller hört talas
om och är eniga om att det är dessa
möten som är grunden till att lösa

många problem kopplade till invandring.
– Våga besöka ett språkkafé och
jag lovar att du kommer upptäcka
att bara genom att göra en liten ansträngning kan du göra stor skillnad. Gemensamt för de nyanlända
är att de alla kommer hit utan några
kontakter och bara genom att besöka ett språkkafé en timma och prata svenska så gör du skillnad, säger
Monika Keiller.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Att få sällskap i huset
och hjälp med vissa
sysslor, samtidigt som
möten mellan människor
skapar förståelse och
engagemang, är bara
några av synergieffekterna hon pekar på”

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!
Hyr kontor/lokaler/lager
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Är du inte
medlem
ännu, löse
r vi det
direkt i ka
ssan!

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.
EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se
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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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”Ingen av oss vet vad vi ska råka ut för imorgon...”

’’
Agneta är 57 år och har Alzheimer
EKERÖ | För bara ett halvår
sedan var 57-åriga ekeröbon
Agneta Haquinius mitt i arbetslivet, med ett stressigt jobb och
full fart på fritiden. Sen kom en
Alzheimerdiagnos och vände
upp och ner på allt. Nu lever hon
dock rikare och lyckligare än
någonsin och vill uppmuntra fler
att leva i nuet.
– Jag vet att många försöker dölja sin sjukdom, men jag har gjort
precis tvärt om och gick ut på Facebook för ett tag sedan och berättade precis hur det är. Efter det har
jag fått så otroligt mycket kärlek
från omgivningen, både från kända
och okända, förklarar Agneta Haquinius hemma i det soliga köket
på Ekerö.
Dottern Sara, barnbarnen Theo
och Ted samt systerdottern Ella
är på besök. Agneta är brunbränd,
vältränad och energifylld, som det
anstår en kvinna som drivit egen
träningsstudio samt arbetat som
gruppinstruktör under många år. I
det här hemmet är det liv och rörelse och ingenting vittnar om att
läkarna nyligen har konstaterat att
Agneta har drabbats av en svår demenssjukdom. Men när diagnos-

men efter att det har sjunkit in och
lagt sig tillrätta har både döttrarna
och maken anammat tanken på att
leva i nuet och göra så mycket som
möjligt av det.
– Det är väldigt skönt för oss att
mamma har varit så öppen med sin
sjukdom. Det gör att hon kan få
mycket stöd, men även att vi anhöriga också kan prata öppet om det,
säger Sara.

beskedet kom var det kulmen på
en jobbig period på ﬂera år.
– Jag är en sådan som aldrig ger
upp, utan anstränger mig enormt
för att det ska funka. Under ﬂera
år hade jag haft ett par ansvarsfulla
arbeten efter varandra, där jag inte
fungerade som jag skulle och jag
blev sjukskriven för utbrändhet i
ﬂera perioder. Till slut ﬁck jag gehör och hamnade hos en läkare
som förstod vad det handlade om
och såg till att jag ﬁck göra en minnesutredning.
Ganska snart kunde läkarna konstatera att Agneta led av Alzheimers sjukdom och att förloppet
förmodligen pågått sedan 2013.
Under dessa år har hon kämpat
med diffusa symptom som misstagits för stress- och utbrändhet,
varit hos läkare som vägrat sjukskriva henne med hänvisning till
att hon är välklädd och kan tala för
sig, tampats med Försäkringskassan och arbetsgivare som haft stora
krav som hon försökt leva upp till.
Och hela tiden självanklagelser för
att hon inte fungerade som hon
borde.
– Det gick så långt att jag till
slut kände att jag absolut inte ville

Agneta hoppas nu på att komma i

Agneta tillbringar mycket tid med att motionera och umgås med familjen. Fr.v.
systerdottern Ella, Agneta, barnbarnet Theo, dottern Sara och barnbarnet Ted.
FOTO: LO BÄCKLINDER

jobba längre, för att komma ifrån
pressen.
I det här skedet av sjukdomen
är Agnetas symptom i första hand
problem med närminnet, vilket
förvärras om hon blir stressad och
därför arbetar hon inte längre. Hon
äter dock medicin som hjälper
henne att minimera besvären.
Nu fokuserar hon på att göra saker som hon mår bra av. Hon tränar

upp till två gånger om dagen, promenerar, reser, umgås med familj
och vänner – men undviker stress
så långt det bara är möjligt. Och så
lever hon i nuet.
– Ingen av oss vet vad vi ska råka
ut för imorgon, därför är det enda
rätta att leva för dagen och inte ta
något för givet.
För familjen blev det naturligtvis en chock när beskedet kom,

kontakt med andra som också har
samma diagnos och är i början av
sitt sjukdomsförlopp. Med dem
skulle hon vilja skapa en grupp
fylld av möjligheter till anonymitet, samhörighet och fokus på välmående och träning. Agnetas vän
Birgitta Steenhouwer, som driver
Mälarö träningsverk på Ekerö, vill
stötta Agneta och andra med samma diagnos i form av förmånlig
träning.
– Forskningen har kommit ganska långt, så förhoppningsvis ﬁnns
det en medicin mot Alzheimer om
ett antal år och mitt mål är att jag
ska hålla mig pigg fram tills dess,
slår Agneta fast.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

by Kerry Rigby

Tuna Gård Dressyrstall öppnar
i maj ett helgkollektivstall

English Beauty Therapist
MoreBeautiful.se
073-999 37 94

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.

www.mälaröarnasakupunktur.se

0736-28 03 06

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

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
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I DROTTNINGHOLMS SLOTTSPARK

F
EN FESTDAG FÖR
HELA FAMILJEN
6 juni kl 11.00-19.00

Vad kan vara mer passande än att ﬁra Nationaldagen
i den fantastiska miljö som omger det kungliga slottet.
NÅGRA HÅLLTIDER
11.00-19.00

& SLOTTSCA

FÉ
lig
Swahn/Kung
FOTO: Gomer

KINA SLOTT

aslotten.se

Prova-på aktiviteter! Testa parkour,
fotboll, käpphästridning, bygga barkbåt,
bryta arm och mycket mer
11.00-19.00
Servering! En foodtruck och Träkvista/
Stenhamra sjöscoutkår serverar mat
10.00-18.00
Kina slottscafé är öppet
10.15 och 11.45 Kulturskolans musikkonsert
11.00-13.00
Medborgarceremoni
11.00-15.00
Drop-in vigsel
12.00-12.30
Vikingakonsert Medvind
12.45-13.00
Nationaldagsparad
Högtidstal, prisutdelningar & underhållning
13.00-14.00
13.30-14.15
Caféz Gatstenspoesi
15.00-16.00
Konsert Bröderna Lindgren
16.00-18.00
Circus Le Fou - akrobatikshow
16.30-17.10
Trio Smack clowner för små
18.00-19.00
Blacknuss – Sveriges bästa liveband

SE HELA PROGRAMMET PÅ
www.ekero.se/nationaldagen

DROP

-IN VIG

SEL

www.kungligaslotten.se

BLACKN

USS
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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

Lekplatser, värmeverk och belysning
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i
MN:s radioprogram ”God kväll
Mälaröarna”.
Vad är det som sker längs med
Björkuddsvägens allé? Det som är
på vänster sida då man kört in från
Bryggavägen.
– Det är anläggningsarbeten som pågår för det närvärmeverk som ska byggas. Ekerö kommun har ett bolag som
heter Ekerö Vasavärme AB, som då
ska producera miljövänlig fjärrvärme
till ﬂertalet fastigheter, bland annat
kommunhuset,
Tappströmsskolan
med mera. Det som sker nu är att man
håller på att gräva kulvertar för att lägga ner rör.
Var kommer värmeverket att ligga?
– Det kommer att ligga vid avloppsanläggningen i Brygga industriområde.
Varför ges inte kommunens informationsblad ut längre? För många
år sedan fanns ett sådant där man
kunde läsa om vad som tagits upp
på kommunfullmäktiges möte
och annan matnyttig kommuninformation.
– Det stämmer att det tidigare fanns
en skrift som hette Ekerö tidning,
kommunfullmäktige special. Det var
fyra A4-sidor och kommunen har

ga sittplatser och delar där små barn
kan leka. Det är även planerat för en
hundrastgård, men det blir en bit ifrån
de övriga delarna med hänsyn till allergier.

Vilka lekplatser som ska bort och vilka som ska byggas?

även haft Ekerö tidning som var mer
redaktionell. Men eftersom kommunen har två lokaltidningar som bevakar kommunens arbete, har kommunen valt av kostnads- och tidsskäl, att
inte fortsätta att producera en sådan
skrift. Dessutom kan vi konstatera att
Mälaröarnas nyheter har en väldigt
bra politisk bevakning från kommunfullmäktiges möten, där man transkriberar direkta debatter. Där får man
en bra bild av vad som sägs på kommunfullmäktige och vilka frågor som
lyfts upp. Sedan ﬁnns ärendelistor
för mötena på kommunens hemsida.
Alla är också välkomna att komma till
kommunfullmäktiges möten eller att
lyssna på dem på Radio Viking. Det
går även bra att beställa ljudﬁl från
kommunen från dessa möten om man
vill lyssna i efterhand.

Foto: Ewa Linnros

Vilka lekparker ska läggas ned och
vilka ska byggas?
– Jag har pratat med vår utemiljöförvaltare som arbetar med dessa frågor
och hon jobbar med en lekplatsplan.
Just nu är den ute på remiss hos andra enheter där man sammanställer
en plan för det hela. Men den är inte
klar före sommaren utan det blir först
till hösten. Därför får jag återkomma
med mer information då detta är klart.
Men ännu är alltså ingenting beslutat
enligt utmemiljöförvaltaren.
På fotbollsplanen nedanför Ekebyhovskolan har det talats om att
det ska göras en aktivitetsyta. Vad
händer med den?
– Beslut är taget och och där ska det
bli en aktivtetsyta för båda stora och
små med bland annat utegym, härli-

Varför är belysningen över motionsspåren på Jungfrusundsåsen
tänd hela natten? Stäng av mellan
klockan 23:00 och 5:00 och spara
energi. De som eventuellt vistas
där under annan tid kan använda
pannlampa.
– Jag förstår frågeställarens intention
med att det ﬁnns energi att spara, men
det är också en trygghetsfråga. Med
belysningen ser man långt i själva spårets sträckning till skillnad från ljuset
från en pannlampa. Det förekommer
även lite vildsvin där så det kan vara
skönt att få syn på dem i god tid så
man kan undvika dem.
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

galleri Adelsö Smedja
Bidra till en bättre värld
genom att handla prisvärt hos oss!
Skänk saker. Köp saker.
Bidra till bistånd och återvinning.

Tvätta bilen tidigt så
bjuder vi på frukost

Troxhammar Gård, Färingsö
Tfn: 076-547 09 14

Köp X-shine innan kl 08.00 så bjuder
vi på en liten kaffe och fralla

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

Värde 35√, går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller t.o.m. 31/5 2019 och endast på OKQ8 Ekerö.

OKQ8 Ekerö
Åkerstigen 22
08-560 305 09

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

www.adelsosmedja.se

Vardagsglädje
Vad är den sanna glädjen i din vardag?
Välkommen till en inspirationsföreläsning kring glädje
som är det absoluta målet med allt vi gör i livet

14 maj kl 18:30-20.00

Kostnadsfritt

Idélabbet, Ekerö Centrum
Mälarö Torg 14B
Arrangör:

Milli AB

Nu är sommarprogrammet fyllt
• Hela sommaren konsthantverk & byggnadsvårdsbutik
• 8-9 juni Ane & Emil Svenheden
• 15-16 juni konst- och hantverk av smedjangänget
• 22-23 juni Jill Stark, Robin Fondin, Monika Sahlström
• 29-30 juni Ann Eriksson, Lotta Johnzon, Lilian Olsson
• 29-30 juni, 6-7 juli Lena Sparring & Inga-Lisa Östman
• 6-7 juli Tommy Hindstam
• 13-14 juli AK von Malmborg
• 20-21 juli workshop, bladguld, med Joy Lynn Davis
• 27-28 juli Fotoutställning: K Bengtsson & R Ahlerup
• 3-4 augusti Fisk-och mälartema med workshops
• 10-11 augusti Konst- och hantverksmässa

Service av båtmotorer, traktorer
och trädgårdsmaskiner
Vi utför service på:

Ring oss
08-560
422 38
s
(2- och 4-takt)
eller gå in på
s )NOM OCH UTOMBORDARE www.lemag.se
s "ÍTSKROV OCH INREDNING
s "ÍTTRAILLERS SLËPVAGNAR
OCH HËSTSLËP

Båtmotorer

på!
Passa din
Serva dare!
or
utomb
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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

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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NATUR

| nyheter

” Man kan göra mycket arbete för den biologiska mångfalden i sin egen trädgård”

’’

Biologisk mångfald i trädgården
MÄLARÖARNA | En vanlig
villaträdgård kan göra stor
skillnad för den biologiska
mångfalden – det handlar den
nyutkomna boken ”Helt naturligt – biologiskt mångfald i din
trädgård” om. Den är skriven och
illustrerad av lovöbon Justine
Lagache i samarbete med
Naturskyddsföreningen.
– Jag jobbar mycket med Världsnaturfonden och vi har gjort en
kampanj för biologiskt mångfald.
Det är tyvärr ett väldigt aktuellt
ämne, det är många arter som har
det tufft, berättar Justine Lagache.
Upprinnelsen till boken kom
då hon själv började odla och sätta upp fågelholkar i trädgården på
landet och såg att det hade effekt.
– Det kom fjärilar, humlor, bin
och fåglar som ﬂyttade in i holkarna. Trädgården blev rikare. Jag
sådde mer blommor och det kom
mer insekter, säger Justine.
Det blev ﬂer fågelholkar och
även bihotell och alltsammans
blev ett sätt att bygga trädgården
på.
Justine har tidigare varit medför-

fattare till en bok om gödsel och
det blev naturligt för henne att

”Helt naturligt – biologiskt mångfald i
din trädgård” ges ut av Bonnier fakta.

tänka i bokform kring det både roliga och bekräftande skapandet av
hennes trädgård.
– Man kan göra mycket arbete
för den biologiska mångfalden i
sin egen trädgård. Det är ganska
enkelt, i vissa fall kan man faktiskt
göra ingenting. Man kan till exempel låta bli att klippa gräsmattan, då kan det hända mycket. Det
är ofta växter i gräsmattan som
klipps bort. Man behöver inte städa så mycket för när man gör det,

Blommor lockar fjärilar och andra insekter till trädgården.

försvinner massa utrymmen där
insekter kan ha bon, säger Justine
och ger ett exempel:
– Jag såg en rishög på tomten
där en humla höll på att bygga ett
bo. Det behöver inte vara fult för
att det är lite stökigt. Murknande
stammar är till exempel både bo-

plats och mat för många insekter.
Detta och många ﬂer tips hittar
man i boken som är ett samarbete med Naturskyddsföreningen.
Boken blir också deras årsbok för
2019.
– Det är fantastiskt. De har faktagranskat och vi har kunnat bol-

FOTO:JUSTINE LAGACHE

la saker. det har förstärkt bokens
innehåll.
”Helt naturligt – biologiskt
mångfald i din trädgård” ges ut av
Bonnier fakta.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kyrkans förskola i Ekebyhov söker

Barnskötare 100 %
fr.o.m. 5 augusti 2019

KYRKANS FÖRSKOLA är en liten förskola med två avdelningar.
Förskolan ligger i en vacker miljö med en stor och härlig gård samt
med närhet till skog. Vår huvudman är Svenska kyrkan i Ekerö
pastorat och verksamheten drivs i samarbete med Ekerö kommun.
PÅ VARJE AVDELNING är vi 17 barn i åldrarna 1–5 år och tre heltidstjänster. Under dagen delar vi in barnen i åldersadekvata grupper.
Vi lägger stor vikt vid att arbeta med normkreativitet,
kemikaliesmart förskola, systematiskt kvalitetsarbete och reflektion.

Foto: Lo Varg

VI SÖKER DIG som är utbildad barnskötare och har några års
erfarenhet av arbete på förskola. Du har erfarenhet av att arbeta med
pedagogisk dokumentation, hålla utvecklingssamtal och är trygg i
din arbetsroll. Du skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare
och kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
FÖR MER INFORMATION
Sarah Sjöswärd, förskolechef tfn 08-560 387 31
www.svenskakyrkan.se/ekero
SISTA ANSÖKNINGSDAG 3 juni 2019
Intervjuer sker löpande.
VÄLKOMMEN med din ansökan och skicka in den till:
sarah.sjosward@svenskakyrkan.se
eller
Ekerö pastorat, Sarah Sjöswärd, Box 116, 178 22 Ekerö

Selma är ett kvinnligt nätverk för företagare på
Ekerö som bor eller driver verksamhet på
Mälaröarna. Nätverkets syfte är att inspirera,
stödja och motivera medlemmarna i deras
respektive verksamhet. Vi tror på kraften i att
vara del av ett bra nätverk.
Mer information om oss hittar du på
ôwww.selmanatverk.se.
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Sommarsim- & teknikskola
Nu är det dags att anmäla sig till årets sim- & teknikskola
på nedan badplatser på Ekerö!
V 29-31 på Lundhagen, Karlskär, Stockby samt v 32 på Lundhagen, Karlskär

Fokusområden med FRI kursavgift*
NYHET
n
e
r
a
m
m
so
2019!

OUngdomar

födda 2001-2004 som EJ kan simma
OUngdomar födda 2007-2009 som EJ kan simma
I avtal med Ekerö kommun erbjuds *fri kursavgift gällande simundervisning för 2 olika åldergrupper enligt ovan. Gäller Ekerö kommuninvånare. *Tillkommer kursmedlemsavgift på 100 kr.

Vi kommer även erbjuda även ”drop in” aktiviteter såsom; simskola (f 2014-15), privatundervisning,
märkestagning på alla badplatser under denna period. Se information på hemsida samt badplats.
Simskolan vänder sig till barn och ungdomar från 4 år och uppåt. I undervisningen ingår lek
som ett naturligt moment samt bad- och båtvett, vattenlivräddning och hjärt- och lungräddning
med mera. Vi kommer även att ge alla möjlighet att ta ett simmärke.

Anmälan via Stockholms Kappsimningsklubbs hemsida: www.kappis.se
Information om simskolan finns under fliken Sommarsimskola-Ekerö
Frågor? E-post: skk.kansli@kappis.se . Tel: 070-227 29 54

Gör det lätt för
dig i sommar!
Lättanvända och högpresterande prylar
som gör jobbet utan krångel.

MULTICLIP 50 SXE

Nu 6.495:(ord. pris 6.990:)Självgående mulchinggräsklippare
PHGbFFEHQVLQPRWRUIUDPhjulsdrift och elstart.

KAMPANJ

PARK 416 P INKL. KLIPPAGGREGAT PARK 95 COMBI EL

Nu 39.995:(ord. pris 49.990:-)
Åkgräsklippare med bensinmotorr
på 452 cc. Servostyrning. Elektrisk
sk
klipphöjdsjustering. Hydrostatisk
transmission.

KAMPANJ
MULTICLIP PRO 50 SX DAE

12.500:Självgående batteridriven
mulchinggräsklippare med
dubbla 48-voltsbatterier.
5 Ah batteri. Aluminiumhjul.

LÖVBLÅS SAB 500 AE

1.490:(exklusive batteri och laddare)
Lövblås med en maximal luftYRO\PS§bPuPLQ'ULYVDY
Q¦VWDJHQHUDWLRQVb9EDWWHUL

KAMPANJ
PRO 740 IOX MED KLIPPAGGREGAT
PARK 125 C PRO EL. QUICK FLIP

156.390:-

Priser inkl. moms. Erbjudanden gäller så länge lagret räcker, dock längst tom 31/5-2019.

Åkgräsklippare med frontmonterat klippaggregat och tvåcylindrig B&S-motor
på 724 cc. Hydrauliskt aggregatslyft och
elektrisk klipphöjdsjustering. Hydrostatisk
transmission/fyrhjulsdrift.

MULTICLIP 47 SEQ

Nu 4.495:(ord. pris 4.990:-)
Självgående mulchinggräsklippare med
bFFEHQVLQPRWRUIUDPKMXOVGULIWRFK
HOVWDUW

Bromma Skog & Trädgård AB
Missionsvägen 77. 167 33 BROMMA, Telefon 08-56480585

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

MÅNGA MODELLER I BUTIK

Bromma
Skog & Trädgård

Missionsvägen 77
167 67 ULVSUNDA

08-564 80 585
info@skogochtradgard.se
www.skogochträdgård.se
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| nyheter

”Jag tycker inte man behöver vara slav under trenderna utan man kan vara lite fri och ha kul med kläder”

”Det är insidan som ska synas på utsidan”
HELGÖ | Hur hittar man sin egen
klädstil? En som vet är helgöbon
Hedvig Andér. Hon är modedesigner, stylist och för många bekant
från SVT:s program Go’kväll där
hon medverkar i programpunkten ”Gör om mig”.
Hedvig Andér utbildade sig från
början till kostymtecknare för ﬁlm
och teater på 80-talet. Hon var
bland annat kostymchef på Dramaten under många år. När hon
slutade där ﬁck hon en förfrågan
från SVT om hon ville hoppa in i
programmet Go’kväll som stylist.
– Nej, tänkte jag, jag vill inte jobba med mode. Jag tyckte det var
roligare att arbeta med scenkläder.
Men man ska aldrig säga nej så jag
testade och det visade sig att det
var ju faktiskt jättekul, berättar
Hedvig.
Nu har hon varit med i drygt 15
år och skillnaden mellan teaterkostymer och att jobba med ”vanliga”
människors kläder ser hon inte
som så stor.
– Vi spelar ju egentligen teater
allihopa, konstaterar Hedvig.
Jobbet på TV gav henne också en
ny gren på hennes karriär som både
stylist och modedesigner. Idag driver hon bland annat klädmärket
Hedvig Stockholm tillsammans
med sin kollega Maria Ahnström.

– Ja, det gör jag aldrig. Det är snarare om någon frågar mig, då kan jag
ge ett råd.
Händer det att folk kommer
fram till dig och ber om råd när du
är i en klädaffär?
– Det är mer att jag blir igenkänd
och någon enstaka gång får jag en
fråga. En gång skulle en kvinna
köpa en baddräkt och ville ha goda
råd. Men då kände jag att det var
lite svårt, säger Hedvig.

Den första kollektionen lanserades
våren 2012.
– I samma veva som jag började
jobba på TV blev det lite mer legitimt att bry sig om vad man hade
på sig. Det var ju en tid när vi inte
ﬁck tänka så mycket på det, man
skickade sin chef på retorikkurs
men sedan vad man hade på sig var
inte så viktigt. Men nu har allt sådant blivit viktigt. Vi talar ett språk
med våra kläder brukar jag säga,
kläderna är det första man ser innan man börjar tala.
Att hitta ”rätt” kläder är inte en
självklarhet för alla, men här har
Hedvig tre grundläggande saker
man ska tänka på.
– Det är passformen, att det sitter bra på kroppen. Man ska hitta
en färgskala som man klär i och så
ska man hitta en stil som signalerar
vem man är. Det är insidan som ska
synas på utsidan, förklarar Hedvig.
Men just detta med att hitta sin
egen stil är kanske oftast det som är
svårast.
– Jag brukar säga att man ska börja med att hitta en förebild.
Man kan titta på hur andra gör
och framförallt tänka ”hur vill jag
inte se ut?” Man måste ge det lite
tid, men man behöver inte komplicera det heller, säger Hedvig
och relaterar till att många har för

’’

Från SVT:s Go´kvällstudio och ”gör om mig”. Fr.v: Gästen framför spegeln
Camilla Burman, frisör Åsa Wikman, stylist Hedvig Andér, program ledare Linda
Olofsson.
FOTO: MATILDA SANDBERG

mycket kläder i garderoben.
– Man köper och köper och köper, sedan har man ändå ingenting
att ta på sig. När man köper reakläder kanske man tänker att det inte
är så noga, men det är jättenoga.
Det räcker kanske att ha tio plagg i
garderoben, säger Hedvig och fortsätter:
– Jag brukar jämföra det här med
att laga mat. Ju mer man lagar, desto mer kan man skapa egna recept.
Ju mer man övar på att klä sig, desto mer kan man skapa egna kom-

binationer. Men man blandar inte
alla kryddor i maten samtidigt för
det blir inte så gott. Det är samma
sak med kläder, less is more.
Hur yrkesskadad är du när du är
ute bland folk?
– Jag är helt klart yrkesskadad,
men jag tycker också att det är jätteroligt att lära sig. Jag blir inspirerad av människor i vardagen.
Kan du hålla dig från att
gå fram och ge små tips till
människor?

Hon har också skrivit boken ”Hitta din stil med Hedvig”. Boken är
dessvärre slutsåld på förlaget, men
den ﬁnns på biblioteken för den
som vill få lite tips på vägen.
Vilka trender gäller nu inför våren?
– Det är tack och lov ganska
mycket färg. Sedan ﬁnns det två
vägar att gå. Det ena är klassisk
strikt stil och jag tror att det har
lite med vår tid att göra, det ska
inte vara slit och släng. Men det är
också ganska fritt därför att vi har
så mycket inﬂuenser från utlandet
och från vintage. Jag tycker inte att
man behöver vara slav under trenderna utan man kan vara lite fri
och ha kul med kläder.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Funderar du på att byta
fönster eller ytterdörr?

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

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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Sommarfest
i Ekerö Centrum!
Lördag
15 juni
kl 10-15
En familjedag
fylld av många
spännande och
roliga aktiviteter
och uppträdanden
n

Fira med oss!
19

Värde
upp till
4200:-

9 9 - 2 019

Solglasögon
i din egen
styrka
på köpet!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Köper du nya kompletta glasögon, bjuder vi
på ett extra par glasögon/solglasögon med din
egen styrka från utvalt sortiment (värde 4290:-)
Gäller lagerglas + - 6/2. Kan ej kombineras med
andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2019-06-30

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

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

Lunch

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. 2019-06-30.
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

Gör mamma lycklig med en

Kvällens husman 95:-

på Skytteholm Hotell

Lunch, middag, catering, festvåning

alltid på!

VÄRDECHECK

Måndag-fredag 10:30-14:00

Måndag-fredag 17-19

Morsdagslunch
Hos oss värnar vi om traditioner och självklart vill vi ﬁra mor med att
servera en härlig lunch i vår herrgård på Mors dag den 26 maj.
Meny:
Rimmad torskrygg, mandelpotatispuré med tryﬀel, ramslökssås,
grönsparris, bacon och persiljrecrunch, örtsmör
Dessertbuﬀé
Vi har två sittningar kl 12.30 och 15.00.
Pris 295 kr
Barn upp till 3 år gratis, upp till 10 år halva priset.
Vi har även barnmeny.

Kungl. Drottningholms gk
www.lovobistro.gastrogate.com z lovobistro@kdrgk.se
08-759 07 50

25

Boka på:
come@skytteholm.se
skytteholm.se, 08-560 236 00, welcome@skytteholm.se
Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection
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Sporten

Sportnyhet?
Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se

Björklund Hjärtgolfen
avancerar

Tuva Rosencrantz på sin häst Cassens Coco Valentina.

TENNIS | Ekeröbon Mirjam
Björklund vann finalen i Santa
Margherita Di Pula mot Gabriela
Ce, Brasilien 6-3, 7-6(3).
Segern som är hennes karriärs
första titel i en 25 000-dollartävling och innebär att Mirjam
avancerar cirka hundra platser på
WTA-rankingen och kommer
ligga på ungefär plats 360 nästa
vecka.
– Det betyder så mycket att
få betalning för det hårda jobb
man lägger ner och det är ett
bevis på att jag hör hemma på en
viss nivå. Rankingmässigt betyder det att jag får möjligheter
att spela större tävlingar, säger
Mirjam Björklund i en intervju
med Svenska tennisförbundet. z

FOTO: PRIVAT

Tuva klar för EM



’’

’’...det är ett bevis på
att jag hör hemma på
en viss nivå’’

HÄST | 17-åriga Tuva Rosencrantz från Färingsö deltog nyligen i en internationell fälttävlan i Sopot i
Polen, tillsammans med sin häst Cassens Coco Valentina. Tuva blev placerad bland flera proffessionella
z
ryttare och är därmed kvalificerad för att få rida EM i Holland senare i sommar.





















GOLF | Den 26 maj spelas den
årliga Hjärtgolfen på Mälarö GK
Skytteholm. Hjärtgolfen är en
rikstäckande golftävling för tjejer
och kvinnor där det både spelas
för den egna hälsan och andras.
Alla som deltar är med och skänker pengar via startavgiften till
forskning på kvinnors hälsa.
I år spelas Hjärtgolfen på fjorton
golfbanor runtom i landet inklusive ﬁnalspel på Ekerum GK den 18
augusti. Tävlingsformen är Irish
Greensome och anmälan görs i
par. Hjärtgolfen arrangeras av 1,6
och 2,6 miljonerklubben och är en
partävling för kvinnor. Tävlingsformen kan variera på de olika
klubbarna där paren som placerar
sig på första och andra plats går till
ﬁnalspel på Ekerum GK på Öland
den 18 augusti.
Vinnarna i ﬁnalen får åka till
Santa Ponsa, Mallorca, i september och spela i Princess Birgitta
Golf Tournament.
Startavgiften går till insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa
som samlar in pengar till livsviktig medicinsk forskning på kvinnors hälsa.

z





Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER TO M 21 MAJ
FOTBOLL | Dame d v 2 19/5 k 15 00 T äkv s ava en Eke ö K S uvs a F • He a d v 4 me e s a 10/5 k 20 00 T äkv s ava en Eke ö K FC K ukan • He a d v 7 C 8/5 k 20 30 Svanängens P Skå K &
Bygdegå d Vä ngby A K • 18/5 k 12 30 Svanängens P Skå K & Bygdegå d FC Shababos

LÄGET 6 MAJ
FOTBOLL

FOTBOLL

Damer div 2
Segeltorps IF
Boo FF
Älta IF
Vaksala SK
Upsala IF
Stuvsta IF
Älvsjö AIK FF B
Sätra SK B
Bälinge IF
Ekerö IK

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2

11
6
5
2
6
7
2
0
2
0

-

1
2
2
1
2
4
3
6
8
12

Sport nyhet

6
6
4
4
3
3
1
1
0
0

FOTBOLL
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
2

1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
3
2

11
11
9
8
6
10
3
7
5
7
7
8

-

5
4
6
5
4
13
2
10
6
13
12
12

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

10
7
7
7
7
7
6
6
4
4
3
2

4
3
2
3
2
3
3
3
3
2

3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
1
0
0
1
1
0

1
0
0
1
0
2
2
2
2
2

19
11
10
12
4
7
5
3
4
2

-

8
5
2
10
3
11
13
5
15
5

9
7
6
6
4
3
3
1
1
0

32
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är det väldigt
”För Ekerö tennisklubb 1” Soﬁa Tillström
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FOTO: HASSE NILSSON
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c[d iec
(men i lånad hall
Valentin Manolescu.
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På Ekerö TK:s hemmamatch
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I mitten ses huvudtränare
_ lh \h[d_d]" isom segrade i dubbel TK
upp som bollkallar.
;c_b_WB_dZcWhaeY^H
bWdZibW]iif[bWh[
aj[kj\hhWh[j$
if[bWi jh[ juniorer
h_aj_]W bWdZioch Josefin Millenroos
ijebj fWffW j_bb
FOTO: EKERÖ
Nicole Hedblom
? cWjY^ec]d]WhdW
ied dk \ i_jj \hijW
][h >Wii[ D_biied"
ejlWh`[bW]$ till höger
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i_d]bWheY^[dZkXX[bc
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i tennis är i
TENNIS | Seriespelet
damer tävlar
gång och Ekerö TK:s
i division
i på hög nivå, nämligen Tillström,
Sofia
1. Laget består av
Nathalie
Josefin Millenros,
Hällback.
Hedblom och Lovisa
spelar en
Även Nicole Hedblom
del matcher.

Matcher & tabeller
DET HÄNDER

TILL DEN 10 DEC
div 2: 6/12 kl 16:30
Adelsö IF - IK Hephata

INNEBANDY | Herrar
Tappströms bollhall:

Tappströms bollhall:

Ekerö IK - Hammarbyhöjden

IBK Herrar div

4 nv: 25/10 kl 18

Tappströms bollhall:

Mälarö IBK - Vällingby

ISHOCKEY

LÄGET 24 NOV

ISHOCKEY

HANDBOLL

Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se

3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
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tjejer
Två Skå-fostrade et
uttagna till landslag

Tipsa om sportnyhet?

5
4
4
4
4
5
3
5
4
4
4
4

Damer div 4 b
- 83 16
8 8 0 0 232
Stockh.polis. IF HF
- 118 14
8 7 0 1 177
Sportsgear DHK
- 129 12
8 6 0 2 167
Tungelsta IF
- 144 10
8 5 0 3 165
8
Skå IK
- 150
8 4 0 4 178
8
Bollstanäs SK
- 167
8 4 0 4 148
7
Gurrabergs HK
- 159
8 3 1 4 128
6
IK Tellus
- 155
8 3 0 5 147
6
Sollentuna HK
- 183
8 3 0 5 151
4
BK Sol
- 186
8 2 0 6 123
3
Norrtulls SK
- 176
8 1 1 6 103
2
Handens SK
- 168
8 1 0 7 99
Ösmo GIF HK

östra A
71 - 34 36
14 11 2 1
- 26 31
14 9 2 3 72
- 41 28
14 8 2 4 66
- 44 25
14 6 5 3 54
GötaTraneberg
- 34 20
14 5 4 5 44
Bålsta HC
- 55 17
14 4 3 7 41
Spånga Hockey
- 86 10
14 3 1 10 42
1
Skå IK
- 94
14 0 1 13 24
IFK Öster. Vik. HC

Herrar division 2
Sollentuna HC
Nacka HK
Rimbo IF

Damer 4 n
Ekerö IK
Råsunda IS
Hässelby SK IBK
Högalids IF
Töjnan IBK
Sollentuna IBK
Sigtuna IF
Väsby IBC

- 33 15
7 5 0 2 47
12
- 7
4 4 0 0 62
- 19 12
6 4 0 2 59
9
16 - 13
4 3 0 1
6
- 44
6 2 0 4 22
4
- 44
5 1 1 3 22
3
- 44
5 1 0 4 19
1
- 57
5 0 1 4 14

en rivISHOCKEY | Efter
kliver nu
start på säsongen
fas för att
Skå IK in i nästa
i serien.
slåss om att bli kvar
Älgekrans
Tränaren Lennart
om att
har dock gott hopp
det ska gå vägen.
serien över
– Nu är den här
börjar
och den 2 december lagen
sista
nästa, där de fyra
om att bei två serier spelar
De två sista
hålla sina platser.
får kvala om
åker ur och trean
Lenatt vara kvar, berättar i Skå
nart Älgekrans, tränare
IK:s A-lag.
på
Han ser dock positivt
att få vara
Skås möjligheter
A.
kvar i division 2 östra
bra ut lag– Det ser ganska
är myckmässigt nu och läget
säsongen
et stabilare än när
började.
har
matcherna
De senaste
förluster,
inneburit ett par
seger.
men även en uppskattad
spelade
– På Skås 80-årsdag
och
vi hemma mot Österåker bjuhade
vann med 6-2. Vi
det kom
dit in pojklag och
det var exmycket publik, så
tra roligt.
Skå
spelar
Den 2 december
mot
första matchen hemmaEskilfrån
Linden hockey
stuna.

5b: 29/11 kl 19

Sport nyhet
Tipsa om
sportnyhet?

till
Skicka kort text
sporten@
heter.se
malaroarnasny

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Herrar div 2
- 50 24
10 8 0 2 79
Hammarb. IBK
- 55 22
10 6 4 0 64
Grimsta AIK
- 56 21
10 6 3 1 76
17
Rotebro IS
- 71
10 5 2 3 72
TT Ungdom IBK
- 54 16
10 5 1 4 70
Bele Barkarby IF
- 59 16
10 5 1 4 57
Råsunda IS
- 49 14
10 4 2 4 54
Älta IF
- 59 10
10 3 1 6 50
Hudd. IBS Ungd.
- 57 10
9 3 1 5 43
7
Västerhaninge IBK
- 73
10 1 4 5 61
5
Turebergs IF
- 68
9 1 2 6 50
4
Högalids IF
- 81
10 1 1 8 56
Ekerö IK

Herrar div 4nv
KTH IF
Nyboda IBK

- 18 18
6 6 0 0 34
- 36 16
7 5 1 1 63
- 36 10
7 3 1 3 38
- 35 10
6 3 1 2 26
9
- 23
6 3 0 3 43
7
- 34
6 2 1 3 39
7
- 45
7 2 1 4 22
4
Westermalms IBK
- 37
6 1 1 4 30
3
Ormbacka/Skälby
- 54
7 1 0 6 23
Västerorts IBK

IBK Sundby
Vällingby BK
IK Wasa
Mälarö IBK

Herrar div 5
- 17 18
6 6 0 0 61
IS Bar C. Nytorget
- 33 15
6 5 0 1 43
9
Huvudstadens IBK
- 29
6 3 0 3 55
9
Värtans IK
- 23
5 3 0 2 34
9
Lidingö IBF
- 27
6 3 0 3 34
6
Lokom. Stockh. IK
- 60
6 2 0 4 42
3
Ängby IF
- 71
6 1 0 5 26
0
Adelsö IF
- 49
5 0 0 5 14
IK Hephata
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Sportnyhet?
Skicka
sporten@malaroarnaskort text till
nyheter.se

Lyckade dressyrtäv
lingar

Rapaport blev trea
i Stockholmsdistrikte

t

SCOUT.
PREMIÄR FÖR NYA

på Färingsö

Scout 4x4
Nya ŠKODA Octavia

TDI 150 hk

Pris från 258.900
Leasing fr. 1.520 kr.

Förm.värde fr. 1.725

kr
kr/mån

mil och
gäller högst 10 000
Miljökl. EU6. Nybilsgarantin
baserad
CO från 129 g / km.
restskuld, rörlig ränta
från 5,1 l / 100 km, 2
30% kontant, 50%
50%
Bränsleförbr. bl. körning
ŠKODA Billån 36 mån,
30% särskild leasingavgift,
som eventuellt inträffar.
36 mån (exkl moms),
tillkommer.
omfattar det första
2014). ŠKODA Leasing
administrationsavg.
(eff. rta. 3,92% aug
Uppläggnings- och
bilden
på VWFS basränta.
basränta (aug 2014).
avvikelser. Bilen på
baserad på VWFS
för ev. ändringar och
Vi reserverar oss
restvärde, rörlig ränta
vid 50% marginalskatt.
Förmånsvärde netto/mån
som bilen.
*Levereras samtidigt
kan vara extrautrustad.
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z

division 4 norra:

Skå IK - IK Tellus
27/9 kl 17:45 Tappströms
Bollhall: Ekerö IK

ARMBRYTNING
| Ett silver
och ett brons hade
ekeröbon och EIK-brytaren
Ulrica
Seijbold med sig
hem från
VM i armbrytning
i Vilnius i
Litauen.

Ekerö BoIS - Gimonäs

marna
rna i mastersklassen
mast
master
masstersklassen
ssen för
f
damer,
amer, men
me har
h inte
nte mer än
ett
tt års foku
fok
fokuserad
okuserad
okuse
ad träning bakom
m sig.

SLUTSPURT AV VÅR
STORA
RA

S MMARKAMPA
NJ!
OCH DU KAN SPARA
PLUSPAKET,
AMUNDSEN NAV.
SPARA:

FC

- Sigtuna IF

UPP TILL 22.500

KR.

UTRUSTNINGSPAKET VÄRDE:

15.900 kr

40.000 kr

och ytterbackBi-Xenon, Takreling
x Generation 5,
4x4
4x
®4
LDEX®
annat: HALDEX®
Hill Hold Assist, Infotainment
Utrustad med bland
Backkamera, Farthållare,
onic, B
Bluetooth
atronic,
2-zons Climatronic,
AUX-/USB-anslutning,
speglar i silverdesign,
ee med 8 högtalare,
ee
scre
uch screen
inner och ytfärgskärm, touch
display, Auto. nedtonande
system Bolero 5,8”
olor Maxi Dot info
Co
dio, Color
mer!
streaming audio,
och mycket, mycket
telefonhandsfree,
av ytterbackspeglarna
ning a
ällning
elinfällning
terbackspeglar, Automatisk

olm
kho
kh
tock
Stoc
Stockholm

PR
PRISSÄNKT!
RIS
SSÄN
SS
NKT
KT
KT!
SPARA:
S
PARA
A:

M

Lör -sön 11-16
339 33. Vard. 9-18,
118-132. Tel. 08 503
-sö 11-16
BROMMA: Ulvsundav.
9-18, Lör -sön
08 503 339 01. Vard.
Murmästarv. 37. Tel.
SÄTRA:
SÄT
9-18, Lör -sön 11-16
08 503 339 27. Vard.
BY: Enhagsv. 1. Tel
TÄBY:
TÄBY
9-18, Lör -sön 11-16
553 779 25. Vard.
Forskarg. 15. Tel 08
JE: Forsk
SÖDERTÄLJE:

FOTBOLL
Herrar div 6 b
Ekerö BoIS
16 15 1 0 75
- 10 46
Wollmars FF
16 9 1 6 36
- 29 28
Adelsö IF
16 9 0 7 47
- 41 27
FC Inner.Stockh.
16 8 2 6 38
- 34 26
RA Stockholm FS
16 8 2 6 36
- 33 26
Polonia Falcons FF
16 7 3 6 46
- 40 24
Gimonäs FC
16 5 3 8 32
- 38 18
FC Björnligan
16 4 4 8 32
- 44 16
Bromstens IK
16 4 3 9 28
- 41 15
Stockholm Snip.
IF 16 0 3 13
13 - 73
3

Rapid Spaceback

TSI 105 fr. 149.900
kr

SIGN&DRIVE - 2.295
kr/mån

Fabia Drivers Edition

fr. 124.900 kr

SIGN&DRIVE - 1.695
kr/mån

Endast 22 st

13 st Roomster TSI

86. Nu 129.900
0 kr

SIGN&DRIVE - 2.195
kr/mån
mån

KOLLA
PRISET!
Förr 120.600 kr

Cit
Citigo
ittigo Eleg
Elegance
gance 5-d.
ERBJUDANDERNA
GÄLLER BEGRÄNSAT
ANTAL LAGERBILAR.
Bränsleförbrukning
VI RESERVERAR OSS
blandad körning Fabia
FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.
5,7 l/100 km CO2 från
104 g/km. Citigo från
134 g/km. Rapid från
4,5 l/100 km CO2 från
3,9 l/100 km CO2
125 g/km. Roomster
och administrationsavgift
från
5,7 l/100 km CO2 från
tillkommer. Vi reserverar
134 g/km Uppläggningstin gäller högst 10
oss för eventuella
000 mil och omfattar
ändringar och avvikelser.
det första som eventuellt
Nybilsgarantade. Sign&Drive
inträffar. Bilarna på
erbjuds genom SKODA
bilden är extrautrusFinansiering. Uppläggning
och avi avgifter kan
tillkomma.

Nu 99.900 kr

SIIGN&DRIVE - 1.495
SIGN&DRIVE
kr/mån

Stockholm
kholm

www.skodastoc
kholm.se
e

Victoria Dalfors,

AIK F16.

BROMMA:
BROM
MMA: Ulvsundavägen
Ulvsu
Ulv
unda
avägen 118-13
118-132.
-132. Tel. 08 503
339 33. Vard.
SÄTRA:
SÄTR
Vard. 9-18, Lör-sön
RA: Murmästarvägen
Mu mästarvä
Murm
mä
11-15
ägen 37. Tel.
Tel
el. 08 503 339 01.
Vard. 9-18, Lör-sön
TÄBY:
Y: Enhagsvägen
Enhags
nhagsvägen 1.
11-15
1. Tel 08 503
50
03 339 27. Vard.
9-18, Lör-sön 11-15
SÖDERTÄLJ
SÖDERTÄLJE:
RTÄLJE:
E: Forskargatan
Forskar
argatan 15. Tel
Tel 08 553 779 25.
Vard. 9-18, Lör-sön
11-15

G-B6?'%&)

”I sista seriesamm
seriesammandr
aget
sp
spelade
alla grymt bra”
Jacob Ahlsson

G-B6?'%&)

föreningar som
drabbas
Tandaputra.
på halltider för träning. av bristen Tan
andaputtra. Ha
Han är född och
Spelarna får vux
uppvuxen
åka till Botkyrka
xen i Ind
Indonesien,
ndone
onessien,
n, en av världens
för att träna efterleda
ledande
som det inte ﬁnns
dande b
badmintonnationer.
admin
min
inton
ntonnationer. Setillräcklig tillgång
dan
till träningstider
– I sista seriesammandraget
n han ﬂy
ﬂyttat
yttat ttill
ill
ll Sve
i Ekerö kommun.
Sverige har han
spe- De tränar
tagit
lade alla grymt bra
it tio SM
SM-guld,
M-guld
cirka två gånger i
uld
d, sex stycken lagd,
och vi vann över
veckan. guld
lagDe är också lite udda
tvåan Skogås med
d och fyra
fyr stycken
st
sty
ycken
7-1 och ett toppat
n indivduella
då snittåldern
guld.. Han ha
i klubben är ganska
Spånga med 5-3,
har drivit
driv
ivit fram
berättar
hög.
fr
några av
framt
framtidens
Jacob Ahlsson, spelande en glad
mtidens stora
– Vi har en snittålder
sttora h
hopp
opp inom
in
lagledare i men
runt 40, badm
svensk
badminton
Ekerö IK badminton.
minton oc
vi har alla spelat förr
och nu
u tränar
t
träna
Ekerö IK
och alla är juniore
IK:s
:s
juniorer.
duktiga. Även om
Man spelar åtta matcher
rer.
det blir rejält tufft
och i ett nästa
lag bör man vara
– De
Det här blir
säsong så har vi ett
bli
lir ett u
uppsving
minst fyra killar
pps
bra lag. Vi hoppas
och vi
ska nog kunna hävda
och två tjejer. I
as naturligtvis
ligtviss på att
seriesammandraoss där också någon naturli
a vi kan få
tror jag, säger Jacob
get hade Ekerö
n bra träningstid
trän
ningst
g tid
IK fem killar och
Ahlson och fortd i bollhall
bollhallen
en
där vii måste
sätter:
två tjejer. Totalt
m
v
vara
ara
ra ffö
har de spelat två
för
ör ta
takhöjdens
skull.
Herrdubblar, en
– Vi har ju några
Damdubbel, tre
Ekeröspelare
som spelar i andra
Herrsinglar, en Damsingel
Ekerö
ö IK:s bad
badmintonsektion
dmin
klubbar eftersom
ntonse
ntonsektion
t
och en träningsmöjligheterna
har
mellan 4
Mixdubbel.
40
0 och 550
0 juniorer
ju iorer utöver
är så dåliga seniorlage
seniorlaget
här på Ekerö. Men
Vinsten är lite extra
get på cirka
cirrka tio
nu kanske möjo perso
persone
personer.
fantastiskt ligheten
r. De Från vänster,
v
har även eett
bakre raden: Dennis
resultat då de aktivas
ﬁnns att vi får tillbaka
tt anta
antal
tal mot
mo
motionärer
otionär
Ekroth, Jacob Ahlsson
ionärer
träningsmöjKalle Brunnberg,
som
dem.
B
tränar.
ligheter är något
Klubben har i år
(spelande lagledare),
Lars-Ove Andersson.
besvärliga. Ekerö
satsat stort och
Främre raden: Annica
Berglu
Berglund, Eva Lindqvist.
bland annat tagit
IK:s badmintonsektion
Meijer Gren, Tom
in en av landets
är en av alla främsta
Spela
Spelare som varit
med
badmintontränare,
EWA
EW
WA LIN
LINNROS
Fuxberg, Anna Jernberg, under säsongen men som inte är
Fuxberg
Andi
ewa@malaroarnasnyheter
ewa@ma
med på bild: Max
alaroar
Staffan Wahlgren,
oarn
rnasnyh
rnasnyheter.se
.se
Anette Berglund.

Sportnyhet?
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Skicka kort text
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sporten@malaroarnas

Hockeycamp lockade
ar
hundratals ungdom

och sesom har varit huvudtränare
som har hjälpt
hundratal hockeyISHOCKEY | Ett
dan tre juniorspelare
berättar Lenungdomar har
spelande barn och
till som hjälptränare,
i kommuannars är trätillbringat sitt höstlov
nart Älgekrans, som
sin hjälp har de
nens ishallar. Till
nare för A-laget.
träna de yngtränare och äldre
Att låta äldre spelare
haft engagerade
koncept.
lagkamrater.
re, är ett framgångsrikt dem, både
för
– Det är otroligt bra
hela veckfår utbildning
– Vi har haft hockeycamp
genom att de själva
lära sig att
jättebra. Äldre
an och det har funkat
genom att till exempel genom att
har varit med och
träningar och
ungdomsspelare
och de lägga upp
för de yngre
hjälpt till med träningarna
de blir goda förebilder
på att ta de yngre
är väldigt duktiga
spelarna.
förebilder, beIK välkomnar
Både EIK och Skå
spelarna och är goda utbildningsglada
och blir lite extra
rättar Patrick Jonsson,
i Ekerö nya spelareväljer att snöra på sig
och utvecklingsansvarig
när tjejer
ut på isen.
sig
ge
och
IK:s hockeysektion.
jobb med hockeyrören
Han beskriver klubbens
klubbkänsla som
LO BÄCK
att skapa en stark
nivåer inom hockgenomsyrar alla
yngsta spelarna
eyn, ända från de
till A-laget.
som är födda 2006
utbildningsplan
– Vi har en tydlig
tränare och vill
för alla spelare och
röd tråd som går
att det ska vara en
I slutet av april
genom alla årskullar.
händelse när en
är det en extra rolig
Kanada, faktiskt
tekniktränare från
som ﬁnns, komen av de allra bästa
träningar under en
efter vinsten mot Karlstadlaget
mer hit och kör

Nystar tad båg
bågsky
gskkyytt
yttt
tteklub
eklubb vid flygfält
et

FOTO: EIK BADMINTON

Ett av de första pilsläppen
på Skå flygplats. Här kommer
Mälaröarnas bågskytteklubb att husera.
FOTO: CELINA SAND

BÅGSKYTTE | DMälaröarnas
bågkunna träna p
skytteklubb bildades
påå hemm
hemmaplan,
maplan
i slutet på
lan,
an, spe
speci- kommer
ellt eftersom Ulvarna
januari. Nu håller
en kurs att ﬁnnas.
Ulvarnaa tränar
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tränaar vinterDet är tjusningen
vintter- ännu inte
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tid inomhus i Högda
en skjutanläggning
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med bågskytte?
Högdalen,
alen,, det
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hur lång
d
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n kursen kommer
bit att åka.
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flygfält.
k
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använder bågskytte mer som
blir någo
Hur komme
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kommer
er Mälar
en avslappnande
Mälaröarnas
r
fyra till åtta träning,
båg- tillfällen.
skytteklubb attt lösa öarnaas båg
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ungefär jämställt
tillräckligt mycket
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vinterträningintertrräning
med ett
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en?
med mark som är
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så pass öppen så
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med en eerfaren skjutledare,
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att komma hem
– Som det ser
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kom
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mm
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kerhetsru
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idrottsh
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här
är ute.
är
ute
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skytte. Därefter
Det är några saker
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Dä
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på skjutbanan. Att
r vi måste
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måstte lösa
saa med lite friare
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I dagsläget består
träningstiderna.
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blaand annat
klubben av ett
ann
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och
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väldigt individuell
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rna som
som
m är gan
sport och
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med hjälp av
på sin indi- nad.
klararr Jonas
Jonas viduella
Jo
Sand.
mälaröbor, som
Det första ofﬁciella
ba
basis. Därför kan
skjuter
framträman inte dandet
säga hur m
för bågskytteklubben och tävlar
Förhoppningen är
blir i samband med
många veckor det
att dee ska vara
Ulvarna, en igång
Skå ﬂygtar innan plats
vara man är klar
klubb i Bromma.
veterandag den 14
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att gå vidare.
maj månad.
månaad. KlubKlu
ubb
ﬁnns också möjlighet juni och då
ben kommer att
Jonas San
– Det ﬁnns ett
Sand började själv
ha två pr
intresse för att
till att prova
med
prova-pår
ova-p
båga-p
på- skytte när
på.
dagar. För dem
h var 12 år och
han
som
m vill fo
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25 år. Vad är det som
EWA LINNROS
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SCOUT.
PREMIÄR FÖR NYA

DET HÄNDER TILL
DEN 21 MAJ

FOTBOLL

att klara det mesta.
Scout är byggd för
står
Nya ŠKODA Octavia
och kraftfull motor
förhöjd markfrigång
Med fyrhjulsdrift,
som vinter. Dessutom
och lera, sommar
den rustad för grus
och de prylar du
plats för både passagerare
har den gott om
med dig.
kan tänkas vilja ta

Nya ŠKODA Octavia

Scout 4x4 TDI 150

Pris från 258.900
Billån fr. 1.900 kr/mån.

Leasing fr. 1.520 kr.

Förm.värde fr. 1.725

hk

kr
kr/mån

mil och
gäller högst 10 000
Miljökl. EU6. Nybilsgarantin
baserad
CO från 129 g / km.
restskuld, rörlig ränta
från 5,1 l / 100 km, 2
30% kontant, 50%
50%
Bränsleförbr. bl. körning
ŠKODA Billån 36 mån,
30% särskild leasingavgift,
som eventuellt inträffar.
36 mån (exkl moms),
tillkommer.
omfattar det första
2014). ŠKODA Leasing
administrationsavg.
(eff. rta. 3,92% aug
Uppläggnings- och
bilden
på VWFS basränta.
basränta (aug 2014).
avvikelser. Bilen på
baserad på VWFS
för ev. ändringar och
Vi reserverar oss
restvärde, rörlig ränta
vid 50% marginalskatt.
Förmånsvärde netto/mån
som bilen.
*Levereras samtidigt
kan vara extrautrustad.

| Damer div 3 a: 18/5
kl 15 Träkvistavallen:
Skå IK & Bygdegård
Ekerö IK - Essinge
- Vasasällskapet
IK 
Herrar
FK Herrar div
5- manna turnering
6 B: 10/5 kl 16 Adelsövallen: div 2 sö. Svealand: 10/5 kl 115
för alla tjejer i år
5 Träkvistavallen:
Träkvis
staval
3 och 4 på Mälaröarna.
valle
llen: Ek
llen:
Adelsö IF - Ekerö
Ekerö IK - FC Gute
BoIS 16/5 kl 20:15
Ett eller flera lag
 Herrar div 4 mellersta:
17/5 kl 10 Träkvistavallen:
per skola och klass.
Träkvistavallen:
Trä
Träkvis
visttavalle
avallen: Ekerö BoIS
10/5 kl 14 Svanängens
Anmälan senast
B
Höjd, längd, kula,
- Polonia Falcons
9/5.
9/
IP:
/5.
vortexspjut. Anmälan
FF Skol-DM: 22/5
senast 10/5 till Mälarö
kl 8.30 Träkvistavallen:
Mäla
arö SOK. BÅG
BÅGSKYTTE
ÅG
GSKYTT
TTE
E | Prov
Prova på: 18/5
kl 12:30-15, Skå
flygplats.

FRIIDROTT | Mälaröspelen:

LÄGET DEN 5 MAJ
FOTBOLL
Damer div 3 a
Bajen DFF
Enebybergs IF
Ängby IF
AIK DFF
Essinge IK
Rissne IF
Ekerö IK
Mariebergs SK
Sollentuna FK
Spånga IS FK

FOTBOLL

Herrar div 2 sö. svealand
Enskede IK
4 4 0 0 13
- 3
Eskilstuna City FK
12
5 4 0 1
9 - 3
Nacka FF
12
5 3 1 1
8 - 2
Södertälje FK
10
5 3 0 2 13
- 10
IK Sleipner
9
5 2 1 2
7 - 5
KB Karlskoga FF
7
5 2 1 2
7 - 5
FC Linköping City
7
5 2 1 2
5 - 6
FC Gute
7
5 2 1 2
6 - 9
Rynninge IK
7
5 2 1 2
6 - 10
Ekerö IK
7
5 2 0 3
8 - 8
Arameisk-Syrian.
6
ytterback- IF 4 1 1
och
2
5 - 5
Bi-Xenon, Takreling Värmbols FC
4
4x4 Generation 5,
5 1 1 3
Infotainment
annat: HALDEX®
3 - 8
Hill Hold Assist,
Smedby AIS
4
Utrustad med bland
5 0 3 2
Backkamera, Farthållare,
Bluetooth
3 - 9
2-zons Climatronic,
Karlslunds IF HFK
3
speglar i silverdesign,
5 0 1 4
8 högtalare, AUX-/USB-anslutning,
4 - 14
inner och yttouch screen med
1
Auto. nedtonande
Bolero 5,8” färgskärm,
3 3 0 0 14
- 1
3 3 0 0
7 - 4
3 2 0 1
5 - 4
3 1 1 1
8 - 5
3 1 1 1
3 - 6
3 1 1 1
2 - 6
3 1 0 2
4 - 5
3 0 2 1
2 - 4
3 0 1 2
3 - 8
3 0 0 3
0 - 5

9
9
6
4
4
4
3
2
1
0

display,
system
Color Maxi Dot info
mer!
streaming audio,
och mycket, mycket
telefonhandsfree,
elinfällning av ytterbackspeglarna
terbackspeglar, Automatisk

Stockholm
kholm.se
www.skodastoc

Lör -sön 11-16
339 33. Vard. 9-18,
118-132. Tel. 08 503
-sön 11-16
BROMMA: Ulvsundav.
01. Vard. 9-18, Lör
37. Tel. 08 503 339
11-16
SÄTRA: Murmästarv.
Vard. 9-18, Lör -sön
Tel 08 503 339 27.
-sön 11-16
TÄBY: Enhagsv. 1.
25. Vard. 9-18, Lör
15. Tel 08 553 779
SÖDERTÄLJE: Forskarg.

FOTBOLL
Herrar div 6 b
Ekerö BoIS
3 3 0 0
11 - 2
Adelsö IF
3 3 0 0 10
- 3
Polonia Falcons FF
3 2 1 0
6 - 3
FC Björnligan
2 1 0 1
8 - 5
Wollmars FF
3 1 0 2
7 - 7
FC Innerst. Stockh.
2 1 0 1
4 - 6
Bromstens IK
3 1 0 2
4 - 10
RA Stockholm FS
2 0 1 1
2 - 3
Stockh. Snipers IF
2 0 0 2
1 - 6
Gimonäs FC
3 0 0 3
2 - 10

Tuff endurotävling
i Fluch tog dubbelseger
gassande solsken

9
9
7
3
3
3
3
1
0
0

RACING | Marcus
Fluch
från Ekerö tog två
förstaplaceringar i årets
första
deltävling i Volkswagen
Castrol Cup som
kördes
den 25 till 27 april
i Ungern
på F1-banan Hungaroring,
strax utanför Budapest.

ENDURO | Den 27
april
kördes endurotävling
Mälarö motocrossbanapå
i
Skå. Elva åkare från
klubben testade sin uthållighet
då de körde varv
på varv
under två timmar
i den
oländiga terrängen.

Från sin ﬁna startposition
i
första loppet kunde
han som
första bil efter 12
varv ta
ﬂagg, dryga sekunden målpolacken Maceij Steinhof.före
Det andra racet kördes
i ett
strålande soligt
och varmt
väder på söndagsförmiddagen och Marcus
var i mål
över 3 sekunder
före Jeffrey
Kruger från Sydafrika.

Redan under den
fria
ningen på fredagen träMarcus den snabbaste hade
varv– Säsongen kunde
tiden med sin nydesignade
inte Den glade dubbelsegraren
– Det var jobbigt
börja på ett
svarta Volkswagen
för förarna
Golf GTI. menterar bättre sätt, kom- Marcus Fluch.
då det var en väldigt
FOTO:PRIVAT
Farten behöll han
han.
varm
under kvaoch solig dag och
Volkswagen Castrol
let som avgjordes
vätskeCup
i ett mycket med
förlusterna blev
tävlingar i Ungern, lar deltar i årets VW Castrol
stora under
ihållande spöregn
tidigt på Tyskland,
loppet, även om
Cup.
lördagsmorgonen.
vissa föraPolen, Tjeckien
Marcus och Slovakien,
rer hade med sig
Nästa tävling körs
vatten som
lyckades under
23 till 25
avgörs under
kvalet med sju
de drack under
helger med två racingheat maj på Eurospeedway Laubedriften att ta pole
tävlingen,
position varje
berättar Anders
sitzring i Tyskland
helg. 22 förare från
till båda heaten.
Sandberg
tillsamåtta mans med
från Mälarö motocrossklubb
olika länder och tre
ADAC GT Masvärldsde- ters.
(MCK).
Att köra enduro varv
på varv i oländig terräng
Detta var den
första av uthållighet.
ställer stora krav
på
de två publikunderhållande
FOTO: HARRY BENTSEN
tävlingar som brukar
 KORT OM SPORT
hållas
på klubbens bana
varje år.
Han är en av de eldsjälar
– Till skillnad mot
som loppet från
INNEBANDY |
moto- tränar,
Ekerö IK:s
många olika stälcross är enduro en
tävlar och jobbar
innebandylag
sport
för len, berättar
P-03
han.
kräver stor uthållighet som klubbens fortlevnad och
han
hade stora framgångar Lions
ef- önskar att ﬂer
tersom man åker
när de
skulle komma
deltog i AIK:s vårcup
under hela till
de öppna träningstillfäl- Resultat:
tiden och inte gör
i Solna
den 26 och 27
några av- len som
1.
Robin
april. Trots
Wallerman
brott. Det gäller
hålls under två kvälockså att få lar
tufft motstånd lyckades
2. Gabriel Nordström
i veckan och helgerna.
motorcykeln att
lahålla under – Även
get vinna fyra av
sex matcher
hela tävlingen,
tävlingarna är väldigt 3. Peter Ferm
konstaterar roliga
och kom därmed
på tredje
att besöka. Man kan
Anders Sandberg.
plats i cupen.
gå
runt utmed banan
och följa
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.s
På bilden ses de glada
e
spelarna i Team Lions
efter segern mot värdz laget AIK.



FOTO: PER FRIBERG

KÖPLÄGE!
NU FIRAR

VI 5 ÅR SOM
ŠKODA STOCKHOLM!
KÖP EN NY ŠKODA
I HELGEN
OCH DU KAN SPARA
MELLAN
8.900 KR OCH 22.500
KR.
SIGN&DRIVE {n}}|}}o²{j}}Ó
n{|tjov²surpqn}j}}t
ny ŠKODA. Förutom
²{jnw
att kontantinsatsen
är 0 kr ingår även
vice. Allt till en överkomlig
sermånadskostnad.
(Gäller 36 mån, 4500
mil med ett garanterat
restvärde.)

FOTBOLL
F
OT
TBOLL
TB
Herrar di
div 4 Mellersta
Melle
ersta
a
Älta IF
5 4 0 1
18 - 8
FC Stockh
12
Stockh.
h. Intern. 4 3
0 1
12 - 5
Värtans IK
9
K
4 3 0 1
7 - 4
IFK Lidingö
9
gö FK
4 2 0 2
11 - 6
FC Krukan
6
n
4 2 0 2
9 - 6
Ängby IF
6
4 2 0 2
7 - 6
Vasasällskapet
Vasasällskap
6
apet FK 4 2
0 2
8 - 8
Vasastan BK
6
K
4 1 2 1
7 - 8
FC Andrea Doria
5
Do
4 1 1 2 10
- 13
Skå IK & Bygdeg.
4
Bygd
deg. 4 1 1
2
3 - 11
Mälarhöjdens
4
s IK
4 1 0 3
6 - 112
Ingarö IF
3
5 1 0 4
5 - 16
1
3

| sporten
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BADMINTON | Ekerö
IK badminton har vunnit
division 4
Stockholm och går
upp i division
3 nästa säsong.

NÄR UTRYMME MÖTER
ÄVENTYR.

FOTBOLL
Herrar div 4 Mellersta
Älta IF
20 15 2 3 56
- 29 47
Ängby IF
20 14 2 4 59
- 30 44
FC Stock. Int.
20 12 3 5 50
- 28 39
IFK Lidingö FK
20 11 4 5 48
- 26 37
Värtans IK
20 11 1 8 48
- 35 34
Ingarö IF
20 10 2 8 37
- 36 32
FC Andrea Doria
20 7 4 9 46
- 38 25
Mälarhöjdens IK
20 7 1 12 36
- 61 22
FC Krukan
19 6 1 12 32
- 40 19
Vasasällskapet FK
19 6 1 12 34
- 62 19
Vasastan BK
20 4 4 12 27
- 47 16
Skå IK & Bygd.
20 2 3 15 24
- 65
9

jag
alltid skolan om

styrkor.
och
– Victoria är ett energiknippe
är hon mopå sin mitt-mittposition
har också en stark
torn i laget. Hon
han.
FOTO: PRIVAT
Dalfors med SM-bucklan
spelförståelse, konstaterar fyra trä- En glad och stolt Victoria
vecka.
med
i Skå har uppåt
Förutom att hinna
Även i Allhallen
elitsatsning för
under lågsäsong QBIK.
och ungdomar
ningar i veckan
är AIK:s nystartade
ett femtiotal barn
hårt på att göra
om jag behöver
åt hockeyträning,
satsar Victoria också
riterar alltid skolan
åldersgruppen.
ägnat höstlovet
gäller studierna.
fysträning.
säger Victoria.
bra ifrån sig när det
såväl på is som ren
ﬁck hon
i Engelska välja,
Bäckström
LO BÄCKLINDER
Ett
Et
går i nionde klass
tt alternativ
alte
I början av november
– Det är jag och Jakob
ternativ till Hon
att köpa bilen
bilen är SIGN&DRIVE, också det positiva beskedet att hon
lo@malaroarnasnyheter.se
skolan i Bromma.
n}}
}}
} |}}
| } o²{ j}}
som
att kombine- som är
}} Ón{ |tj ogår
ganska bra
– Det v²surpqn}
uttagen till ”F16-akademin”
j}} t²{j prioFörutom
För
Fö
rutom
w U är
m att kontantinsatsen
ȗÕ
skola, men jagnw
ko
ontantinsatsen
ra träning och
är 0 kr ingår även
till
il e
service. Allt
en öv
överkomlig
verkomliig månadskostn
månadskostnad.
ad. (Gäller 36 mån,
Kom
m in til
4500 mil.
tillll oss så
å berättar vi mer!

22.5
22.500
2
2.5
500 kr
50
kr
Herrar div 2 sö. svealand
Södertälje FK
23 17 2 4 58
- 29 53
Enskede IK
23 16 2 5 60
- 22 50
IK Sleipner
23 15 3 5 57
- 25 48
Nacka FF
23 14 5 4 46
- 27 47
Eskilstuna City FK
23 13 3 7 42
- 33 42
Arameiska-Syr. IF
23 10 5 8 40
- 30 35
Ekerö IK
23 11 1 11 43
- 43 34
Rynninge IK
23 9 2 12 36
- 44 29
FC Linköping City
23 7 4 12 29
- 41 25
FC Gute
23 7 4 12 32
- 47 25
Karlslunds IF HFK
23 5 6 12 25
- 43 21
Smedby AIS
23 4 8 11 23
- 38 20
Värmbols FC
23 4 3 16 16
- 53 15
KB Karlskoga FF
23 3 4 16 26
- 58 13
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SM-guld för Victo

FOTBOLL
17 15 1 1
77 - 12 46
16 10 1 5 39
- 28 31
17 9 3 5 28
- 23 30
17 8 5 4 34
- 30 29
16 7 4 5 25
- 23 25
17 6 4 7 24
- 34 22
16 4 6 6 29
- 32 18
16 4 4 8 32
- 41 16
17 1 5 11 19
- 55
8
17 1 3 13 18
- 47
6
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KÖP EN NY ŠKODA

DET HÄNDER TILL
DEN 8 OKTOBER

FOTBOLL | Herrar
div 4 mellersta:
27/9 kl 14 Svanängens
ISHOCKEY | Herrar
IP: Skå IK & Bygdegård
div 2 östra A: 3/10
- IFK Lidingö FK
kl 19:30 Allhallen:
HANDBOLL| Damer
Herrar Div 6 b: 26/9
SKÅ IK - Spånga
div 4b: 28/9 kl 16:40
IS IK
kl 20:15 Träkvistavallen:
INNEBANDY | Damer
Tappströms bollhall:
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Tog två medaljer
i VM
M

FOTBOLL
Damer div 3 a
Bajen DFF
Enebybergs IF
Ängby IF
Ekerö IK
Mariebergs SK
Sollentuna FK
Rissne IF
Essinge IK
AIK DFF
Spånga IS FK
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Billån fr. 1.900 kr/mån.

Ponnyallsvenskan




NÄR UTRYMME MÖTER
ÄVENTYR.

Sp
Spo
p rrten
ten
en
n

BtA6Gy6GC6HCN=:I:

35
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Herrar div 5
- 16
5 4 0 1 35
8
Solna SK
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8
Täby Titans HF
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Hanson Brothers
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MED
UTRUSTNINGSPAKET VÄRDE:

PRISSÄNKT!
SPARA:

40.000 kr

22.500 kr

Fabia Drivers Edition
SIGN&DRIVE - 1.695
kr/mån

fr. 124.900 kr

MED DRAGOCH PLUSPAKET
SPARA:

ERBJUDANDERNA

GÄLLER ENDAST

Nu 129.900 kr

SPARA:

15.900 kr

Octavia Combi TSI

105 fr. 179.900
kr

SIGN&DRIVE - 2.595
kr/mån
ETT BEGRÄNSAT

Bränsleförbrukning
blandad körning Fabia
ANTAL LAGERBILAR.
5,7 l/100 km CO2 från
104 g/km. Octavia
134 g/km. Rapid från
från 5,1 l/100 km
3,9 l/100 km CO2
nings- och administrationsavgift CO2 från 117 g/km. Roomster 5,7
från
l/100 km CO2 från
tillkommer. Vi reserverar
134 g/km Uppläggbilsgarantin gäller
oss för eventuella
högst 10 000 mil
ändringar och avvikelser.
och omfattar det
extrautrustade. Sign&Drive
Nyförsta som eventuellt
erbjuds genom SKODA
inträffar. Bilarna på
bilden är
Finansiering. Uppläggning
och avi avgifter kan
tillkomma.

Roomster TSI 86
SIGN&DRIVE - 2.195
kr/mån
PLUSPAKET MED
AMUNDSEN NAV.

19.400 kr

Stockholm

www.skodastockholm.se

Rapid Spaceback

TSI 105 fr. 149.900
kr

SIGN&DRIVE - 2.295
kr/mån

BROMMA: Ulvsundav.
118-132. Tel. 08 503
339 33. Vard. 9-18,
SÄTRA: Murmästarv.
Lör-Sön 11-15
37. Tel. 08 503 339
01. Vard. 9-18, Lör-Sön
TÄBY: Enhagsv. 1.
11-15
Tel 08 503 339 27.
Vard. 9-18, Lör 11-16,
SÖDERTÄLJE: Forskarg.
Sön 11-15
15. Tel 08 553 779
25. Vard. 9-18, Lör
11-15, Sön 11-15
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Lyckad ö-cup
för gymnaster
23 lag från när och fjärran deltog i Öcupen. Arrangörerna Mälarögymnasterna
hade åtta egna lag på plats och ytterligare ett Ekerölag deltog.
FOTO: MIKAEL SANDBERG

GYMNASTIK | Den 13 april
arrangerade Mälarögymnasterna
för första gången ”Ö-cupen” i
truppgymnastik i Mälaröhallen.
Det blev en späckad och lyckad
dag, för både lokala lag och mer
långväga tävlanden.
– Det blev otroligt lyckat trots att
det var första gången som vi arrangerade en riktig föreningstäv-

ling. Alla var väldigt nöjda, både
deltagare, tränare, domare, funktionärer och vi som arrangerade.
Men vi är glada att vi valde att bara
köra en dag istället för två som vi
tänkte först. Vi var helt slut efter
att ha haft 1 500 personer som passerat genom dörrarna, konstaterar
Jessica Wallblom, Mälarögymnasterna.
Till start kom 23 lag, de ﬂesta

från Storstockholm, men vissa
ända från Kumla. Mälarögymnasterna hade åtta egna lag, varav ﬂera ﬁck med sig medaljplaceringar hem. Brommagymnasternas
”Ekerö 07/08” deltog också med
ett lag, som tog en bronsplacering.
– Vi kommer absolut att arrangera en ny Ö-cupen nästa år, säger
Jessica Wallblom och berättar att
föreningens äldsta tävlingslag som
är födda 05 och 06 gjorde bra ifrån
sig i en stor tävling helgen efter
Öcupen.
– De deltog i Regionsexan,
en tävling som arrangerades av
Svenska gymnastikförbundet och
Täby gymnastikförening och tog
hem dagens högsta poäng, delat
med ett annat lag. Hade det varit
en vanlig tävling hade de gått hem
med ett guld, men nu räknades
poängen för andra delar av tävlingen med och då räckte de inte ända
fram.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Dressyr på Färingsö

FOTO: GÖRAN LUSTIG

DRESSYR | Den 4 maj arrangerade Färingsö ridsällskap andra
omgången i dressyrallsvenskans
division 2. En lyckad tävling där
flera av klubbens egna ekipage
placerade sig väl.
Förra året placerade sig klubben
som tvåa i allsvenskan och även i år
ﬁck de vara med och arrangera en
deltävling trots att de missade en
ﬁnalplats i sista stund.

Årets arrangemang blev lyckat och
ﬁck beröm av domarna. Visserligen
lite kallt väder, men torrt och sol.
Färingsö ridsällskap, ﬁck två
hemmaekipage placerade.
– Sara Ahlberg på Casper ﬁck
68,71 procent, vilket räckte till tredje plats i förklassen LB:3, som hade
15 deltagare. Vi hade oturen att tre
av klubbens ryttare som var placerade först i startlistan, inte kunde
komma till start på grund av polisavspärrningar, berättar Margareta
Liljenberg, Färingsö ridsällskap.
Viveca Pellissier på Peveril Petersburg tog en individuell fjärdeplats i
huvudklassen LA:3 med 67.00 procent bland 29 tävlande.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

 KORT OM SPORT
BADMINTON | Badmintonspelande Matilda Ståhle från Ekerö IK var
uttagen till att representera Team
Stockholm i Svenska Cupen den
13-14 april. Tävlingen är Sveriges
största ungdomstävling i badminton för juniorer födda 2002-2008
och man tävlar för sitt distrikt istället för sin klubb. Team Stockholm
korades som slutliga vinnare efter
över 800 matcher spelats av 350
deltagare. Matilda vann brons i
singel och guld i dubbel i damklassen födda 2007.
z

Matilda Ståhle, EIK badminton.
FOTO: PRIVAT

FRIHETSMASKINEN.
Privatleasing just nu:
fr. 2 299 kr / mån*
fr. 2 499 kr / mån

SPECIALUTGÅVA!

Just nu: 189 900 kr 199 900 kr
ŠKODA KAROQ Freeway Edition TSI 115 hk
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 maj 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.
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Ny bok om stress

LIVEOPERA

Liveopera från NY
EKERÖ | Den 11 maj visas operan
Karmelitsystrarna av Francis
Poulencs i Erskinesalen, i en
direktsänd föreställning från
Metropolitan i New York. I en
av de stora rollerna ses finska
sopranen Karita Mattila.
Säsongens sista liveoperaföreställning i Erskinesalen är den uppskattade, moderna, men kanske inte så
välkända operan Karmelitsystrarna.
– Det är en fantastiskt gripande
föreställning med vacker musik
och ett dramatiskt slut, berättar
Ingrid Röjsning Bergman, Live på
bio, Ölsta folkpark.
Dirigenten
Yannick
Nézet-Séguin leder ensemble i Poulencs mästerverk om tro och
martyrskap. Isabel Leonard är den
unga Blanche de La Force och Karita Mattila spelar rollen som första priorinnan.

”Det är en fantastiskt
gripande föreställning
med vacker musik och
ett dramatiskt slut”

EKERÖ | I dagarna kommer
ekeröbon Anna Voltaires nya bok
”Hejdå stress” på temat utmattning. I den kan man hitta gott om
konkreta tips kring hur man kan
organisera sitt liv för att hantera
vardagens jäkt.
Anna Voltaire är förutom författare även legitimerad läkare med och
sexbarnsmamma med både katt
och höns hemma. Med diagnosen
utmattningssyndrom i bagaget är
hon också en av många som vet hur
svårt det är att hålla sig frisk och hur
viktiga anhöriga, vänner och arbetsgivare är för att lyckas med det.
– Det ﬁnns många självhjälps-

guider som vänder sig till utmattade, jag har ju själv författat en
tidigare. Men många glömmer
bort personerna runtomkring,
som i högsta grad involveras i såväl
sjukdom som tillfrisknande, säger
Anna Voltaire som 2017 debuterade med boken ”Innan väggen”.
”Hejdå stress” är en personlig
guide fylld med handfasta tips och
råd för den som själv varit utmattad och ger konkreta tips på hur en
bra arbetsmiljö bör vara utformad.
Boken ger också råd kring hur man
kan organisera resten av sin tillvaro och lära sig hantera vardagens
stressorer.

z

Fyra konstnärinnor visar blandkonst
Karmelitsystrarna är en ”tonal och melodisk” operaföreställning som är skriven
av Francis Poulencs.
FOTO: METROPOLITAN

– Musikritikern och journalisten
Camilla Lundberg kommer att
presenterar föreställningen här
hos oss i Erskinesalen, säger Ingrid
Röjsing Bergman.
”Jämfört med andra operor från
1950-talet är Karmelitsystrarna
förvånansvärt tonal och melodisk. Det är inte förvånande att
Poulencs förebilder var Verdi,
Monteverdi, Debussy och Mus-

sorgskij. Strukturen, alterneringen av recitativ och arioso är
lik Verdi. Användningen av recitativen i sig själva har likheter
med Monteverdis Poppeas kröning och Debussys Pelléas och
Mélisande”, skriver Folkets hus
och parker på sin hemsida inför
föreställningen.

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

EKEBYHOV | Den 4 maj är det vernissage för konstnärinnorna Christina
Isinger Carlgren, Helena Mellin, Eva Sandberg och Ulla Wennbergs
utställning på Ekebyhovs slott. De visar en stor variation av konstverk
med bland annat tryck och tusch. Utställningen pågår sedan fram till den
19 maj.
z

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fr.v. verk av Christina Isinger, Eva Sandberg, Helena Mellin och Ulla Wennberg.
Vissa bilder är beskurna.

Lärgården
Studera till yrken
som ger jobb!

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
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Karmelitsystrarna
Poulenc

Isabel Leonard

Flyttat till STENBY
Erskinesalen 11 maj kl 18 - 21.15
Adelsö Ringväg 61A
Intill ”Gammalt & Nytt” och Adelsö Smedja

Introduktion kl 17.40 av Camilla Lundberg.
Biljetter 265 kr finns på Mälaröarnas bokhandel
& olstafolkpark.se

Öppet: Lördagar i maj 11-15
Övriga tider ring 070-440 41 63

Bakluckeloppis
i Åregaraget
Söndag 12 maj kl 11–15
Vintagekläder, antik inredning, retrospel och
gamla böcker – missa inte när Åregaraget
förvandlas till bakluckeloppis. Fynda nya
favoritsaker, ta en härlig söndagslunch eller
tjäna en slant genom att sälja dina egna
prylar (boka plats på loppistajm.se/vallingby
– först till kvarn). Välkommen eller läs mer
på vällingbycentrum.se/bakluckeloppis
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• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.

Ekebyhovs slottsgalleri
Christina Isinger Carlgren, Helena
Mellin, Eva Sandberg, Ulla Wennberg
– tryck, tusch m.m. Utställningen
pågår t.o.m.19/5.

Popuputställning
Ett 70-tal mönster från textilskatten
STOBO visas i en unik utställning. Utställningen pågår 11/5-16/6. Ladan,
Troxhammar. Lör-sön 11-16.
Uställning
Mona Wikborg – oljemålningar och
blyertsteckningar.
Utställningen pågår t.o.m. 20/6. Profydents väntrum, Ekebyhovsvägen 1
(vid brandstationen). Mån-tor, kl 8-17.
Galleri Jungfrusund
Vårutställning – Emma Malm och
Jennifer Lundström. Utställningen
pågår t.o.m. 19/5. Fre-sön, kl 11-16.

EVENEMANG

Samtalskafé
”Hopp istället för hat” – samtalskafé
med EU-parlamentariker Bodil Valero

(MP).
När: 8/5 kl 18-20
Var: Mälarökyrkan
Arr: Miljöpartiet
”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, trafikrapport, väder, kommunens kommunikationschef svarar
på frågor, spännande gäster och allt
handlar om Mälaröarna! Dessutom –
vinn fina vinster.
När: 9/5 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och
kultur på Mälaröarna, Radio Viking
Ekebyhovs slott
11/5 kl 14: Jonas Dominique m.fl.
Arr: Tappströmsskolan klass 7G.
12/5 kl 14: Musikteater med Erik
Nordenbäck. Arr: Ekerö Färingsö
Rödakorskrets.
18/5 kl 14: Damkören ”Tonvisa”
från Järfälla, dirigent Alexander
K-Löfstrand. Arr: Kristofferskolan
klass 6A.
19/5 kl 14: Göran Rydeberg om ”kvinnors skapande”. Arr: Kristofferskolan
klass 6A.

När: 14/5 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek
Föreläsning
”Vad är den sanna glädjen i din vardag?” – en inspirationsföreläsning.
Fri entré.
När: 14/5 kl 18.30
Var: Idélabbet, Ekerö centrum
Arr: Milli
Konsert
”Blåsmusikens dag” firas med en
konsert med fyra blåsorkestrar. Fri
entré.
När: 18/5 kl 17
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturskola
Fågelskådning
En tur till Skarnholmen och ev.
Eldgarnsö, för att kanske se olika
sångare och kärrhök.
När: 19/5 samling kl 7, el. 6.30 vid
kommunhusets park. för samåkning
Var: Konsum, Kungsberga
Arr: Mälaröarnas ornitologiska
förening

Konsert
Poulencs opera ”Karmelitsystrarna”
live från Metropolitan i New York.
När: 11/5 kl 18, introduktion 17.40
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ölsta folkpark, Live på bio
Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, specialiserad på brottmål, familje- och migrationsrätt, även andra frågor i mån
av kunskap. 15 minuter kostnadsfri
rådgivning. Föranm. fr. kl 9.

Arr: Mälaröbion

HJÄRTER DAM

• 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.

UTSTÄLLNINGAR


UTSTÄLLNING

På gång!

MÄLARÖARNAS NYHETER • 8 MAJ 2018

Mälaröbion
19/5 kl 19: ”Hjärter dam”, fr. 15 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus

Plantbytardag
Ta med plantor du inte behöver och
byt mot något från någon annans
trädgård.
När: 21/5 kl 18-20
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Västerorts trädgårdssällskap

SPRÅKKAFÉ

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

FÖR DAGLEDIGA

Bridge
Alla bridgespelare med partner är
välkomna.
När: Måndagar och torsdagar, kl
10-14
Var: Scoutlokalen vid MASK-backen
Arr: Fantan/SPF

Aktuellt på våra kyrkogårdar
Kyrkogårdsförvaltningarna på Mälaröarna
Nu är det vår och det råder febril aktivitet på våra kyrkogårdar.
Här följer några aktuella punkter som kan vara bra att känna till:
Årets vårplantering är så gott som klar och vattnet är påslaget på våra kyrkogårdar. Vårplantering innebär att vi
planterar på de gravar som har köpt skötsel av oss.
Vill du veta mer om gravskötsel är du alltid välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan.
Säkerhetsinventering av gravstenar har genomförts på Färingsö. De stenar som inte klarat säkerhetskraven tvingas vi
enligt lag att säkra upp eller lägga ner för allas säkerhet. Arbetet med att säkra dessa stenar kommer att påbörjas under
sommaren. Den här säkerhetsinventeringen kommer även att påbörjas i Ekerö pastorat under 2019. Mer information
kommer.
Gravlyktor ska nu tas hem. De får inte ﬁnnas kvar på gravarna under vår och sommar av tre anledningar:
- De försvårar arbetet under växtsäsong.
- Levande ljus under vår och sommar medför brandrisk.
- Det utgör en skaderisk för djur, besökare och kyrkogårdspersonal.

Vi ses på våra vackra kyrkogårdar
Mikael Tindefors, kyrkogårdschef Färingsö församling
mikael.tindefors@svenskakyrkan.se
08-564 209 42

Henrik Mattsson, kyrkogårdschef Ekerö Pastorat
henrik.mattsson@svenskakyrkan.se
08-560 387 10
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%CHlDTěKLSĚOLCĚ

UTHYRES
%CHlDTěKLSĚOLCĚECLUM
TěJXRGSUhIIKUhIIMGF
Salong L
6ROWJCMMCRDXUhI
179 75 Skå

*xRCUFKIDTMSěKĚĚ
VVVSCĚONIĚSG

ĚKSCDGRIMCN"ěGĚKCEOM
0709-55 04 45

0709-55 04 45

VVVSCĚONIĚSG

ĚKSCDGRIMCN"ěGĚKCEOM

Troxhammar byväg 36
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl.se

Troxhammar byväg 36
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl.se

Har ni problem
med MÖGEL?
Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer
för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

z Bolagsbildning
z Bokföring
z Kund-

& leverantörsfakturahantering

z Inkassohantering
z Bokslut

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...

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning

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

z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00

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
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tyck!
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

Kalla till möte
Nu har jag fått nog! Ekerö
bostäder informerade i sitt
senaste nyhetsblad att de
med kort varsel kommer att
riva våra ﬁna uteplatser på
Wrangels väg. Anledningen
till detta är att det ska se mer
enhetligt ut. Vi har fått stå
ut med så mycket i ﬂera år,
det här är verkligen droppen
hur man behandlar sina
hyresgäster. Så här får det
inte gå till. Kalla till ett möte
och kommunicera med oss.
– Maria Stål, arg och
besviken hyresgäst

En tistel!
z Min dotter glömde sin
gråa Acnehalsduk i början
av mars på Ekerö vårdcentral. En julklapp från mig
för några några sedan. Hon
glömde den inne på ett av
rummen. Vid förfrågning
har den lagts ut till allmänheten. Hur kan man ha
mage att ta någon annans
halsduk? Använder
man den själv? Ger man
bort den? Säljer man
den? Förhoppningsvis
kommer ditt samvete
ikapp dig och du lämnar
tillbaka den.


– Karma

Kommunen sparar – skolpersonal sägs upp
Inför kommande läsår kommer
Ekerös skolor, förskolor och fritids få en påtaglig minskad personaltäthet då barn- och utbildningsnämnden måste spara in
på verksamheterna vilket leder
till att personal måste sägas upp.
I skrivande stund rör det sig om
30 till 35 tjänster.
Dels beror detta på att skolpengen
inte räknades upp för 2018, dels
beror det på att en del statliga bidrag
dragits in. Lösningen på de ekonomiska problemen blir personalminskning.
Det är med bestörtning vi hör om
detta och vi oroar oss för de konsekvenser detta innebär för verksamheterna.

Visserligen ﬁnns det vakanta tjänster
att byta till för den personal som
blir övertalig på grund av att en
stor mängd skolpersonal kommer
säga upp sig och söka jobb i andra
kommuner, de ﬂesta anger lön och
arbetsmiljöproblem som orsak. Det
kommer bli en rejäl omfördelning
av personal. Att man minskar på
personal för att en enhet minskar i
barnantal är i sig inget konstigt men
här rör det sig om en sammanlagd
personalminskning med försämrad
personaltäthet ute på enheterna.
Enligt skolverkets statistik ligger
Ekerös kostnader per elev redan
bland de lägsta i landet. Visst hör
man politiker skryta över hur ”kostnadseffektiva” vi är. Snålhet kan man
också kalla det.

Om vi nu tänker oss att vi redan har
proffsig personal och en så effektiv
organisation som det bara går så
kommer inte kvalitén öka för att vi
drar ner. Personalen går redan på
knäna därför att mycket måste lösas
genom stora mängder gratis övertidsarbete för att få verksamheten att
gå ihop.
Från fackligt håll ser vi följande
konsekvenser:
Ofrivilliga omﬂyttningar av personal brukar leda till att ﬂer än beräknat säger upp sig inför kommande
terminsstart. Man kanske har jobbat
kvar här för att man trivts med sina
kollegor och sina elever men är inte
alls intresserad av att omﬂyttas till
någon annan enhet inom kommunen. Risken blir att vi i slutändan står

med vakanta tjänster som blir svåra
att tillsätta med behörig personal.
Det blir i första hand elever som
har svårigheter och med behov av
extra stöd och hjälp som drabbas.
En del service som till exempel
läxhjälp kommer behöva dras in.
Från politiskt håll hade man förut
ett mål om att vara bland de tio bästa
skolkommunerna i landet. Detta mål
tyckte vi från LR var bra men det är
inte så konstigt att målet nu plötsligt
är ersatt med det betydligt luddigare
och billigare alternativet: I Ekerös
skolor ska det råda trygghet och ordning och reda. Sådana mål blir lätta
att bocka av med rätt mätmetod.
– Oscar Linde, huvudskyddsombud Lärarnas riksförbund

Hur länge ska vi acceptera att vara en ”bortglömd kommun”?
Den offentliga service
i Ekerö kommun som
vi betalar så dyrt för är
urusel. Jag kan göra listan
hur lång som helst. Vi har
sämst kollektivtraﬁk i hela
Storstockholm. Vi är den
enda kommun med gräns
mot Stockholm som saknar
spårbunden kollektivtraﬁk. Många delar av kommunen saknar busslinjer
och turtätheten är urusel.
Bussarna är gamla och
slitna och man vet aldrig
om bussen kommer över
huvud taget. Det ﬁnns
ﬂera andra kommuner
med promenadavstånd till
Stockholms city som kan
välja mellan tunnelbana,

pendeltåg, spårvagn och
buss. Kollektivtraﬁken
borde ha byggts ut för 50
år sedan när man exploaterade kommunen. Ekerö
kommun har också det
sämsta vägnätet i hela
Storstockholm. Vi är den
enda kommun med gräns
till Stockholm som saknar
motorväg. De urgamla
vägarna är krokiga, smala,
saknar vägrenar och dåligt
underhållna. Nu förtätar
man mellan Tappström och
Träkvista utan att planera
för den ökade traﬁken.
Framkomligheten har redan
försämrats enormt och det
kommer att bli ännu värre
eftersom man har förstört

möjligheten att bygga en
fungerande genomfartsled
från Ekerö centrum till
Munsö och Adelsö. Broarna
är utslitna och fastnar regelbundet. Infartsparkeringen
vid Drottningholm har
medvetet saboterats av en
statlig myndighet. Och nu
ska Traﬁkverket stänga av
ett körfält på vår enda tillfartsväg i två år. Samtidigt
är traﬁken störd av tunnelbygget. Och hur blir
det när Tappströmsbron
ska bytas ut? Och varför
bygger man inte motorväg direkt? När tunneln
är färdig så kommer ju
resenärer mot Nockeby
och Bromma självklart att

köra via Drottningholm
och då kommer det att
bli kaos igen. Ekerö är
den enda kommun i hela
landet där medborgarna
själva tvingas betala för
färjetraﬁk. Den borde av
säkerhetsskäl ﬁnnas som
ett alternativ till vanlig väg
när broarna krånglar. Ekerö
har den sämsta polisnärvaron i hela Storstockholm.
Polisnärvaron har kontinuerligt minskat vartefter
kommunen vuxit och
kriminaliteten ökat och
slutligen lade man ner
polisstationen helt. Och
nu ska vi tydligen själva
tvingas betala för kommunala väktare som ska

En fråga till Adam Reuterskiöld
Som det ser ut på vägarna, i
bussarna och på färjorna så är
vi skapligt många kommuninvånare som till vardags
pendlar till arbetsplatser och
skolor utanför kommunen.
Vi är alla helt beroende av att
våra kommunpolitiker är på

tårna, har förmåga att tänka
strategiskt och att i förekommande fall smart och kraftfullt förhandla med olika
intressenter i frågor som
påverkar våra egna och våra
familjers liv och livskvalité i
kommunen. Moderaterna är

den klart starkaste och mest
inﬂytelserika partigruppen
i fullmäktige och nämnder
och därmed den av de olika
partigrupperna som har
störst påverkan på kommunens utveckling i det korta
och långa perspektivet.

Hur stor andel i procent av
Moderaternas partigrupp
av förtroendevalda i Ekerö
kommun pendlar till vardags
till arbetsplatser och skolor
utanför kommunen?
– Joakim Bergman

Transparent dialog istället för känsloyttringar
REPLIK

Mälarökoalitionen skriver
att vi Sverigedemokrater
vill sätta ett pris på
människor. Man väljer
ogenerat att slänga sig med
värdeord som medmänsklighet och solidaritet i en
diskussion som handlar
om kommuninvånarnas
ﬁnansiella medel. Att på ett
populistiskt sätt söka politiska poäng är inget ovanligt
för partier vars retorik styrs
av känsloyttringar framför fakta. Att MK anser att
politik inte ska grundas
på ekonomiska kalkyler
och känslighetsanalyser
visar tydligt på en total
avsaknad av ett ansvarsfullt

förvaltande av kommunen,
vilket bland annat stod till
grund för vårt beslut att låta
Ekeröalliansen fortsätta
styra Ekerö. Ett beslut som
mälaröborna bevisligen
ska vara mycket glada
över. Samtliga partier i KF
pratar om vikten av medborgardialog. Eftersom vi
Sverigedemokrater är övertygade om mälaröbornas
intresse för vad deras skattepengar används till, anser
vi att dialog mellan politiker
och invånare bäst realiseras
genom transparent redovisning av kommunens ﬁnanser. All statistik visar tydligt
på de kostnader som dagens
invandring för med sig.
Ekerö kommun har dess-

utom beslutat förlänga den
så kallade etableringstiden
för nyanlända till fyra år. Ett
beslut som i realiteten innebär att mälaröborna får stå
för notan de två extra åren.
Idag sker redovisningen av
vissa av kommunens kostnader genom att de göms
in i andra ﬁnansiella poster.
Vi anser det dock fullt rimligt att på ett faktabaserat
sätt redovisa kostnader
och eventuella intäkter
genom ett integrations- och
migrationspolitiskt bokslut. Detta utan att varken
svartmåla eller skönmåla
verkligheten. Ekerö kommuns stabila ekonomi
grundar sig inte i MK:s
socialistiska grundinställ-

ning att systemet fungerar
utmärkt till dess alla andras
pengar är slut, utan bygger
tvärtom på en ansvarsfull
hållning till kommuninvånarnas pengar. För oss
Sverigedemokrater innebär
denna hållning transparens
och tydlighet i samtliga
frågor och alltid med
mälaröborna i fokus.

För Sverigedemokraterna Ekerö
– Jimmy Fors,
gruppledare
– Per Lönnestål,
ledamot
i Socialnämnden

förhindra brottsligheten.
De ska tydligen patrullera
i tätorten, men i ytterområdena kan tjuvarna
fortsätta att härja fritt. Man
måste undra varför vår egen
kommunledning och våra
egna politiker inte driver
en offensiv och synlig kampanj mot övriga myndigheter för att vi ska få samma
service som övriga kommuner i Storstockholm. Men
problemen nämns bara i en
bisats under valkampanjen,
sedan är det dödstyst så fort
valet är över. Hur länge ska
vi behöva acceptera det?
– BT 70 år, ekeröbo
sedan 50 år

Varför ok
i andra fall?
REPLIK

Jag tycker att det är ett
hyckleri av stora mått när
Mälarökoalitionen ondgör
sig över Sverigedemokraternas motioner som handlar om invandrares kostnader. Ni insinuerar att det
tyder på en dålig människosyn att prata om pengar i
detta sammanhang. Men hur
hänger det ihop med att man
i alla andra sammanhang gör
ekonomiska kalkyler och tar
beslut om vad som får kosta
x antal kronor. Då tyder
det inte på någon speciell
människosyn, eller? Vad får
en sjukskriven kosta? Vad
får en arbetslös kosta? Vad
får en polis kosta? Vad får en
undersköterska kosta? Vad
får en socialbidragstagare
kosta? Vad får en pensionär
kosta? Etcetera etcetera.
Alla olika typer av grupper i samhället värderas i
pengar hela tiden för att
passa in i en budget. Ni
verkar mena att just invandrare får man inte räkna på?
– Magnus i Stenhamra
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Det viktiga EU-valet
Du kommer väl att rösta i
EU-valet helgen den 25 till
26 maj? Nu är det verkligen
allvar. Europas och därmed
också Ekerös och vår framtid i Ekerö kommun står på
spel. Vi måste värna frihet,
tolerans och demokrati.
EU bygger på dessa liberala
idéer. Tanken är ett starkt
Europa med länder som
samarbetar och inte motarbetar varandra. Människor
som handlar och gynnas av
ett gemensamt och jämlikt
samhälle skjuter inte på

varandra. Det får vi inte
glömma. Ibland gnäller vi
på EUs parlamentariker för
att de diskuterar petitesser som färgen på tomater
eller längden på gurkor.
Petitesser som media gör
till stora rubriker. Visst
ﬁnns det saker vi kan kritisera EU för och där vi tycker
att lagar och regler är väl
detaljrika eller hör till det
nationella snarare än det
europeiska. Ibland får personfrågor skymma viktiga
beslut som EU åstadkom-

mer. Men grundidén, den
liberala kompassen som EU
vilar på, den måste vi värna.
Vad betyder EU för oss
på Ekerö? En hel del. 60
procent av alla ärenden på
kommunfullmäktiges dagordning påverkas mer eller
mindre av EU. Det är något
som lokalpolitiker måste
förhålla sig till. Särskilda
utmaningar ﬁnns inom
områdena miljö, transporter, utbildning och sociala
frågor. Lägg därtill konsumentfrågor och kultur. Det

handlar om Mälaröarnas
vattenskyddsområde, vårt
dricksvatten och vårt jordbruk. Det handlar också
om att få bort granulaterna
från våra fotbollsplaner, om
minskat skräp i naturen och
mindre plast i vår vardag.
EU har muskler att stödja
oss och värnar både miljön
och oss som konsumenter
också lokalt i Ekerö. Vi får
aldrig glömma det gemensamma arbetet vid oförutsedda katastrofer som
till exempel fjolårets svårt

Hopp istället för hat
Vad betyder egentligen valet till Europaparlamentet för oss
mälaröbor? Miljöpartiet
de gröna var som bekant
mycket kritiska till
EU-inträdet 1995. Vi ville
värna den lokala demokratin och delaktighet i
demokratiska processer
och oroade oss för överstatlighet. Vi har nu insett
att det är just av de skälen
som vi behöver vara med i
EU och påverka de viktiga
beslut som påverkar oss här
på lokal nivå.
Vi märker hur högernationalistiska strömningar
i Europa gradvis sprider

sig även till våra norra
breddgrader och hur hbtqi-personers rättigheter
är hotade. Landvinningar
som vi numera tar för givet
vad gäller kvinnors rätt
att bestämma över sina
kroppar börjar alltmer ifrågasättas av abortmotståndare. Dessa strömningar
har inga gränser. Vi måste
vara med och motverka
detta. Ett starkt Miljöparti
i Europaparlamentet är en
garant för att värna mänskliga rättigheter.
Miljöpartiet vill att medlemsstater som vägrar följa
gemensamma principer
om demokrati, rättsstat,

bemästrade skogsbränder
runt i Sverige. Utan hjälpen
från EU hade katastrofens
omfattning blivit än mera
förödande.
EU gör det möjligt för
oss att resa, jobba, plugga
och leva i hela Europa. Med
EU kan vi lösa de stora frågorna. Klimatkrisen är en
sådan. Brottsbekämpning
en annan. Vi i Ekerö
kommun och Sverige
behöver ett fungerande
EU som ständigt utvecklas
och anpassas i takt med

tidens utmaningar. Vi
anser att världen blir fredligare och säkrare tack vare
EU-samarbetet. Idag arbetar extremister och högerpopulister för att misstänkliggöra och skada EU.
Vill du att din röst ska
värna om samarbete för
fortsatt fred, frihet och
medmänsklighet? Då måste
du rösta senast helgen den
25 till 26 i maj.

– Liberalerna Ekerö

Kostnader äldreomsorgen
mänskliga rättigheter
och skydd för minoriteter snabbt ska få stöden
från EU minskade eller
indragna. Vi vill att EU ska
öka stödet till civilsamhället organisationer för att
fortsätta bygga och främja
demokratiska värden i
medlemsländerna.
Här på Mälaröarna kan vi
se hur viktiga dessa frågor
har varit för att värna just
den lokala demokratin och
delaktighet. Tack vare det
fantastiska civilsamhället
på Mälaröarna har vi haft
ett ﬁnt och medmänskligt
mottagande av nyanlända.
Alla de ﬁna verksamheter

som är sprungna ur Öar
utan gränser med språkcaféet i Mälarökyrkan, EBOgruppen som har tagit in
ensamkommande ungdomar i sina hem, Idélabbet
och Vänfamiljenätverket
är bara några exempel på
verksamheter som bygger
på ”Hopp istället för hat”.
Det är medmänsklighet
och omtanke om sin nästa
som alltid stått i förgrunden. Det är enligt den
principen som Miljöpartiet
verkar i EU-parlamentet.

– Ulrika Sandin (MP),
gruppledare

REPLIK

Konstaterar att jag inte fått något direkt svar, från våra
lokala politiker, på mina frågor som godman avseende mina
huvudmän. Ser också att våra politiker föredrar att bemöta
frågor på detta område i en intervju i Mälaröarnas nyheters
radioprogram. Ekerö kommun proﬁlerar sig som en av
Sveriges bästa kommuner gällande äldrevård men tyvärr har
jag svårt som godman att dela den uppfattningen. Detta då
kommunen, enligt min mening, överdebiterar våra äldre.
Det gäller inte bara min huvudman utan detta drabbar ﬂera
andra. Att det bara skulle röra sig om undantagsfall med
debitering över 10 000 kronor är inte rätt. Kommunen
hänvisar till praxis eller att andra kommuner gör på samma
sätt. Men ändå... kallar man sig för en av Sveriges bästa kommuner gällande äldrevård så tycker i varje fall jag, att man
har ett ansvar att möta upp det påståendet med tanke på
ovanstående.
– Mvh Janne Synak, tvärpolitiker

Ekerö pastorat svarar ”Värna Adelsö”
REPLIK

Svar till insändare från
Lennart Rydberg, ordförande Värna Adelsö, i
Mälaröarnas nyheter 17
april 2019
Ekerö pastorat, som
omfattar Adelsö-Munsö,
Lovö och Ekerö församlingar, ﬁck före årsskiftet
en förfrågan om Adelsö
hembygdsgård kunde vara
till salu. Vi har svarat att
vi är villiga att diskutera

under de tydliga förutsättningarna att både kyrkans,
de lokala föreningarnas och
kommunens verksamheter
kan fortsätta under dagens
villkor. Det första vi gjorde
därefter var att öppet diskutera med Adelsö-Munsö
församlingsråd och därefter
med ordförande för Adelsö
föreningsråd tillsammans
med ordförande Lennart
Rydberg i Värna Adelsö
(den senare har skrivit det
öppna brevet i Mälaröarnas

nyheter 17 april). De båda
ordförandena uttryckte då
tacksamhet för det öppna
och klargörande samrådet.
Därefter har vi haft ett
öppet och utannonserat
stormöte på Adelsö den
15 april, där över 75 personer deltog, varvid alla
kommentarer och frågor
ﬁck ställas både till oss från
kyrkan och till den eventuella köparen, som är barnfödd adelsöbo. Vi tycker
detta visar att pastoratet har

vinnlagt sig om en öppen
dialog i denna fråga.
Kyrkans verklighet är att
kyrkomötet (kyrkans ”riksdag”) ålagt församlingar
och pastorat att minska
fastighetskostnaderna som
vuxit, medan medlemsantalet under åren sjunkit.
Vår uppgift är att värna kyrkans liv och verksamheter
och att vårda i första hand
de medeltida kyrkorna.
Eftersom alla verksamheter
i Adelsö hembygdsgård

blivit mycket färre än som
förespeglades vid kyrkans
övertagande och endast
mindre än en tredjedel av
den verksamheten i gården
är kyrkans egna verksamhet, kan det inte försvaras
att Ekerö pastorat lägger
ner de miljoner kronor i
upprustning som gården
behöver. När då en intressent med långsiktigt perspektiv önskar få möjlighet
att upprusta gården och öka
dess användning, utan att

minska tillgängligheten för
föreningar och kyrkan, vore
det oansvarigt av oss att
inte seriöst överväga möjligheten att på detta sätt få
förbättrade lokaler för alla
som vill nyttja dem.
– Monika Regnfors
– Sjörén, kyrkoherde
– Sören Nordström,
ordförande kyrkorådet
– Lennart Arlinger,
ordf. ekonomi- och
fastighetsutskottet

Ekerö Taxi
har en egen app!
Ladda ner till din mobil
och boka din resa
direkt i appen!

560 340 00
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Jazzgruppen Maybe Tuesday bjöd på rejält jazzgung i Ekebyhovs
slott den 13 april. Medlemmarna har rötter i Ekerö kommun och
gör regelbundna spelningar i slottet. Denna lördag var det Ekerö
IK Fotboll Flickor 08 som höll i kafeét. På söndagen var det Ekerö
Royal Jazz som spelade.

Birkakören är sedan många år ett givet inslag när adelsöborna
ska hälsa vårens ankomst. Förutom de traditionella valborgssångerna sjunger körledaren Johan Wallnäs en egen favorit, denna
gång Fredmans epistel 72. Årets vårtal hölls av Johan ”Viking”
Sandmark, som lockades till ön för dess vikingahistoria.

Radiobesök Måndagen den 8 april fick radioprogrammet

FOTO: OVE WESTERBERG

FOTO: OVE WESTERBERG

FOTO: ANNI STAVLING

Utmärkelse I mitten av april tog illustratören och arkeologen Mats Vänehem från Stenhamra emot Mandelgrenpriset i
Medeltidsmuseet. Ur motiveringen: ”...att på vetenskaplig grund
illustrera och levandegöra den vikingatida och medeltida historien
för både barn och vuxna. I ett stort antal avhandlingar, läromedel,
fackböcker, barnböcker...”
FOTO: JEANETTE VÄNEHEM

Alsnu vikingar bjöd in till traditionella vikingadagar vid Alsnu
gård, Adelsö på valborg och första maj. Det blev stor uppslutning
av framförallt barnfamiljer som kom för att pröva på ”vikingaliv”
för några timmar. Ett av många vikingatester var att pröva på
bågskytte.

Påskmarknaden i Hilleshögs gamla skola den 19 till 22 april lock-

FOTO: OVE WESTERBERG

FOTO: MALIN LINNÉ

Spökboll Det var ”spökboll” och samtal i fokus när Färingsö församling och Ekerö kommuns
”Idélabbet” anordnade träff mellan lokala ungdomar och politiker den 15 april. Bland annat diskuterades en del av kommunens utmaningar, exempelvis drogproblematiken på skolorna. Nu hoppas man på
att nya aktörer tar över stafettpinnen och arrangerar liknande arrangemang.
FOTO: JOAKIM JONSSON

”Lennarts låda” i Radio Viking besök av operastuderande Cêline
Dewrêe. Hon berättade om sina framtidsplaner och delade med
sig av smakprov ur sina favoritoperor.

ade många besökare, bland annat tack vare det vackra vädret. På
bilden syns från vänster två av arrangörerna: Eva Borgström och
Britta Olsson tillsammans med två besökare.

Ny fågelart Den 24 april upptäcktes två exemplar av svarthuvad mås i Svartsjöviken. En art som aldrig tidigare rapporterats i Ekerö kommun, men som lockade många skådare till viken. Dock har den
inte setts sedan den 25 april. Den ena fågelns ringmärkning har kunnat läsas av med hjälp av fotografier, så chansen är stora att få reda på var detta fågelpar varit tidigare.
FOTO: BENGT LEGNELL

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

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!
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Hårt polisjobb i kommunen
MÄLARÖARNA | I MN 1969
kan man läsa en hel del
lite längre reportage, bland
annat om polisens arbete
med stölder och sopdumpningar på öarna. Vi får även
stifta bekantskap med en
utflyttad, spelande bonde
och blir aviserade om ett frigörande väckelsemöte.
I MN för 50 år sedan kan man
läsa om polisens vedermödor
på Mälaröarna. I artikeln framgår att det årligen inkommer
mellan 400 och 500 anmälningar om inbrott och stölder,
en siffra som anses vara förhållandevis hög och ger den
lokala polisen fullt upp. Till
detta kommer ungefär lika
många ”delgivningsärenden”,
mängder av passansökningar
och andra polisiära uppgifter.
Det ﬁnns även en lokal hittegodsavdelning, dit ett 50-tal
föremål per år lämnas in, ”allt
från amerikanska checkar till
kvarglömda tält”.
Den lokala polisen är också missnöjd med att ”en del
gott folk utser förorterna till
ett slags avstjälpningsplatser.
Det är dessvärre inte sällsynt
att stadsbor fyller bilen med
bärkassar fulla med skräp och

ställer av dem i skogen på öarna”. Även madrasser, sängar,
andra möbler och till och med
bilar, ”glöms kvar” i terrängen.
”Den spelande bonden” som

även kallas ”Sveriges största
enmansshow” med anledning av sin sin stora och långa
kroppshydda, heter i själva
verket Jan Welander. Han är
en ekeröson i förskingringen
som gör succé på dansbanorna
runt om, både med enmansföreställningar och i dansband.
”Han har fått en gedigen
utbildning i modernäringens
ABC hemma hos far, arrendator Eric Welander på Skytteholm…” men slår sig senare
in på den musikaliska banan
jämsides med sitt eget jordbrukande utanför Strängnäs,

”Han har fått en
gedigen utbildning
i modernäringens
ABC hemma hos
far, arrendator
Eric Welander på
Skytteholm”

där han odlar 74 hektar spannmål. Men uppväxtåren har han
tillbringat på Ekerö och han
har haft sin skolgång på Sundby skola från 10-årsåldern och
uppåt. ”Redan som tonåring
började han traktera handklaver och den mycket musikaliske unge mannen förkovrade
sig snabbt på egen hand” kan
man läsa i Mälaröarnas nyheter i maj 1969. Musikkarriären
får sig ett riktigt uppsving när
han tillsammans med bandkollegorna i ”Jan Welanders
showorkester” vinner Sveriges radios dansbanetävling,.
Vid en snabbsökning på internet kan man läsa sig till att Jan
kom att lägga ner lantbrukandet och ägna sig åt musiken på
heltid efter det.
Ytterligare en publikmagnet
är Maranatrörelsens väckelsemöte som hålls i Ölsta Folkets
hus på Kristi himmelsfärdsdagen 1969. I annonsen kan man
läsa att det blir framträdanden
med ”Runo Erixon med sång,
musik och vittnesbörd av jublande ungdomar från Uppsala”.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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!

1:e polisassistent Ivan Södergren demonstrerar mälaröpolisens splitternya Volvo Amazon Combi i maj 1969.

Nyfiken på hur vi har det
på våra seglarläger? Du
hittar oss på Instagram:
@rastaholmsseglarlager
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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: Valborgsfirande Ekebyhov
FOTO: OVE WESTERBERG

Vi gratulerar Kerstin Nilssoe, Munsö, 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
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När snön smälter bort och solen börjar värma
är det dags att leta vårtecken. Vi har väl alla
våra favoritställen – som blåsipporna i en
särskilt solig skogsbacke, tussilagon i dikesrenen eller den spretiga videbusken som
slåss om utrymmet i granhäcken. Vi vill ju så
gärna att det ska bli vår och samlar girigt alla
små förändringar i naturen som tyder på att
våren äntligen tycks ha landat.

F

rörutom talgoxens entoniga tutande så är det en särskild
liten växt som för mig är det säkraste vårtecknet. Det är
en uschlig liten gul krokus som envisas med att blomma
bland de allra första. Den står inte i någon välfriserad
rabatt – nej den har placerat sig i gräsmattan mellan radhuslängorna i Väsby alldeles intill en eltransformator. När jag först
upptäckte den för många år sedan var det faktiskt tre krokusar
som blommade ungefär samtidigt jämte en blå scilla. Någon
hade väl rensat sitt trädgårdsland, slängt skräpet men råkat tappa
några blomsterlökar precis här. Och det är just det oplanerade
och oförutsägbara som gör den lilla krokusen så värdefull. Andra
välmående krokusar må blomma med större kraft och mer
färgrikedom men de är inte intressanta. Den här krokusen får
varje år kämpa för sin överlevnad. Jag blir glad
varje gång jag upptäcker att bladen har stuckit
upp ovanför jorden några centimeter. Då vet
jag att blomningen är på gång. Men jag vet också hur lätt det är att knäcka den magra stjälken.
Vissa år får krokusen stå en hel vecka och hinner sprida ut alla
kronbladen. Andra år faller den så att säga på målsnöret – det
räcker med en tung hundtass för att sätta stopp för blommans
fullbordan. Så var det i år. Det tog en dag så låg den lilla blomman i tre bitar. Kanske var det den ovanligt kalla natten som sög
musten ur plantan. Lite sorgligt var det i alla fall. Men det är väl
som med julbocken i Gävle. Man vet aldrig om den kommer att
genomleva julen, men likafullt så blir det jul i alla fall. Samma
sak med krokusen. Den är ett årligt vårtecken – och även om den
snabbt blir stukad så blir det ändå vår. Och sedan när gräsmattan förvandlas till ett stort gult hav av alla maskrosorna – vem
funderar då på en uschlig liten gul krokus som kommer att ligga i
startgroparna tills det blir vår nästa gång.

Vårtecken
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

För det är ju precis som i dikten som jag skrev för några år sedan:

Vintern river sina fästningar
kvar i gruset fjolårsskräpet
ensam krokus kämpar sig upp i ljuset
efter tålmodig väntan på rätt tillfälle

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

en vilja till liv i allt det gråa
så står hon där tunn och hålögd
lite tilltufsad men ändå stolt över sin existens
tills någon av ren klåfingrighet bryter av stjälken

kolumnen

samtidigt trängs de liknöjda i rabatterna
de perfekta skuldra vid skuldra
med välfyllda bukar och sidenglänsande höljen
och knappast någon sörjer en gul liten krokus

Gunilla Lindberg

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

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!
78 på 60: Gunnar Nilsson
Annis Musikcafé:

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

Heldgsrock och Movin´
On: Janne Lyckman och

Musik i skymningen:

Anni Stavling

Teddy Wickström

Mälarö Jazz: Tommy

Back to the Sixties:
Janne Widén och Lasse
Lindros

Kentas Kårner:
Kenta Hedlööf

Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och
Lennart Olinder

Barockt och Bàrock:

Fredrik Värme

Onsdagsdansen:

Jüri Jügenthal

Kryckan på egna ben:

Björn Schumacher

Blå timmen:

Lars ”Kryckan” Krüger

Lennart Karlsson

Kritfabriken:

Birgitta och Janne Lyckman

Kryckans Country:

Plattfall: Nisse Jakobsson
Plats på scen:

Broddmans:

Lars ”Kryckan” Krüger

Bo Magnusson

Ingemar Lindqvist

Kyrkradion: Marianne

CD med egna öron:

Rockoko: Gunilla Jerlinger
Skivat och klart:

Pyret Ericson

Abrahamsson, Barbro och
Lennart Arlinger

Dags för dragspel:

Lennarts Låda:

Kjell Nilsson

Lennart Lundlad

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

Lättspårat:

Jerlinger och Anni Stavling

Fredagskväll:

Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen:
Lasse, Kalle och Nisse,
Gunilla Jerlinger

Mer än bara Blues:

Kjell Karlsson

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

Söndagkväll:
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage
Torsdagspytt:

Björn Höglund

Danne Larsson och Arne
Swedin

P-O Ljungberg

Fyndlådan: Leif Bjärnling
God kväll Mälaröarna:

Morgonluft från
Mälarökyrkan: Ing-Britt

Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

Viking meny: Ulf Nystedt
Wallins praliner:

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

Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

Alfa Ekerö

 DÖDA

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

IGNIS

Begravningsbyråer

• Ingrid Desirée Backlund,
Ekerö, avled den 13 april i en
ålder av 75 år.

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121

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

Vår älskade

Ulf Andersson
* 15 januari 1929
Sorunda 18 april 2019

www.ignis.se
Sandviksvägen 4

Tack för all kärlek
och omsorg

Auktoriserad av SBF

Begravningen äger rum fredagen
den 17 maj kl 14.00 i Ekerö kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan till
Klockarebolagets begr. byrå
tel. 08-26 81 10 senast 13 maj.
Istället för blommor tänk på
Njurfonden tel. 020-900 100.

Jord, Sand & Grus

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z



URSZULA
MONIKA
Maximilian
Släkt och Vänner

Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65



• Bror Gunnar Sjöblom,
Stenhamra, avled den 14
april i en ålder av 76 år.
• Karin Margit Lundkvist,
Ekerö, avled den 23 april i en
ålder av 84 år.

Vår käre Pappa Farfar
Morfar och Bror

* 23 mars 1932
har stilla insomnat
✝ 26 april 2019
ANDERS och INGRID
Ola



KAJSA och JAN
David Sonja
Ekerö Re-Arb

BONNIE

FixarService
ce

072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

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

0760-062641

Rut-avdrag!

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

Båtplatser
uthyres
Nära Centrum,
Y-bommar.
Ring
0722-08 44 48

.JOLÇSFQBQQB

#FSOU5SZCPN
BQSJM
BQSJM


7*$503
ºWSJHTMÇLUPDIWÇOOFS


#FHSBWOJOHFOÇHFSSVN
UJTEBHNBKLM
J+ÇSGÇMMBLZSLB&GUFSÉU
JOCKVEFTUJMMNJOOFTTUVOE
0TB'POELJTUBO+ÇSGÇMMB

TWBS!GPOELJTUBOKBSGBMMBTF
TFOBTUUJTEBHNBK

Vi vill gratulera Alvin Friberg
som fyller 10 år den 3 maj.Vi
älskar dig underbara barn!
Stor kram från Rolle, Katrin,
Sixten och Lillﬁxa.

Björn Holtsberg



Ekerö Skog & Trädgård

| familj

Släkt och många vänner

7ÉSNPSPDIGBSNPS

,BSJO.BSHJU
-VOELWJTU
OPWFNCFS

Begravningen äger rum i
Skå kyrka fredagen den
24 maj kl.14.00. Därefter
inbjudes till minnesstund
i Herman Palmsalen. O s a
till IGNIS Kungsholmen
tel 08-653 33 75 eller
kungsholmen@ignis.se
senast 17 maj.
Istället för blommor
tänk gärna på
Mämus Vänförening
Pg 42 34 59-7
märk till minne av
Björn Holtsberg
eller Cancerfonden
tel 020-59 59 59

IBSJEBHTUJMMBJOTPNOBU
&LFS×BQSJM
, +&--
+"/PDI&7"-&/"
.PB .BKB &MJBT
4ÉTUJMMBLPNE×EFO
EFOLPNTPNFOWÇO
%FOUPH%JHJIBOEFO
0DIG×SEF%JHIFN
#FHSBWOJOHFOÇHFSSVNJ&LFS×
,ZSLB
UPSTEBHNBKLM
5ÇOLHÇSOBQÉ4UPDLIPMNT
4UBETNJTTJPO1(



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

Annonsmarknaden
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Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

 SÄLJES


Gräsklippare Ryobi med uppsaml.
körd 5 min, säljes felköp.Pris: 1 500
kr. Tel. 560 449 12.
Åkgräsklippare Husqvarna Rider 16C
AWD2009, gått ca. 250 timmar. Pris
22 500 kr. 070-895 10 06.





UTHYRES



3:a 81 kvm i Ekerö C. Uthyres omgående tillsvidare. För mer info ring Pia
070-627 72 45. Eva 070-797 36 29.
För säker sol i vår eller under sommaren, åk till Malta ! Hyr en av 2
lägenheter i Marsascala, TaMonita.
1 el 3 sovrum, för 4 el 6 personer
per lägenhet. Eller res ﬂera familjer
tillsammans och bo var för sig. Härlig
sjöutsikt och bara några minuters
gångväg till bad, pool, restauranger
och strandpromenaden. Direktﬂyg
med SAS el Ryanair. Ring 070-695
12 50 el 08-560 212 34.

• 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.

| till minne
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Peter Tucker till minne
LOVÖ | Konstnären och Lovöbon
Peter Tucker har lämnat oss, sörjd
och saknad av livskamraten Cilla
Ericson och sonen Noa, Peters
äldre söner Patrick och Robin samt
Cillas son Ossian med familjer,
släkt och många vänner.
Peter var så nära
en modern renässansmänniska som man kan
komma. Konstnär, arkitekt, ﬁlosof, författare,
politisk aktivist,
graffitimålare,
teatermänniska,
scenograf, såväl
visionär och radikal som konservativ
i sitt tänkande. Peter var ständigt nyﬁken och det var skälet till att han gav
sig på varje ämne med samma entusiasm, samma brist på respekt för auktoriteter och med samma nytänkande.
Under hans sista dagar på sjukhuset
irriterades han mindre av de slangar
som försåg honom med luft än av att
sjukhusets internetuppkoppling var så
långsam. Det var information han behövde, kontakter han ville ta, mejl att
besvara, projekt som skulle avslutas.
Peter föddes 1942 i Oxford i England.
Han utbildade sig till arkitekt men var
alltför mycket av fritänkare för att trivas
i yrket. Kärleken tog honom till Sverige i slutet av 1960-talet och han skulle
därefter förbli Sverige trogen. Efter
utbildningar på Konstakademien och
Dramatiska institutet tog han initiativ
till en rad banbrytande teateruppsätt-

ningar och var aktiv i gruppen Jordcirkus. Under den tiden hann han också
upptäcka okända fornlämningar vid
den gård i Knivsta där han bodde. Upptäckten resulterade i ﬂera forskningsprojekt vid Uppsala universitet och Peter målade historiska bilder av Sverige
under stenåldern och framåt i tiden.
I början av 1980-talet träffade han
konstnären Cilla Ericson som skulle
bli hans livskamrat. Deras hem i Drottningholm blev ett konstnärskollektiv
och tillsammans drev de målarkurser
för barn i skolor och på torg, inte minst
för traumatiserade ﬂyktingbarn från
krigets Balkan. Med Kulturskoleprojektet Megakonst blev också, under
ordnade och lagliga former, bildläraren Peter erkänd som ”grafﬁtins kung”
bland ungdomarna.
Men Peter var inte en man man kunde placera i ett fack: han utnyttjande
sitt bildskapande för att synliggöra de
osynliga krafter som håller ihop solsystemet, han forskade kring hjärnans
funktion och minnen vid krigstrauman, intressen som också resulterade i
publikationer.
Peter ägnade mycket energi åt att argumentera mot Förbifarten och de vägutbyggnader på Lovön som både hotar
världsarvet Drottningholm och baseras
på gårdagens transportﬁlosoﬁ som går
stick i stäv med tankarna på en hållbar
planet. I Lovöbloggen ivrade han för att
Lovön skulle lämna Carpeland under
pseudonymen Peder Fredag. Den verklige Peder, som stred på Gustav Vasas
sida mot den danske kungen Kristian
”Tyrann”, räddade Lovön när han julafton 1521 slog tillbaka ett danskt anfall

mot de svenska truppernas läger med
mer klokhet och list än militär styrka.
Men Peter var inte en person som bara
argumenterade mot. I sin blogg presenterade han ﬂera konstruktiva lösningar,
alternativa vägdragningar m.m. som
både hade underlättat Ekeröbilisternas
vardag och skyddat världsarvet. Som
ett led i att värna Lovön och Drottningholm blev Peter också en av grundarna
av föreningen Drottningholmsparkens
vänner.
Under mer än tio år i början av
2000-talet satt Peter nästan dagligen
vid sitt stafﬂi i Drottningholmsparken.
I många hem ﬁnns nu Peters vackra
målningar som bestående minnen såväl av hans förmåga och känsla som
konstnär som av hans kärlek till parken.
Samtidigt resulterade Peters önskan att
försköna världen i hans målningar på
Drottningholms grå elskåp. De ﬁnns
där för alla att se – just så som Peter själv
ville ha det.
Det sista Peter ägnade sig åt när sjukdomen hade reducerat hans lungkapacitet till en bråkdel var en gigantisk
uppgift: att skriva en deklaration om
planetariska rättigheter och skyldigheter. Ett manifest för att rädda världen,
ett rop på att vi människor måste ta
ansvar för vår hotade planet om vi ska
överleva på sikt. Allt hänger ju samman.
FÖR DROTTNINGHOLMSPARKENS VÄNNER
URSULA BELDING
STINA ODLINDER HAUBO
JULIE OCH CLAES LINDAHL

Handla när det
passar dig!
Samma pris på nätet som i butik
ICA.SE/TAPPSTROM
HANDLA
I VÅR BUTIK ONLINE

ning!
GodGod
jul &fortsätt
gott nytt
år!

Tappström
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Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z

| larmet går



Dumpningar av avfall





Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

UbbeSotare

MÄLARÖARNA | Miljöbrott, skottlossning och
narkotikabrott – senaste
veckorna har varit förhållandevis händelserika och
dramatiska på Mälaröarna.

– 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



Från olika platser i kommunen har läsare hört av sig och
berättat att de hittat dumpade sopor i naturen. I många
fall rör det sig om rester efter
renoveringar, då både vitvaror, byggmaterial och isolering hittas i högarna.
– Det är förbjudet att tippa
avfall på det här sättet. Det
är deﬁnitivt ett nedskräpningsbrott och kanske även
ett miljöbrott, berättar Matti
Rönnqvist, kommunpolis.
Han kan dock konstatera
att trots att det är ett allvarligt brott och bör anmälas
till polisen, så har de inte fått
särskilt många anmälda fall
under senaste tiden.
– Den 5 maj skedde också
en händelse som är rubricerad som försök till mord
eller dråp, på Färingsö. En
husägare upptäckte att någon försökte göra inbrott i
huset och det uppstod ett
slagsmål där husägaren blev
nedslagen.
Inbrottstjuven försvann

Att dumpa avfall i naturen kan i värsta fall klassas som miljöbrott och straffas med dryga böter.
FOTO: LÄSARBILD

från platsen och när husägaren senare hittade honom,
drog han fram ett vapen och
avlossade ﬂera skott.
– Det ﬁnns en misstänkt
till brotten, konstaterar Matti Rönnqvist.
Han kan också berätta om
att en person greps på valborgsmässoafton, misstänkt
för narkotikabruk och narkotikainnehav.

– Vi träffade på ett ungdomsgäng vid Träkvistaskolan som satt och drack öl.
Det visade sig att en av dem
även hade 25 gram marijuana som vi beslagtog.
Ytterligare en narkotikare-

laterad händelse skedde utanför ICA i Skå under slutet
av april, då en person köpte
någon form av tabletter,

vilket observerades av en
utomstående som larmade
polisen.
Den första maj annonserade också Missing People
att den person som försvann
i samband med en fest på
Gällstaö på nyårsafton, hittats död i just det området.
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
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Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Tegelbruksvägen 7F, Ekerö
3 rok, ca 80,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 150 000 kr AVGIFT 6
012 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för visning BYGGÅR
1988 VÅNING 3 av 3 EP 67 kWh/kvm/år MÄKLARE
Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Mjölnarvägen 2B, Ekerö

Bekvämt boende!

Flittens väg 5, Adelsö

Centralt

2 rok, 55 m² UTGÅNGSPRIS 2 175 000 kr VISAS Sö 12/5
kl 13:30-14:15, Ti 14/5 Ring för tidsbokning BYGGÅR
1960 TOMT 2598 m² EP IU MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 070-510 65 69

Fristående bostadsrättsvilla

Granbacksvägen 4B, Ekerö

Balkong mot innergården

6 rok, ca 159 m² UTGÅNGSPRIS 5 595 000 kr AVGIFT 4
995 kr/mån VISAS Ring för visning BYGGÅR 2016 EP IU
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708- 26 83 00

2-plan
Trädgård och takterrass

6 rok, ca 63 + 63 m² UTGÅNGSPRIS 4 875 000 kr VISAS
Sö 12/5 kl 12:45-13:30, Må 13/5 ring för tidsbokning
BYGGÅR 1937 TOMT 1017 m² EP 55 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Fågelsången 8, Munsö

Insynsskyddat med fin vy

Pråmvägen 2G, Ekerö

4 rok, ca 88 + 88 m² UTGÅNGSPRIS 3 295 000 kr VISAS
Sö 12/5 kl 15:45-16:30, Må 13/5 Ring för tidsbokning
BYGGÅR 1963 TOMT 2511 m² EP 161 kWh/m²/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Stor altan som badar i sol
Lantligt område invid Mälaren

2 rok, ca 64,5 m² PRIS 2 395 000 kr AVGIFT 4 931 kr/
mån HISS Ja VISAS Ring för visning BYGGÅR 1989
VÅNING 0 EP 126 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny
Näslund TELEFON 0708-26 83 00

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

Naturskön idyll
Gångavstånd till färjan
Charmigt hus med solig tomt

Charmigt hus med sjöglimt
Högt fint läge
Centralt & barnvänligt

På första parkett mot kanalen
Marklägenhet med trädgårdstäppa
Väldisponerad planlösning

Koll på läget sedan 1937

Stockby hällar 6, Stenhamra
6 rok, ca 211 + 36 m² UTGÅNGSPRIS 7 500 000 kr
VISAS Ring för visning BYGGÅR 1922 TOMT 1153 m²
EP 70 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Smultronvägen 17, Ekerö
12 rok, 240 + 82 m² UTGÅNGSPRIS 7 950 000 kr VISAS
Ring för visning BYGGÅR 1975 TOMT 1208 m² EP 79
kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070760 46 63

Sättvägen 7, Munsö
UTGÅNGSPRIS 1 100 000 kr VISAS Ring för visning
TOMT 1975 m² EP IU MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 0708-26 83 00

Sjönära med underbar sjöutsikt

Färjestadsvägen 68, Svartsjö

Lantlig idyll

Badklippor precis nedanför

4 rok, ca 63 m² UTGÅNGSPRIS 2 495 000 kr VISAS Ring
för visning BYGGÅR 1967 TOMT 2905 m² EP IU
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Nära Mälaren

Clas Horns väg 11B, Ekerö

Nyproducerad modern lägenhet

Båtplats

Oslipad diamant med sjöutsikt!

Läcker etage villa

3 rok, ca 78 m² UTGÅNGSPRIS 3 175 000 kr VISAS Sö
12/5 kl 14.15-14.45 AVGIFT 4 558 kr/mån HISS Ja
BYGGÅR 2018 VÅNING Entréplan EP IU MÄKLARE Linn
Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Trivsam naturtomt

Skogsbacken 13, Färentuna

Totalt 322 kvm + dubbelgarage

Belägen i omtyckt område
Nära fin badplats

2 rok, 42 + 5 m² UTGÅNGSPRIS 1 600 000 kr VISAS Sö
12/5 kl 11:00-11:45, On 15/5 Ring för tidsbokning
BYGGÅR 1953 TOMT 2743 m² EP IU MÄKLARE Sophia
Åkerman TELEFON 070-760 46 63
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Charmigt fritidshus och gästhus

Uteplats mot gården
Bli först att flytta in

Härligt lummig tomt
Nära till fin natur och Mälaren
Sällskapsrum med öppen spis

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
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JENNY NÄSLUND
Reg. Fastighetsmäklare
0708 26 83 00

