
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

I slutet av maj öppnar Golfbaren Jungfrusund och erbjuder mälaröbor och andra chansen att spela minigolf 
på en tävlingsklassad bana, som är skapad av den före detta världsmästaren Hans Olofsson. På köpet får man 
lite lokala besökstips. | 12  FOTO: LO BÄCKLINDER

Stenbrottet 
vandaliseras
Graffiti, vandalisering och nedskräpning – Sten-
huggarbyns bostadsrättsförening är trötta på 
att ta hand om det som andra lämnar efter sig på 
deras mark. | 6

Vad händer i skogen?
Djupa spår efter skogsmaskin och snitslar på träd på 
Jungfrusundsåsen – är det gallring eller avverkning på 
gång? | 14, 20

Störande ljud 
”Öronproppar hjälper inte, ljudet går rakt in i skallbe-
net”, så beskriver en boende det högfrekventa ljudet 
som hörs nattetid i Stenhamra sedan flera månader 
tillbaka.  | 11

EU:s betydelse lokalt
26 maj är det EU-val, men vilken betydelse har EU på 
kommunalt plan. Läs svaren från de politiska företrä-
darna i kommunen.  | 10

”Det kommer heller inte att bli en rejäl  
omfördelning av personal. Det kommer 
att    bli maximalt en handfull personer som 
i   praktiken kommer att behöva byta arbets-
plats.”  | tyck 32 

De är eldsjälarna
I år kommer det att avslöjas under nationaldags-
firandet vem av kommunens alla entusiastiska 
föreningsmänniskor som får utmärkelsen ”Årets 
eldsjäl”.   | 8

Framgångar på UF-SM
På årets SM i Ung företagsamhet, utmärkte sig två 
UF-företag med anknytning till Mälaröarna. | 18 

Full fart på Mälaröspelen
Det var över 1 000 starter och 300 deltagare när       
Mälarö SOK arrangerade friidrottstävlingen Mälarö-
spelen. | sporten 30
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Böljande golfspel
vid Jungfrusund

DEN
F JÄRDE

HYR TRE
MÅNADER
OCH FÅ
DEN

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

Behöver du hjälp 
med deklarationen? 

Ring oss!

Boka in Ekerö Centrumsm

Sommarfest!
Lördagen 15 juni

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



 /kg 
 99k 

 Räkor i lösvikt   Ullmo.     Frysta. 
Från räkboxen.   Jfr pris 99:00/kg.    

 Aioli   ICA Tappström. 
  200 g.     Jfr pris 100:00/kg.    

 /st 
 20k 

 Baguette   Bonjour.   400 g. 
  Butiksbakad.   Jfr pris 25:00/kg.    

 /st 
 10k 

 Morsdagstårta   Vivels bageri. 
    6-bitars.   Jfr pris 28:16/bit.    

�Finn s i butik lördag och söndag!

 /st 
 169k Det är vår...

 Cheddar    Kvibille.   1,4 kg. 
  Packad.   Jfr pris 69:90/kg.    

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /kg 
 99k 
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Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Nu är äntligen våren på väg!
/Sebastian & Ivan



 /kg 
 149k 

 Sötmeloner   ICA. 
Spanien.     Klass 1. Gäller hel melon. 
Honungsmelon, Galiamelon, 
Cantaoupemelon, Piel de 
Sapomelon.   Jfr pris 20:00/kg.    

 /kg 
 20k 

 Färsk Röding  
 Odlad i Sverige.     Hel. 
Från manuella fi skdisken. 
  Jfr pris 149:00/kg.    

 Sparris i knippe  
     Från Europa.      

 19  90  /st 

 Tårtbotten   ICA. 
  330-340 g.     Jfr pris 29:41–30:30/kg. 
  Max 2 köp/hushåll.  

 Rosor 10-pack       
Höjd ca 50 cm. Flera färger. 

 /st 
 10k  /kg 

 99k 
 Färsk kycklingfi lé, 
Minutfi lé   Kronfågel. Ursprung 
Sverige.   Ca 650-925 g.   Naturell. 
  Jfr pris 99:00/kg.    

...och vi fi rar 
mor på söndag!

 /st 
 59k 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 21 t o m 26/5-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

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

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

Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

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

Kaffet alltid på!

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). t.o.m. 2019-06-30.

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

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

Solglasögon 
i din egen 
styrka 
på köpet!

1999 - 2019

Fira med oss!
Värde 

upp till 
4200:-

I Troxhammar by visas en unik textilutställning 
med tyger från textilföretaget Stobo, som var 
verksamt under 50- och 60-talet. Sid 22.

    FOTO: CAMILLA GUSTAVSSON 

Över 1 000 besökare och ett stort antal djur 
fanns på plats under höns- och smådjursmark-
naden i Ölsta folkpark den 11 maj. Sid 36.   

               FOTO: PRIVAT

REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 
895 kr/år. Betalas till bankgiro
5129- 2308

TRYCK Pressgrannar 2019

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före 
 utgivningsdagen.

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

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB
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UTGIVNING 
2019
Jan 23
Feb 6 20
Mars 6 20 
April 3 17
Maj 8 22
Juni 5 19
Aug 21
Sep 4 25
Okt 9 30
Nov 13 27
Dec 11 18

Hur blir det med framkomlighten när Ekerövägen ska breddas? Vad händer med byggnatio-
nen av Förbifart Stockholm efter att Trafikverket sagt upp avtalet med entreprenören?  Får vi 
fler bussar och fler pendelbåtar? Ja, frågorna är flera då trafiksituationen i kommunen redan är 
ansträngd och många befarar en trafikinfarkt när vägarbetena drar igång på allvar.

För att dyka ner så djupt vi kan i alla dessa frågor, har vi därför avsatt en hel timme till trafik-
frågor i vårt radioprogram ”God kväll Mälaröarna” den 23 maj.

Till studion kommer trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), kommunstyrelsens 
ordförande Adam Reuterskiöld (M), oppositionsrådet Hanna Svensson (S) och en represen-
tant från Trafikverket. Vi har fått in flera frågor från våra läsare men om du också har en fråga, 
maila den senast 22 maj före klockan 1  så hinner vi kanske ta med även den i programmet.

I denna tidning handlar det också om en del av kommunens planerade trafiksatsningar, om 
detta kan du läsa på sidan 11.

Vad ”trafiken” som skapat hjulspår i Jungfrusundsskogen ska göra frågar sig en läsare som 
oroar sig för att skogen ska avverkas. Vi har hört oss för vad som är på gång, detta på sidan 12.

Som alltid finns det en strid ström av duktiga mälaröbor. Vi har bland annat träffat ett par 
ungdomar som vunnit fina utmärkelser i SM i ”Ung företagsamhet” och så avslöjar vi vilka 
som nominerats till kommunens utmärkelse ”Årets eldsjäl”.

                     EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Trafikspecial i radio

Nyheter..................................................sid 6-18
”Fråga Johan” .......................................... sid 20 
Kultur .........................................................sid 22 
På gång ...................................................... sid 26 
Sporten ...............................................sid 28-30 
Insändare ............................................ sid 32-34
Öarna runt  .............................................. sid 36 
50 år sedan ................................................sid 38
Familjesidan ............................................sid 40 
Mälarökrysset ..........................................sid 41
Privata annonsmarknaden .................. sid 42 
Larmet går ................................................sid 44 
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Ons 2019-05-22 Ekerö kyrka 
18:30 EKERÖ GOSPELS VÅRKONSERT MED CAROLA - SLUTSÅLT
20:30 EKERÖ GOSPELS VÅRKONSERT MED CAROLA - SLUTSÅLT 

Ons 2019-05-22 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA 
 Ann-Sofie Kamkar och Mie Johansson

Tors 2019-05-23 Ekebyhovskyrkan 
12:00 SILLUNCH 50 kr

Tors 2019-05-23 Adelsö hembygdsgård 
14:15 TEXT OCH TANKE  
 Samtal över bibeltexter. Inga förkunskaper krävs. 
 Dagens tema: Herre över allting, inför 30/5 
 Vid frågor kontakta Ann-Sofie Kamkar; ann-sofie.kamkar@svenskakyrkan.se

Sön 2019-05-26 Ekerö kyrka 
11:00 ÄPPELBLOMSFESTMÄSSA 
 Monika Regnfors Sjörén och Helena Hansson 
 Ekerö kyrkokör under ledning av  
 Alexander Klimentov Löfstrand

Sön 2019-05-26 Drottningholms slottskyrka 
16:00 HÖGMÄSSA 
 Dan Bekking, Leif Asp
 Mon Choeur under ledning av Fredrik Lundqvist

Ons 2019-05-29 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA 
 Monika Regnfors Sjörén och Kerstin Baldwin Sterner  

Tors 2019-05-30 Ekerö kyrka 
08:00 GÖKOTTA 
 Mårten Mårtensson, Helena Hansson, Lena Stämmor 

Tors 2019-05-30 Malmen, Drottningholm
08:00 GÖKOTTA 
 Dan Bekking, Leif Asp, Visgruppen Kristall 

Tors 2019-05-30 Alsnu hus, Hovgården Adelsö
08:00 GÖKOTTA  
 Ann-Sofie Kamkar, Göran Ronsten, trombon  

Sön 2019-06-02 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Mårten Mårtensson, Helena Hansson, Anna Hansson, kontrabas

Sön 2019-06-02 Ekebyhovskyrkan 
18:00 SOMMARKONSERT MED SONORAKÖREN OCH MÄLARSTRÅK 
 Stämningsfullt program med sommarkänsla  
 Alexander Klimentov-Löfstrand och Gudrun Pettersson, dirigenter   
 Mårten Mårtensson, präst 

Mån 2019-06-03 Ekebyhovskyrkan 
19:00 EKERÖ PASTORAT KYRKOFULLMÄKTIGE
 Välkommen till kyrkofullmäktiges sammanträde   
 
Tis 2019-06-04 Adelsö kyrka 
19:00 VÅRKONSERT MED LOVÖ KYRKAS KÖR 
 Mårten Mårtensson, präst  Leif Asp, dirigent  Vivi-Ann Gäfvert, piano

Ons 2019-06-05 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA  
 Mårten Mårtensson och Daniel Stenbaek  

Ons 2019-06-05 Lovö kyrka 
19:00 VÅRKONSERT LOVÖ KYRKAS KÖR 
 Dan Bekking, präst   Leif Asp, dirigent   Vivi-Ann Gäfvert, piano
  
Med reservation för ev ändringar. Om inget annat anges är det fri entré.  Välkommen!

                                PÅ MÄLARÖARNA          

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

22/5 – 5/6   2019

FÖR MER INFO    

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.      

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 

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

GUDSTJÄNSTER 
 
Sön 2019-05-26 Skå kyrka
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 

Tors 2019-05-30 Sånga kyrkstapel
08:00 GÖKOTTA  
 Gökotta på Kristi himmelfärds dag, vid Sånga 
 kyrkstapel. Vid dåligt väder är vi i Sånga kyrka. 
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Följ oss också i sociala medier:

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

Sön 2019-06-02 Hilleshögs kyrka
11:00 GUDSTJÄNST 
 Gunvor Lundh, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 

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

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)
Onsdagar - Öppet hus      Stenhamra församlingsgård
15.00-21.30
Vi spelar spel, tv-spel, pingis och umgås, har kul och träffar nya 
vänner. 
 

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

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

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

Verksamhetsberättelse...

För kvinnor i alla åldrar. Kom, 
fika och träffa nya vänner. 27 
maj blir det inspirationskväll 
med Hanna Helsing som är  
löpcoach.  
Välkommen!

Färentuna församlingshem
Måndag 27 maj 18.00-20.00

Prenumerera gratis på vårt månadsblad...!  
Maila eller ring vår kommunikatör Joakim Jonsson:  
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 209 26 

”En stor församling i ett litet format”. Ja, så 
beskriver kyrkoherde Peter Strömmer  
Färingsö församling i förordet till  
verksamhetsberättelsen för året 2018.  

Och det händer verkligen mycket i  
Färingsö församling. Här finns mötesplatser 
och verksamheter där människor i alla åldrar 
kan mötas, umgås och utvecklas. Öppna 
dörrar och högt i tak.

Läs vår verksamhetsberättelse. Du hittar  
den på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/faringso
Vill du få den i postlådan, hör av dig till vår kommunikatör: 
08-564 209 26 - joakim.jonsson@svenskakyrkan.se

Kjoltygen - kvinnogrupp
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STENHAMRA | Bostadsrätts-
föreningen Stenhuggarbyn i 
Stenhamra har tröttnat på att 
sanera klotter och plocka skräp 
efter besökare på föreningens 
mark. Nu vädjar de till allmän-
heten om att ta hänsyn när de 
besöker den spektakulära miljön.

– Här är en helt ny graffitimålning, 
här är en som har funnits ett tag 
och där uppe ser man hur berget 
blivit vitt efter förra saneringen för 
något år sedan, berättar Ingemar 
Axberg, medlem i bostadsrättsför-
eningen.

Han visar runt i området och 
pekar ut mängder av graffitimål-
ningar, en del av rasistisk eller 
diskriminerande karaktär. Vissa 
är stora, färgglada och har säker-
ligen tagit lång tid att genomfö-
ra. Andra är mindre och slarvigt 
gjorda. På många ställen har ock-
så staketen, som ska hindra att 
obehöriga klättrar in på områden 
med rasrisk, vandaliserat. För nå-
got år sedan bidrog kommunen 
med ett tjugotal varningsskyltar 
då föreningen oroade sig för att 
det skulle hända någon allvarlig 
olycka. Idag finns endast ett fåtal 

kvar och resten har monterats ner 
och stulits.

– Skyltarna sitter ju uppe för 
besökarnas skull. Om vi inte var-
nar för att det är farligt område är 
det vi som är ansvariga om någon 
råkar illa ut, förklarar Ingemar 
Axberg.

Han beskriver hur bostadsrättsför-
eningen får lägga mycket tid, kraft 
och pengar på att hålla stenbrottet 
i fint skick och göra det möjligt för 
allmänheten att besöka den anrika 
och unika miljön.

– En klottersanering kostar minst 
20 000 kronor. Vi hyr ut sten-
brottet för filminspelningar och 
fotograferingar, men de pengar vi 
får in skulle vi hellre vilja använda 
för att bekosta upprustning och 

bevarande av våra gemensamma 
utrymmen.

Under rundvandringen i sten-
brottet plockar Ingemar Axberg 
upp gamla pizzakartonger och 
platspåsar med skräp som ligger på 
marken.

– Ibland när man går runt ser 
man hur det sitter familjer med 
små barn och har picknick och det 
händer att skräpet ligger kvar när 
man går förbi en stund senare, så 
det är inte bara ungdomar som inte 
sköter sig.

Senast för ett par år sedan sat-
sade föreningen på att göra en 
fast grillplats i stenbrottet och 
försedde den även med huggen 
ved, för att inbjuda till att vara 
varsam med omgivningarna och 
inte elda på platser där det kan 
vara skadligt eller spridningsrisk. 
Satsningen fick dock inte den för-
väntade effekten.

– Det resulterade istället i att 
man började elda med allt möjligt 
som fanns i närheten, så det blev 
inte så lyckat.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Förstörelse i stenbrottet

VANDALISERING

FAKTA STENHUGGARBYN OCH STENBROTTET

>> Brf Stenhuggarbyn omfattar både själva bybebyggelsen med
bostadsrätter, gemensamma ytor och själva stenbrottet.

>> Stenbrottet har varit länets genom tidernas största stenhuggeri 
och har en ovanligt komplett bevarad industrimiljö från slutet av 
1800-talet.Det togs upp 1884 av Stockholms stad för tillverkning av 
främst gatsten. Sedan 1870-talet stenlades Stockholms gator och fram 
till 1919 var Stenhamra den största leverantör av huggen sten. 

>> Platsen har genom åren använts för reklaminspelningar, musik-
videor och privata evenemang bland annat ”Bröderna Lejonhjärta”, 
”Pippi Långstrump” och tevevinjetten för ”Körslaget” i TV4 2012.

”Om vi inte varnar 
för att det är farligt 
område är det vi 
som är ansvariga om 
någon råkar illa ut”

Ingemar Axberg visar en av de få skyltar som finns kvar för att varna för rasris-
ken. I handen bär han sopor han hittat under rundvandringen. 

FOTO: LO BÄCKLINDER
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DROTTNINGHOLM | Den 
6 juni blir det ett hejdund-
rande nationaldagsfirande i 
Drottningholmsparken. Som en 
extra bonus kommer det också 
för första gången under denna 
dag att avslöjas vem av kom-
munens djupt engagerade eld-
själskandidater som får ta emot 
utmärkelsen.

I år är det Erik Glaad, kulturför-
eningen Schakalen/Skå festplats, 
Magnus Andersson och Jakob 
Horn, ordförande i Skå ishockey 
respektive Ekerö ishockey samt 
Johan Holm, Träkvista sjöscoutkår 
som valts ut av juryn som nomi-
nerade. Erik Glaad nomineras för 
att ha ”skapat en samlingsplats där 
konserter, teater, Melodikrysset 
med våffelfrukost, bistro, cykel-
bingo och utomhusbio får ta plats 
och gett människor möjlighet att 
möta varandra”. Motiveringen 
för Magnus Andersson och Jakob 
Horns nominering handlar om 
deras idoga arbete för att föra sam-
man de två hockeyföreningarna 
utan att prestigen står i vägen och 

i Johan Holms motivering nämns 
bland annat hans förmåga ”att se 
alla personer i en grupp, vilket 
skapar såväl trivsel som fantastisk 
gruppdynamik”.

Tidigare har vinnaren avslöjats 
under en gala i Erskinesalen i bör-
jan av året, men denna gång har 
kommunen bestämt att dela ut pri-
set i samband med nationaldagsfi-
randet i Drottningholmsparken. 

– Vi ser fram emot att låta pristaga-
ren få det utrymme den förtjänar 
och vad kan vara bättre än att utse 
Årets eldsjäl under 6 juni – en dag 
då många är lediga, säger projektle-
daren Vida Tönnesen. 

Förutom ett gediget scenpro-

gram som avslutas med en rungan-
de konsert från Blacknuss, är dagen 
fylld av aktiviteter och shower. 

– Både barn, ungdomar och vux-
na ska vilja komma till slottspar-
ken och det ska finnas något för 
alla oavsett om man är morgonpigg 
eller packar picknickkorgen till 
klockan 18, säger Vida Tönnesen.

Hon kommenterar också framti-
da nationaldagsfiranden.

– Vi har nu en långsiktig plan 
med vår samarbetspartner Drott-
ningholms slott och hoppas att det 
treårsavtal vi tecknat ska generera 
en varaktig satsning med besöka-
ren i fokus.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vem blir ”Årets eldsjäl?”

UTMÄRKELSE

Vi ser fram emot att 
låta pristagaren få det 
utrymme den förtjänar 
och vad kan vara bättre 
än att utse Årets eldsjäl 
under 6 juni

Vem av de nominerade som blir 
”Årets eldsjäl” avslöjas på natio-
naldagen. Ovan fr.v.: Johan Holm 

och Erik Glaad. Nedan:  Jakob 
Horn och Magnus Andersson.

 FOTO: LINDA BLANCKERT OCH PRIVAT
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EKERÖ | EU-valet närmar sig. 
Vi har frågat kommunens 
lokala partier hur EU-valet berör 
Mälaröarna och vilken deras 
partis hjärtefråga är.

Adam Reuterskiöld, M:
– EU-valet är viktigt för oss på 
Mälaröarna. En röst från en mä-
laröbor väger lika mycket som en 
röst från en medborgare i Berlin 
eller Madrid. EU:s lagstiftning på-
verkar ungefär hälften av kommu-
nernas verksamhet och på så sätt är 
det även av stor vikt att vi skickar 
bra moderata representanter från 
Sverige till Bryssel som jobbar för 
regelförenklingar och minskad re-
gelbörda för kommuner och före-
tag.  Enligt Moderaterna handlar 
EU om att göra Sverige och Europa 
tryggare genom att bekämpa den 
gränsöverskridande brottsligheten 
och terrorismen. Satsa på mer av 
förnybar energi och kärnkraft för 
att rädda klimatet. Se till att vi får 
kontroll över Europas yttre gränser 
och en fungerande invandringspo-
litik. Och lägga grunden för mer 
frihet, företagsamhet och fram-
tidstro i Europa.

Ove Wallin, C:
– Valet till Europaparlamentet är 
viktigt för Ekerö och också hela 
Sverige. Centerpartiets lokala roll 
i EP-valet är att stärka företagan-
det, utbytet med andra EU-länder 
i arbete och studier med mera. Vi 
måste lokalt arbeta hårt för att det 
vi använder i vardagen samt vad vi 
äter, är giftfri och bra mat. Arbetet 

med att få våra förskolor och skolor 
giftfria är ett måste och där är sam-
arbetet inom EU viktigt. Mälarö-
centerns hjärtefråga är miljön och 
bra mat. Uppmuntra lantbruket 
och växt- och trädgårdsodling så 
vi kan ha bra närproducerade pro-
dukter i våra verksamheter men 
också för alla i butikerna. Lands-
bygdens bevarande och miljöarbe-
tet är för oss en mycket viktig fråga.

Sivert Åkerljung, KD:
– KD tycker att EU ska vara lagom 
och fokusera på frågor som kräver 
gemensamma lösningar, och hål-
la sig borta från sådant som sköts 
bättre i Ekerö och på nationell nivå. 
Våra viktigaste frågor är att vi vill 
utveckla den inre marknaden och 
frihandeln, realistiska krafttag för 
klimatet, gemensamma lösningar 
på migrationsområdet, EU:s bud-
get skall vara måttfull, och fort-
satta krafttag mot terrorhotet.  Ur 
lokal synvinkel vill vi till exem-
pel inte att Bryssel ska bestämma 
över den svenska välfärden. EU 
har beslutat om reglering i föräld-
raförsäkringen och utreder om att 
reglera barnomsorgen. Detta och 
arbetsmarknadsfrågor anser vi 
med bestämdhet fortsatt ska be-
stämmas i Sverige. 

Hanna Svensson, S:
– EU-valet är viktigt lokalt på 

flera sätt. EU-lagstiftningen påver-
kar 50% av besluten i kommunen. 
Det kan handla om miljölagstift-
ning som påverkar byggnation 
bland annat. Det handlar även om 

hur kommunen kan upphandla 
tjänster och om vilka projektpeng-
ar som kan sökas för projekt inom 
lantbruk, utbildning och miljö. 
Socialdemokraterna har ett antal 
hjärtefrågor: Miljön är viktigast 
– här sitter vi i samma båt och alla 
länder måste ta lika mycket ansvar. 
Arbetsvillkor – ska EU bidra till so-
cial dumpning eller ska vi fajtas för 
löner som vi kan leva på? Och sist 
men inte minst, hur kan vi hålla 
tillbaka de högerextrema krafterna 
som vinner mark i Europa – det är 
viktigare än någonsin att vi mobi-
liserar nu.

Göran Hellmalm, L:
– Ekerö är del av en global värld. 
Lösningen på framtidens utma-
ningar är inte isolering utan ökat 
samarbete över såväl kommun-
gränser som nationsgränser. Kli-
mat- och miljöfrågor, värnandet 
av demokratin, fri rörlighet för 
människor, varor och tjänster är 
frågor som påverkar oss ekerö-
bor i vardagen, oavsett om vi är 
företagare, studenter eller pensi-
onärer. Vi vill stärka och utveck-
la det europeiska samarbetet för 
att bevara ett öppet demokratiskt 
samhälle och hantera globala ut-
maningar. Minska subventionerna 
till jordbruket och satsa istället på 
forskning och utveckling. Klima-
tet,  demokratin och Europas kon-
kurrenskraft är hjärtefrågor för oss 
liberaler. 

Ulrika Sandin, MP:
– ”Klimatet kan inte vänta” 

och ”Hopp istället för hat” är våra 
hjärtefrågor. Vi driver bland annat 
att EU ska öka anslagen till kli-
matforskning, bättre tågförbindel-
ser inom EU, verka för nationella 
flygskatter i alla medlemsländer 
och ökat stöd till förnybar energi.

Civilsamhället spelade en ovär-
derlig roll i mottagandet av nyan-
lända i Ekerö kommun. Det är ett 
exempel på vår devis ”Hopp istäl-
let för hat”. Vi vill att EU ska stär-
ka stödet till civilsamhället för att 
gynna lokala initiativ som bygger 
på social gemenskap och motver-
kar polarisering. 

SD Ekerö väljer att låta Beatri-
ce Timgren, som finns på plats 
25 på SD:s Euparlament-lista att 
svara.
– EU-valet påverkar även på kom-
munal nivå. Ungefär 60% av beslu-
ten som fattas på kommunalnivå 
beror på direktiv från EU. Vi tror att 
kommunala beslut på Ekerö fattas 
bäst så nära folket som möjligt och 
med mälaröborna i fokus. EU valet 
handlar om huruvida Europa ska 
fortsätta vara öppet och demokra-
tiskt eller om vi ska ge mer makt till 
Bryssel. Vi vill att beslut ska fattas 
så nära medborgarna som möjligt 
och på så sätt öka medlemsländer-
nas självbestämmanderätt. Till-
sammans med andra EU-kritiska 
partier ser vi nu möjligheten att 
minska överstatligheten genom att 
reformera EU inifrån. Samtidigt 
som vi vill minska EU:s inflytande 
så inser vi behovet av att samarbeta 

kring frågor som handel, miljö och 
bekämpning av gränsöverskridan-
de brottslighet och terrorism.

Mikke Lillman, V:
– Den särskilt viktiga frågan i 
EU-valet och alla andra val är mil-
jön. En överhängande klimatkata-
strof gör att de flesta andra frågor 
hamnar i skuggan. Miljön påverkar 
oss överallt. Luften vi andas och 
vattnet vi dricker behöver vi oav-
sett var vi är. En miljon växt- och 
djurarter riskerar att försvinna de 
kommande decennierna. Vi för-
stör vår miljö i en rasande fart. Vi 
måste göra något nu och vi måste 
göra det kraftfullt. Enligt Aktu-
ell hållbarhets årliga rankning av 
kommunernas miljöarbete ham-
nar vi på låga 219 av 290. Så kan vi 
inte ha det. Frågan är global och 
lokal.

Öpartiet har ingen plats i Eu-
ropa parlamentet, men Desirée 
Björk, ÖP, kommenterar valet:
– Öpartiet är ju ett lokalt parti, trots 
det så påverkas vi av EU:s beslut. 
Vi är inte en isolerad del av värl-
den och vill fokusera och arbeta 
för de globala målen i Parisavtalet 
2030. EU-samarbetet är viktigt för 
demokrati, fred och klimatet och 
därför uppmanar vi Ekerös invåna-
re att gå och rösta.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

EU:s betydelse för kommunen 

EU-VALET

KOMMUNEN | Förtidsröstnings-
lokalerna till EU-valet öppnade 
den 8 maj. Vid denna tidnings 
tryck, hade 1 266  personer rös-
tat.

I kommunen finns förtidsröst-
ningslokalerna i Galleri Utkiken 
vid Ekerö bibliotek, i Söderströms-
gården i Stenhamra och på lörda-
garna i kommunhuset.

– Det går också bra att rösta utanför 
kommunen i förtidsröstningslo-
kaler. Så länge man har sin legiti-
mation med sig, kan de på de fles-
ta av dessa lokaler, ordna med ett 
dublettröstkort om man inte har 
det med sig, berättar Daniel Lilje-
qvist, kommunens kanslichef.

Kommunen är uppdelad på 15 val-
distrikt och varje valdistrikt har 

en vallokal. På själva valdagen ska 
man gå till den vallokal som finns 
noterad på röstkortet.

– Men man kan även förtidsrös-
ta på valdagen. Det kanske låter 
lite märkligt men det är en möjlig-
het som har funnits sedan ett an-
tal val tillbaka. Det är främst med 
tanke på dem som kanske inte 
befinner sig i sin hemkommun på 
valdagen. Därför är kommunen 

skyldig att ha förtidsröstningen 
öppen  hela valdagen, förklarar 
Daniel Liljeqvist.

Förtidsröstningslokalen på valda-
gen kommer att vara i kommun-
huset, men är man kommuninvå-
nare är det allra bästa att man går 
till den vallokal man tillhör. Vallo-
kalerna i kommunen håller öppet 
från klockan 8 till 21 på valdagen.

Förra EU-valet röstade cirka 55 
procent i kommunen, men i jäm-
förelse med riksdagsvalet är skill-
naden stor, där var valdeltagandet 
över 90 procent.

Cirka 150 personer arbetar med 
valet på valdagen i kommunen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Cirka 150 personer arbetar med valet på valdagen

På torget i Ekerö centrum samlas lokalpolitikerna för att värva EU-röster för sitt parti. Bilden t.h: Mälarökoalitionen (MK) förtidsröstade gemensamt, men röstade förstås inte på samma parti. 
Öpartiet har ingen plats i Europaparlamentet. Vilket parti Desirée Björk röstade på är hemligt, men det ingår i MK, säger hon.                                                                                                                          FOTO: EWA LINNROS



11 MÄLARÖARNAS NYHETER • 22 MAJ 2019 

      

                                                Björkviksvägen 1, FÄRENTUNA 
Tel 560 425 80 •

 Högfrekvent ljud 
stör nattsömnen STENHAMRA | Sedan slu-
tet på november förra året 
har ett störande, högfrek-
vent ljud stört flera sten-
hamrabor, så till den grad 
att det inte går att sova.

– Från januari har ljudet 
eskalerat. Det är ett högt, 
pipande ljud och det är pul-
serande dessutom. Öron-
proppar hjälper inte, ljudet 
går rakt in i skallbenet. Det 
är omöjligt att sova.Vi ring-
de kommunen men vi insåg 
ganska snabbt att när det 
handlar om ljud, blir man 
inte riktigt trodd, berättar 
Inger Ekdahl Edevärn som 
är en av dem som besväras 
av ljudet.

Efter flera påtryckningar 
på kommunen om att få 
problemet utrett, tog Ing-
er och hennes man saken i 
egna händer och anlitade ett 
företag för ljudanalys. 

Mätningarna visar på att 
nivåerna mäter toppar över 

80 decibel och upp till som 
värst, 16 000 hertz. För en 
människa med god hörsel 
är smärttröskeln cirka 120 
decibel. När det gäller hertz, 
förmår människans öra att 
uppfatta svängningar på 20 
till 16 000 hertz. En ung 
människa kan höra ljud på 
upp till 20 000 hertz.

– När vi meddelade kom-
munen att vi hade en ljuda-
nalys, ville de gärna att vi 
skulle skicka över den till 
dem. Men det har kostat oss 
ganska mycket pengar att 
anlita företaget som mätt 
upp ljudet. De tror att de 
ska få detta gratis, det som 
vi privatpersoner har betalat 
för. Företaget som har gjort 
mätningen, anser att det här 
är kommunens sak och att 
de ska betala för det, säger 
Inger.

Hon och hennes man har  
fortsatt försöka få kontakt 
med kommunen för att höra 
vad som görs. 

– Men de återkommer inte 
fastän vi ringer till växeln 
på kommunen och ber att 
de ska framföra att vi vill ha 
kontakt, säger Inger Ekdahl 
Edevärn.

Kaspar Fritz är miljö- och 
hälsoskyddschef på kom-
munen.

– Vi har fått ett klagomål 
från en familj. Vi håller på 
och utreder ärendet och har 
en pågående dialog med de 
klagande. I dagsläget vet vi 
inte vad som orsakar stör-
ningen. Jag har tyvärr inte 
mer än så att säga för tillfäl-
let, säger Kaspar Fritz.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MILJÖ

I förra numret skrev vi om en nyutkommen bok om biologiskt mångfald. Tyvärr blev titeln 
fel. Den rätta titeln är ”Naturligtvis – biologisk mångfald i din trädgård”, skriven av Justine 
Lagache i samarbete med Naturskyddsföreningen. Boken ges ut av Bonnier fakta.  
                               

”Öronproppar 
hjälper inte,
ljudet går rakt in 
i skallbenet.”

Rättelse av boktitel

Trafiksatsningar 
KOMMUNEN | Kommunen 
arbetar med att snabbt få 
fram infartsparkeringar 
och andra kollektivfräm-
jande åtgärder för att 
underlätta för medborg-
arna under byggtiden av 
Ekerövägen.
 
Det är staten genom Tra-
fikverket som planerar, 
bekostar och genomför 
breddning av väg 261 och 
Förbifart Stockholm. Det 
är även Trafikverkets ansvar 
att framkomligheten för 
Ekerö kommuns invåna-
re fungerar väl. Då det inte 
noterats några åtgärder från 
Trafikverkets sida för att 
underlätta för kommunin-
vånarna, ser Ekeröalliansen 
och Ekerö kommun att åt-
gärder måste vidtas för att 
underlätta för kommunens 
medborgare. 

– Ekeröalliansen har lagt 
ett ordförandeförslag till 
teknik- och exploaterings-
kontoret att utöka antalet 
infartsparkeringar på flera 
platser i kommunen. Vidare 
att fortsätta arbetet för att 
främja pendelbåtstrafik, ut-
ökad turtäthet på Ekeröle-
den, bilfärjelinjen och buss 
på denna i dialog med tra-

fikförvaltningen på Region 
Stockholm samt att fortsät-
ta främja cykeltransporter 
som bidrar till avlastning 
av Ekerövägen, säger Adam 
Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsens ordförande.

Det som nu planeras är att 
kommunen ska arbeta för 
att utöka infartsparkering-
en i Svanhagen, skapa en 
tillfällig infartsparkering 
vid Träkvista Brunna han-
delsområde, effektivise-
ra infartsparkeringen vid 
Träkvistavallen och Lindö 
samt underlätta för infarts-
parkering vid Tappström.

– Utöver arbetet för fler 
infartsparkeringar ska kom-
munen som en del i den 
samlade insatsen för förbätt-
rad framkomlighet, även ar-

beta för att öka turtätheten 
hos pendelbåtslinjen mellan 
Tappström och Klara Mälar-
stand. Kommunen ska arbe-
ta för en ny pendelbåtslinje 
mellan Tappström och Al-
vik, säger Sivert Åkerljung, 
(KD).

– Vi i Ekeröalliansen kom-
mer fortsätta detta arbeta 
och noga följa Trafikverkets 
arbete på väg 261 för att efter 
förmåga kunna agera i våra 
medborgares intressen. En 
ytterligare viktig åtgärd vi 
nu ska fortsätta med är att 
under tiden för ombyggna-
tion av Ekerövägen, under-
lätta för cykelpendling in 
och ut ur kommunen genom 
ytterligare förbättringar i cy-
kelnätet, säger Ove Wallin 
(C), 1:e vice kommunstyrel-
seordförande. 

Fler infarts-
parkeringar 

planeras. 
FOTO: ARKIV

ÄPPELBLOMS
-festmässa
Ekerö Kyrkokör under ledning av 
Alexander Klimentov Löfstrand
Monika Regnfors Sjörén, kyrkoherde
Helena Hansson, musiker

EKERÖ KYRKA
SÖNDAGEN DEN 26 MAJ 2019 KL 11:00

Välkommen!

foto
 gustaf hellsing/iko

n
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JUNGFRUSUND | Den 24 
maj öppnar det väletablerade 
minigolfkonceptet ”Golfbaren” 
en ny anläggning precis invid 
vattnet i Jungfrusund. Nu får 
även mälaröborna chansen att 
spela på en tävlingsklassad bana 
som är skapad av en före detta 
minigolfvärldsmästare.

Böljande gröna konstgräsbanor 
med lokalt och marint tema – 
”Golfbaren Jungfrusund” håller 
som bäst på att växa fram nere 
bredvid Restaurang Jungfrusund 
och är klar för öppning i dagarna. 
En del av banan ligger på land, den 
andra tar plats på en av bryggorna 
och de åtskiljs av en vattenspe-
gel med en porlande fontän. Här 
finns många marina symboler och 
skyltar som tipsar om lokala ut-
flyktsmål, för att locka utsocknes 
besökare att fortsätta utforska Mä-
laröarna.

Hans Olofsson som tillsammans 
med sin fru Nathalie Olofsson äger 
och driver de tidigare tre anlägg-
ningarna som finns i Stockholm, är 
stolta över att snart öppna ännu en 
mötesplats för mälaröborna.

– Vårt mål är inte att bygga mas-

sor av banor, utan vi letar efter 
unika platser och tillfälligheter 
som gör att vi kan tillföra något 
med våra banor. Jag är med i sam-
ma företagarnätverk som ägaren 
av Jungfrusunds marina och vi har 
pratat om det här ganska länge, 
men nu var läget rätt, berättar 
Hans.

Han kan stoltsera med inte min-
dre än två VM-guld i minigolf och 
två US Masterssegrar från början 
av 2000-talet. Idag tävlar han inte 
i någon större utsträckning, men 
kommer göra come back på VM i 
sin hemstad Kungälv om knappt 
en månad.

– Jag tror att jag fortfarande kan 
vara med och hävda mig, även om 
jag inte är i samma form som jag 
var när jag tävlade som mest. 

Nu är tanken att Golfbaren Jung-
frusund ska väcka igenkänning hos 
de som besökt de andra golfbarer-
na, men även ge en unik upplevel-
se i det vattennära läget med egen 
sandstrand och restaurang precis 
intill.

Miljömedvetenhet, lokalan-
knytning och omsorg om persona-

len är också några grundbultar för 
Hans och Nathalie.

– Vi har använt oss av lokala 
hantverkare och leverantörer så 
långt det är möjligt, kommer ser-
vera lokalproducerad glass och 
sommarens personal har vi rekry-
terat genom alla de spontanansök-
ningar som kommer in. Banorna 

är också byggda för att locka till 
finstämd puttning för att mini-
mera antalet bollar som hamnar i 
vattnet. Konstgräset är miljöklas-
sat och i övrig har vi använt mest 
naturmaterial, säger Hans.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Golfbaren öppnar i Jungfrusund

FRITID

”Jag tror att jag fort-
farande kan vara med 
och hävda mig, även om 
jag inte är i samma form 
som jag var när jag 
tävlade som mest”

”...vi letar efter unika platser och tillfälligheter...” ’’

Hans Olofsson och Nathalie Olofsson är måna om att sätta en lokal prägel på den nya tävlingsklassade golfbanan. 
 FOTO: LO BÄCKLINDER



Automower 105
Kompakt, robotgräsklippare för effektiv klipp-
ning av mindre gräsytor ytor upp till 600 m² 
och kan hantera sluttningar på upp till 25%.

Automower 310
Effektiv robotgräsklippare. Passar områden 
upp till 1 000 m² och klarar sluttningar upp 
till 40%.

Automower 430X
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.

Automower 435X AWD
En modell med fyrhjulsdrift som klipper 
gräsmattor på upp till 3,500 m², som klarar 
hinder, tuff terräng och backar med impone-
rande 70% lutning. Robotklipparen har X-line 
design. Utrustad med Automower Connect 
som som ger dig möjlighet att sköta din 
Automower med din smartphone.

Ekerös proffsbutik  
för trädgårdsmaskiner

A t 310utomower 110055

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.

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

Husqvarna 115iL
Bekväm och lättanvänd batteridriven gräst-
rimmer, perfekt till gräsmattekanter och små 
områden. Dess kraftfulla och borstlösa lågvibrationsmotor, utan emissioner, 
är tyst nog för användning i bostadsområden 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 för krävande 
användare och trädgårdsarbetare. Är mycket ergonomisk, utmärkt 
balanserad och utan emissioner. Den intuitiva knappsatsen gör häcksaxen 
snabb och enkel att använda. Med effektiv borstlös motor med savE läge för längre 
driftstid och Li-ion batteri blir denna häcksax ett perfekt val för villaägaren.

STIHL – världens mest köpta motorsågsmärke.

med egen auktoriserad verkstad

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, kan-
ter, 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 inte-
grerad 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.

MS 211 C-BE – 1,7 kW  
bensinmotorsåg med 
Picco Duro sågkedja
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 snabbkedje- 
spänningen. En motorsåg till vedsågning och att fälla mindre träd.

BR 200 – Lätt  
och kompakt rygg-
buren lövblås
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.

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) 

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

tiken så visar vi!

r krävande 
ergonomisk, utmärkt 
knappsatsen gör häcksaxxen en
stlös motor med savE läge för längre 

ed Trimmer + häcksax med ett batter

å 
brationsmotor, utantan ememississionioner,er, 
n utan att störa familj eller grannar. 

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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TEL 08-560 247 80EKERÖ SOLNA CITY
Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

www.mgrental.se
info@mgrental.se

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

DanielssonsBilservice

Specialisten på 
Amerikanska bilar.

Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, Ford

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

www.mälaröarnasakupunktur.se 
0736-28 03 06

by Kerry Rigby
English Beauty Therapist

MoreBeautiful.se 
073-999 37 94

JUNGFRUSUND | ”Vad är det 
för avverkningen av skogen som 
ska ske från Träkvista skola till 
gränsen mot skidbacken?”  Den 
frågan ställer sig en ekeröbo. MN 
har kontaktat både kommunen 
och Skogssällskapet för att reda 
ut vad det är som pågår.

I Jungfrusundsskogen finns mär-
ken efter en skogsmaskin. Spåren 
löper parallellt med cirka 20 me-
ters mellanrum  på flera områden 
och det sitter även snitslar i olika 
färger på träd. Den ekeröbo som 
hört av sig till MN skriver att ”Ma-
skinen tar bort allt för att komma 
fram, så uppenbart kommer en 
betydande del av skogen tas bort, 
erfarenhetsmässigt så rör det sig 
om 30 till 40 procent av beståndet. 
Vad är skälet till  detta ingrepp?”

När MN kontaktar kommunen 
svarar man att ingen aktivitet på-
går i området.

– Det finns inget pågående 
skogsarbete mellan Träkvista sko-
la och skidbacken. Däremot finns 
det planer på att gallra skogen, 
men det arbetet är bara i en plane-
ringsfas än, berättar Åsa Wester-
berg, utemiljöförvaltare på kom-
munen.

Skogssällskapets förvaltning AB 
fick i uppdrag av kommunen 2015 
att genomföra skogliga åtgärder på 
Jungfrusundsåsen för att gynna 

friluftsliv och naturvård och när 
den planeringen gjordes, titta-
de man även på området ner mot 
Träkvista skola. 

– Kommunen fick då rådet att om-
rådet behövde gallras då det fanns 
stor risk att träd ramlade omkull 
på grund av röta. Eftersom det är 

ett populärt friluftsområde och 
vissa träd står nära bebyggelse, an-
ser vi det nödvändigt att göra åt-
gärder innan en olycka sker, säger 
Åsa Westerberg.

Hon förklarar också att Skogs-
sällskapet har varit ute och tittat 
på området. Inför planeringen så 
måste de titta på olika skogsvägar 
för att kunna ta sig fram samt för 
att få ut virke och ris.

– Därför finns det snitslar ute i 
skogen men kommunen utför just 
nu inget skogsarbete i området, 
förklarar Åsa Westerberg.

MN har även varit i kontakt med 
Skogssällskapet som bekräftar 
det kommunen svarat oss. Både 
Skogssällskapet och kommunen 
har också sagt att de kan tänka 
sig att träffa kommunivånarna på 
plats för att berätta om det plane-
rade arbetet.

– Det blir under hösten och vi 
återkommer med exaktare tidsan-
givelse för när detta ska ske, säger 
Johan Elfver, kommunens kom-
munikationschef.

  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vad händer i Jungfrusundsskogen?

NATUR

Det pågår inget skogsarbete i skogen på Jungfrundsåsen i nuläget. Ett gallringsarbete planeras, men det handlar inte om 
avverkning av skogen. Det bekräftar både kommunen och Skogssällskapet som anlitats av kommunen. (Bilden är inte 
tagen i den aktuella skogen.)                                                                                                                 FOTO: ARKIV

”Kommunen fick då rådet att området behövde gallras då det fanns stor risk att träd ramlade omkull” ’’



Fira morsdag på
Restaurang Jungfrusund

Äventyr, Underhållning & Mat

 Söndag 26/5 öppet 12-21
 Mors två-rätters meny 345:- 

Jungfruns Toast Skagen 
toppad med rom

Torskrygg med pepparrot, skirat 
smör, räkor & färskpotatis

Premiär  KL 15.00 - 21.00  24/5

Alla dagar 11-21 25/5-9/6
Alla dagar 11-22 10/6-18/8
Fredag-Söndag 11-20 19/8-30/9
Ovan tider öppet för drop-in

Med reservation för ändringar

Bryggavägen 133, Ekerö 
Gruppbokning, skicka förfrågan 
boka@golfbarenjungfrusund.se
eller ring till oss på
08-6186105
www.golfbarenjungfrusund.se
#golfbarenjungfrusund

Minigolf & Middag!
Kombinera företagsmäster-
skapet i minigolf eller förgyll 
familjehänget & kompiskvällen 
med minigolf & avsluta med en 
härlig middag på Restaurang 
Jungfrusund.

Golfbaren Jungfrusund är 
en 18 hål proffsig minigolf- 
bana direkt på bryggan 

med egen sandstrand i Jungfru-
sunds Marina. Enzo’s gelato och 
granne med Restaurang Jung-
frusund.

Boka bord på 08-56035000 
eller info@restjungfrusund.se

Följ oss på instagram 
@restaurangjungfrusund

& Facebook
Restaurang Jungfrusund

NU ÖPPNAR 

GOLFBAREN 
JUNGFRUSUND!

JUNGFRUSU
ND

Genrep av promenadteatern 
”Julia & Sjörövarskatten”. 
En interaktiv föreställning för 

hela familjen! Låt dig förtrollas och 
fantasin vakna till liv med Julia och 
Sjörövarskatten - en upplevelse fylld 
av skratt, spänning, magi, sång och 
musik! Samling 26/5 kl 14.00, utan-
för Restaurangentrén. Gratis!

Livejazz kl 17 till Mors dag-mid-
dagen! Från Monica Z till Melo-
dy Gardot. Mjuk, rytmisk jazz 

med inslag av soul framförs under 
kvällen av Axel Karlsson, piano, 
och Vendela Tegerstrand på sång. 
Melody Gardot, The American 
Songbook och Emily King - en skön 
blandning med jazzig ton. Välkom-
na 26/5, vi har öppet till 21.00!

MINIGOLF - RESTAURANG - GYM
PADEL - GÄSTHAM - MARINA - BUTIKER - KONTOR

Golfpremiär & AW 24/5 16-20
(även á la carte)

Taco-Queen gör en Taco 
Fusion - Buffé 169:-

Svalkande Mexican Sol 49:-
Alkoholfritt fr 29:-

Njut av vår goda buffé i sam-
band med en minigolfrunda 

på Golfbarens & Jungfrusunds 
nya bana direkt på piren!

Fredagsöppet 12-23

Middag & Minigolf 

 Boka sommarfest & middag 
med företaget, föreningen 

eller familjen, addera minigolf-
match på nya banan bredvid 
och gör det till en helkväll.
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EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

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

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

MÄLARÖARNA | När det 
otänkbara händer, då behövs 
människor som kan hjälpa till. 
Frivilliga resursgruppen (FRG) 
Ekerö hjälper till vid kriser i sam-
hället.

FRG som är är en del av Ekerö ci-
vilförsvar, kallas in när samhällets 
ordinarie resurser behöver för-
stärkas i utsatta lägen. 

FRG består av ett antal personer 
som har olika erfarenhet, utbild-
ning och personliga förutsätt-
ningar.

– Det är ett antal individer som 
ideellt ställer upp för att sedan 
vara en resurs för kommunen när 
det är ett extraordinärt läge, berät-
tar Kjell Pettersson, Ekerö civil-
försvar.

Extraordinära situationer kan 
röra sig om en stor olycka, en 
storbrand, att dricksvattnet blir 
förorenat eller att någon annan 
extraordinär händelse drabbar 
samhället. Sedan finns det andra 
exempel som översvämningar el-
ler oljesanering vid någon kust, 
där FRG har hjälpt till.

– Idag är vi en kärntrupp på 25 
personer i FRG Ekerö. Tolv av 
dessa är riktigt aktiva och de an-

dra mera passiva. Vi behöver bli 
fler, för erfarenheten visar att det 
går åt väldigt mycket folk när det 
händer sådana här saker. Sträcker 

det sig över ett par dygn, då måste 
man köra tre skift, förklarar Kjell 
Pettersson.

– Men sedan visar det sig att 

när det dyker upp en extraordinär 
händelse, då kommer en mängd 
spontanfrivilliga. Det kan vara en 
uppgift för oss att organisera dem 

och se till att de kan medverka på 
ett bra sätt. 

För den som ansluter sig till FRG 
finns en grundutbildning, sedan 
finns det en hel del fortbildning 
som sker i Civilförsvarsförbundets 
regi.

– Det kan handla om mat, om 
vatten, om stabsledning och så vi-
dare. Det finns mycket utbildning 
man kan få.

Åldersgräns för att vara med i 
FRG är 18 år och uppåt. Det krävs 
inte några speciella kvalifikationer 
för att vara med.

– Vi kartlägger vad var och en har 
för bakgrund och vad de är duktig 
på. Blir det ett skarpt läge vill man 
naturligtvis utnyttja folk till det de 
är riktigt bra på, säger Kjell Petters-
son och tillägger:

– Tillsammans med kommunen 
identifierar vi tänkbara scenarier 
som kan inträffa i vår närhet. Då 
handlar det mer om att utbilda sig 
inför de händelserna som kan in-
träffa och då tror jag inte att man 
behöver ha någon specialistkun-
skap med sig i bagaget.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Fler ideella krafter behövs

CIVILFÖRSVAR ”Det är ett antal individer som ideellt ställer upp för att sedan vara en resurs för kommunen” ’’

Ann-Charlotte Odelund och Torbjörn Larsson från Ekerö civilförsvarsförening, visar vilka förnödenheter som behövs vid 
krisläge när vardagen inte längre fungerar som vanligt. Civilförsvaret behöver fler krafter till deras frivilliga resursgrupp 
som hjälper till vid extraordinära händelser.                                                                                                                 FOTO: EWA LINNROS

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

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



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

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

NYHET sommaren 2019!

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.

Fokusområden med 
FRI kursavgift*

Ungdomar födda 2001-2004 som EJ kan simma
Ungdomar 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.
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Vdrfest 25-26 maj

Uppettider Vdrfesten 25-26 maj: Lurdag - Sundag 10-16 Alla erbjudandena gcller 25-26 maj,
kan ej kombineras med andra erbjudanden

Vi bjuder pd motoroljan
vid bokning av service
gcller cven nctbokning!

vcrde upp till 2 000 kr

Kup 4 dcck
betala fur 3
omlcggning ingdr
vcrde ca 1 000 kr

Furboka servicen
upp till 1 dr i furvcg

Dcckhotell frdn
895 kr/scsong
inkl skiften.

25% rabatt pd DEFA
motorvcrmare.
Monterat och klart!

Kup till ditt DEFA:
Laddning +1 495 kr
Bluetooth +1 995 kr

Lackskydd
frdn 5 995 kr

Lackskydd skyddar
lacken mot repor 
och smuts!

Idolvinnarna 1 & 2
Sebastian och Kadiatou
pd scen lurdag 25 maj
Barkarby kl 12,00 &
Vcsby kl 14,00

Givetvis bjuder vi pd
gratis Hamburgare
mellan 11-14 bdda
dagarna.

Upplands Vcsby, Stockholmsvcgen 24
Barkarby, Veddestavcgen 1

Gratis torkarblad vid
vindrutebyte.
Vcrde ca 500 kr

Vi byter rutor pd
alla personbilar!

Utlottning av  4st Kumho
sommar/vinterdcck
Vcrde upp till 15 000 kr

De flesta leveranturerna
finns pd plats under
helgen.

Uvriga leveranturer:

Tvätta bilen tidigt så  
bjuder vi på frukost

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

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

OKQ8 Ekerö  
Åkerstigen 22
08-560 305 09

galleri Adelsö Smedja
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

www.adelsosmedja.se

EKERÖ | På årets UF-SM (UF: 
Ung företagsamhet, reds.anm.), 
utmärkte sig två UF-företag med 
anknytning till Mälaröarna. Båda 
företagen har miljö i fokus.

Totalt deltog från start 9 700 
UF-företag från hela Sverige. Av 
dessa gick 270 vidare till final den 
6 och 7 maj. I företaget ”Pulse de-
sign” som tagit fram en prototyp 
för  miljövänliga jetmotorer för 
flygplan, ingår två Ekerökillar, An-
ton Holmén och Pontus Lagernäs. 
Tillsammans med studiekamra-
terna från Bromma gymnasium 
Conny Yu och Joakim Svanfeldt, 
lyckades de komma på andra plats 
i både ”Årets tillväxtföretag” och 
”Årets kreativa företag”.

– Det var många spännande 
besökare. Det var ingenjörer och 
riksdagsledamöter. Det blev ett 
kul nätverkande och vi kunde kny-
ta många kontakter, berättar Pon-
tus Lagernäs. 

De har bland annat blivit kontak-
tade av en av riksdagens ledamöter 
som vill bjuda in dem för att prata 
med andra ledamöter. 

– Vi fick också kontakt med några 
ingenjörer varav en hade kontakter 
på SAAB. Vi ska dit och presentera 

oss, så det ser bra ut, säger Pontus 
Lagernäs.

Deras flygmotor är än så länge 
på prototypnivå. De har testat en 
väldigt enkel variant som visar att 
några av deras idéer fungerar, men 
huvudsakligen har de hållit på med 
simulationer för att se så att saker 
fungerar som de ska. Hitintills har 
alla tester visat positiva resultat.

I företaget ”Grön framtid” ingår 
Isak Popovski från Ekerö. Tillsam-
mans med sina kurskamrater på 
Thorildplans gymnasium Simon 

Parker, Elias Leverud, Anna Sa-
hovic, Isac Norland och Emil Yf-
ver, har de gjort ett miljövänligt 
Memory.  I Stockholms län knep 
de andra platsen som Årets UF-fö-
retag och placerade sig i ”topp-30” 
i hela Sverige.

– Vi vill förespråka hur viktig 
miljön är i vårt samhälle och vi vill 
ta upp det i en tidig ålder. Därför 
har vi tagit fram ett memoryspel, 
där syftet är att barn ska lära sig att 
källsortera, berättar Isak Popovski.

Memorybrickorna har bilder på 
sådant som ska sorteras som kom-

post, brännbart material och åter-
vinning. När barnet fått ett par av 
exempelvis bananskal, ska barnet 
lägga detta i en grön påse för kom-
post. 

De har redan sålt flera spel till för-
skolor.

– Vi började med att göra 100 
spel och ungefär 25 procent har gått 
till förskolor. Det fungerar väldigt 
bra som ett läromedel, berättar Si-
mon Parker.

”Grön framtid” har kontakter 
med några bokförlag och de har 

även tankar att starta ett nytt spel 
tillsammans med bokförlagen.

– Vi kan uppgradera memoryt 
och sedan kommer vi säkert ta 
fram nya spel som tar upp andra 
samhällsfrågar som rasismen och 
jämställdhet till exempel. Vi anser 
inte att grön framtid bara innefatt-
ar miljöaspekter, det finns många 
andra viktiga saker som vi vill ta 
upp och lära barnen om, säger Elias 
Leverud.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Framgångar i SM i ungt företagande

NÄRINGSLIV ”Vi fick också kontakt med några ingenjörer varav en hade kontakter på SAAB” ’’

Simon Parker, Elias Leverud, Anna Sahovic, Isac Norland, Isak Popovski (Ekerö) 
och Emil Yfver blev ”Årets UF-företag” i Stockholm. Lilla bilden visar deras mil-
jömemory.                                                                  FOTO:  PRIVAT

”Pulse Design” tog två andraplatser i UF-SM. Här samtalar de med Ulf 
Kristersson, moderaterna. Lilla bilden visar ”Pulse Designs” prototyp för en mil-
jövänlig flygmotor.                                       FOTO: PRIVAT 



KAMPANJPRIS FRDN 

272.700 KR
KAMPANJPRIS FRDN 

139.900 KR 
KAMPANJPRIS FRDN 

169.900 KR
KAMPANJPRIS FRDN 

179.900 KR
KAMPANJPRIS FRDN 

192.800 KR

KAMPANJPRIS FRDN 122.900 KR

KAMPANJPRIS FRDN 

304.900 KR 

REK. CA PRIS FR. 133.200 KR

REK. CA PRIS FR. 156.500 KR REK. CA PRIS FR. 187.700 KR REK. CA PRIS FR. 194.000  KR REK. CA PRIS FR. 213.400 KR REK. CA PRIS FR. 320.700  KRREK. CA PRIS FR. 292.700 KR

Alla erbjudanden gcller 25-26 maj 2019, eller sd ldngt lagret rccker, kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Kclla: BilSweden. **Rcnteerbjudande 25-26/5 2019: 1,95%, 20% kontant/inbytesbil, upp till tre mdnaders rcnte- och 
amorteringsfritt. Avi- och upplcggningsavgifter tillkommer. Brcnslefurbrukning blandad kurning NEDC 1,3-7,8 l/100 km och CO2-utslcpp 29-178 g/km, WLTP 1,4-8,8 l/100 km och CO2-utslcpp 31-199 g/km (Niro Plug-In Hybrid  Sportage). 
Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Med reservation fur eventuella tryckfel.

kia.com

Vi pd Stilbil cr stolta och glada uver att vi sedan ett halvdr tillbaka cven scljer och 
 servar Kia, Sveriges tredje stursta bilmcrke sedan 2017*. Och det firar vi med en 
vdrfest helgen 25-26 maj med kampanjpriser pd alla Kia-bilar och verkligt fina 
 erbjudanden, bland annat kampanj rcnta 1,95 %** med upp till tre mdnader rcnte- 
och amorteringsfritt! Vi bjuder pd hamburgare mellan kl 11-14 bdda dagarna, och 
pd lurdagen  upptrcder 2018 drs Idol-vinnare Sebastian och tvdan Kadiatou.  
Vclkommen in och ta del av vdra fina vdrerbjudanden!

Uppet lurdag-sundag kl 10-16 
UPPLANDS VCSBY Stockholmsvcgen 24. BARKARBY Veddestavcgen 1
Tel vcxel: 08-5100 5200. www.stilbil.se. www.turebergsbilcenter.se

Motorolja pd kupet  
vid  bokning av  
Kia Originalservice
Gcller cven nctbokning.  
Vcrde upp till 2.000 kr.  
Furbokning upp till 1 dr i furvcg.

Sebastian & 
 Kadiatou kcnda  
frdn Idol upptrcder 
lurdag 25 maj
Se dem i Barkarby kl 12.00 och  
i  Upplands Vcsby kl 14.00.

Foto Tove Floss

Kampanjrcnta
1,95 %**
upp till tre mdnaders rcnte-  
och amorteringsfritt.

Vdrfest- 
erbjudanden:
 efa e e tris  m t r- 
rmare med mf rtsats 
5 r (ord. pris 7.495 kr)

 Pr urningspresent

up ti  inter j   
fur 7 5 r
Gcll  v  k  v  y K , 
o .  9.  k .  k  
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En efterlängtad NYHET Selva Guppy 2,5 hk – fyrtakt – 13,5 kg

Intro. pris 6 995 SEK (från 7 490 SEK)
gäller t o m 30/6-19Ditt 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
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a 
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h
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Har du en fråga till 
kommunens infor-
mationschef? 
Maila din fråga till: 
radio@malaroar-
nasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

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

Det kastas ägg på bussarna i Sten-
hamra och ungdomar kastar sig 
framför bussarna, vilket då hotar 
att busstrafiken ställs in. Vad kan 
kommunen göra mer än att väd-
ja till föräldrar att hålla efter sina 
barn? Kan polisen rycka in på nå-
got sätt? 
– Kommunen har tillsammans med 
samordningschefen och lokalpoli-
sen, gått ut med ett brev till samtliga 
föräldrar i området om detta vansin-
nestilltag. Vi har också haft kontakt 
med Arriva och de har sagt att utifrån 
ett arbetsmiljöperspektiv, vågar de 
inte köra med bussar där på kvällstid 
om det inte sker en drastisk föränd-
ring i området. Jag vill också ge en 
eloge till alla föräldrar i Stenhamra 
som nattvandrar. Att ha vuxna i om-
rådet lugnar också ner. De har varit 
väldigt duktiga och tar stort ansvar. 
Sedan är det självklart också en po-
lisiär fråga. Det är brottsligt att fram-
kalla fara för annan och det finns fle-
ra brottsrubriceringar kan jag tänka 
mig. Som ungdom borde man tänka 
sig för ordentligt, åker man fast får 
det konsekvenser. Därutöver har vi 
ungdomsnätverket där polis, social-
kontoret, säkerhetsenheten med flera 

samverkar. Våra fältassistenter jobbar 
också i det här området. Vi jobbar på 
alla fronter och alla vuxna som har 
möjlighet att vara ute och röra sig i 
området, välkomnas. Det här måste få 
ett slut. 

Massor av bilar parkerar fel vid 
Drottningholms slott. Kommu-
nen gör inget. Däremot har de 
tvingat vägföreningen att ta bort 
sitt parkeringsförbud men beva-
kar sedan inte och låter folk bryta 
mot kommunens föreskrifter. Det 
fungerade förut när vägförening-
en/SFV övervakade men så valde 
kommunen att själva ta över men 
låter sedan bli att sköta övervak-
ningen.
– Jag kan förstå att det inte är roligt 
med bilar som felparkerar. Vi har en 

väldigt bra diskussion med Statens 
fastighetsverk och vägföreningen. 
Anledningen att man har tagit bort 
övervakningen är att det här är så kall-
lad platsmark. Man skiljer på det och 
på så kallad kvartersmark, som är så-
dant som tillhör en egen fastighet. 
Där kan man besluta som vägförening 
om man vill införa en övervakning 
eller olika typ av skyltning. Men när 
det gäller platsmark är det kommu-
nen som tar beslut. Så i samband med 
Statens fastighetsverk och vägfören-
ingen, hjälper vi nu vägföreningen 
med att de ska ansöka om lov för en så 
kallad lokal trafikföreskrift. Ansökan 
måste vi behandla inom kommunen 
för att den här övervakningen sker 
enligt lagens regler. Sedan kan det 
vara lite rörigt fram till dess att kom-
munen tagit beslut om det, men man 

räknar med att göra det under hösten. 
Jag har en fråga angående avverk-
ningen av skogen som ska ske från 
Träkvista skola till gränsen mot 
skidbacken. Varför ska ni ödelägga 
området som är vårt område för re-
kreation? Man har sagt att det ska 
gallras., men när man ser omfatt-
ningen av de spår för skogsmakin 
för avverkning som har markerats 
med snitslar i olika färger, blir det 
uppenbart att rör sig om en massiv 
avverkning.
– Kommunen har genomfört gallring-
ar både tidigare och även nu. Det är i 
samarbete med Skogssällskapet. De 
hjälper kommunen med en långsik-
tig planering med förslag på åtgärder 
för att få skogen att må bra i många 
år framöver.  Sedan är det klart att 
det blir märkbart när man genomför 
gallring, men det är verkligen ingen 
avverkning som pågår. (Läs mer på si-
dan 12.)
                             
              EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Om busstrakasserier i Stenhamra

En läsare undrar vad kommunen gör åt problemen med ungdomar som i Stenhamra 
kastar ägg på bussarna och slänger sig framför dem.                                                    Foto: Ewa Linnros

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

Tidningens 
radioprogram ”God 
kväll Mälaröarna” 
sänds torsdagar 
klockan 17-19 i  
Radio Viking 101,4

Ekerö 08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö  www.naprapaterna.nu 
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133 560 340 00

Fler och fler åker 
med Ekerö Taxi

Vi söker därför fler Åkare/Transportörer/Förare
Generösa villkor. Ring för mer information: 070-953 42 62 
eller skicka intresseanmälan till rolf.svensson@ekerotaxi.se



26 maj

Läs mer på www.ekero.se om förtidsröstning, röstlokaler 
och annat du behöver veta inför EU-valet

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

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.

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 funktionsned-
sättning 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 lantbrevbära-
ren vara bud. 
Om du inte har någon som kan vara bud åt dig erbjuder 
kommunen ambulerande röstmottagare.  
Kontakta Ekerö Direkt för mer information om budröst-
ning, 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

EU-VALET 26 maj

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
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Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Trafikspecial! Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Repris på www.malaroarnasnyheter.se

23 maj kommer trafiklandstingsrådet, 

Trafikverket och lokala politiker till 

studion. Vi diskuterar Förbifart 

Stockholm, breddningen av Ekerövägen, 

trafikframkomlighet, infartsparkeringar, 

pendelbåten och övrig kollektivtrafik.  nyheter
MÄLARÖARNAS

01,44444444444444444444444444444444444444    

, 

,

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

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

 GOD KVÄLL Mälaröarna

TROXHAMMAR | Stobo textil 
är en av de mest ambitiösa men 
samtidigt minst ihågkomna sats-
ningarna i svensk textilhistoria. 
I ”Ladan” i Troxhammar by visas 
en konstskatt av mönstertryckta 
tyger från 50- och 60-talet.

– I den stora utställningslokalen i 
Troxhammar samlas ett mångfald 
av tyger med konstnärliga möns-
ter. Den som vuxit upp i ett 60- 
och 70-talshem känner nog igen 
många av tygerna. De är färglada 
och för tiden, vågade mönster 
som känns moderna igen.

Tygerna gjordes på företaget 
Stobo textil, vars vd Sven Erics-
son tog ett djärvt grepp i början 
av 50-talet och satsade stort på 
en konstnärligt framtagen möns-
terproduktion. Stobo textil blev 
snabbt en ledande producent av 
exklusiva, konstnärligt utforma-
de, tryckta inredningstextilier. 

Men även om kollektionerna med 
nya mönster blev stora kritiker-
framgångar, var marknaden inte 
riktigt mogen och Stobo lades ner 
redan 1964. Dessvärre förstördes 
Stobos arkiv i en brand och sats-
ningen föll i glömska.

Men nu finns nu en unik möjlighet 
att se över 70 av de mönster som 

Stobos konstnärlig ledare Göta 
Trägårdh och många andra av den 

tidens främsta konstnärer, skapa-
de för Stobo mellan åren 1954 och 

1964. Detta bland annat tack vare 
färingsöbon Ola Stålhammars  
mormor  Jeanna Olsson, som ar-
betade på Stobo textils tryckeri i 
Sölvesborg. 

– Hon jobbade med att granska 
tygerna efter tryck för att se att det 
blev perfekt. Hon köpte med sig 
tyger hem, sydde kläder och sam-
lade på sig under åren. Därför har 
vi haft en massa tyger liggandes, 
berättar Ola.

 
En stor del av tygerna som visas 
kommer från Olas mormor, men 
inte alla. Utställningen är ett sam-
arbete med Camilla Gustavsson, 
Anna Häggblom och Maria Jern-
kvist. Maria har bidragit med tyger 
och även en ”pop up-butik” till ut-
ställningen, från hennes ordinarie 
butik i Stockholm som säljer tyger 
och kläder.

–  Det är en kulturhistorisk tex-
tilskatt och vi hoppas att det kan 
vara av intresse för museer också, 
säger Ola Stålhammar.

Utställningen visas lördagar och 
söndagar fram till och med den 16 
juni.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Unik textilskatt visas i ”Ladan” 

UTSTÄLLNING

Stobo textil var mellan 1954 och 1964, ledande producent av exklusiva, konstnärligt utformade, tryckta inredningstextili-
er, men marknaden var inte redo och verksamheten lades ned. Nu visas en unik samling av tygerna i Troxhammar.                
                                                FOTO: CAMILLA GUSTAVSSON

”Det är en kulturhistorisk textilskatt och vi hoppas att det kan vara av intresse för museer också” ’’

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företagMattläggning

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

+

POP-UP BUTIK
AKTUELL SÄSONG * REA TIDIGARE

KOLLEKTIONER * PROVPLAGG

LÖR 25/5 kl 10-16
SÖN 26/5 kl 10-15

Destination Ekerö
Ekerövägen 51

Välkomna!
Vi tar gärna kort

T A U P 
k n i t t e d  a p p a r e l

HEDVIG
S T O C K H O L M
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I DROTTNINGHOLMS SLOTTSPARK

Dagen

Vad kan vara mer passande än att fira Nationaldagen 
i den fantastiska miljö som omger det kungliga slottet.

EN FESTDAG FÖR  
HELA FAMILJEN

6 juni kl 11.00-19.00

KINA SLOTT & SLOTTSCAFÉ

BLACKNUSS

DROP-IN VIGSEL

PROGRAM
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SE HELA PROGRAMMET PÅ  
www.ekero.se/nationaldagen www.kungligaslotten.se

11.00-19.00 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. Aktivitetskarta 

 med 1700-tals-lekar vid Kina slott

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

13.00-14.00 Högtidstal, prisutdelningar & underhållning

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 

  

 

  

E



Gör det lätt för 
dig i sommar!
Lättanvända och högpresterande prylar 
som gör jobbet utan krångel.
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PARK 416 P INKL. KLIPPAGGRE-
GAT PARK 95 COMBI EL

Nu 39.995:-  
(ord. pris 49.990:-)

Åkgräsklippare med bensinmotor 
på 452 cc. Servostyrning. Elektrisk 
klipphöjdsjustering. Hydrostatisk 
transmission.

 

MULTICLIP 47 SEQ

Nu 4.495:-
(ord. pris 4.990:-)

Självgående mulchinggräsklippare med

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

MULTICLIP 50 SXE

Nu 6.495:-  
(ord. pris 6.990:)- 

Självgående mulchinggräsklippare 
-

hjulsdrift och elstart.

r 
sk 

LÖVBLÅS SAB 500 AE

1.490:- 
(exklusive batteri och laddare) 

Lövblås med en maximal luft-

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

156.390:- 
Åkgräsklippare med frontmonterat klipp- 
aggregat och tvåcylindrig B&S-motor 
på 724 cc. Hydrauliskt aggregatslyft och 
elektrisk klipphöjdsjustering. Hydrostatisk 
transmission/fyrhjulsdrift.

KAMPANJ

KAMPANJ

KAMPANJ

MULTICLIP PRO 50 SX DAE

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



FRI INSTALLATION VID
KÖP AV HUSQVARNA

ROBOTGRÄSKLIPPARE
MED INSTALLATIONSKIT

DETTA GÄLLER FRÅN UPPSALA I NORR TILL SÖDERTÄLJE I SÖDER

Bromma
Skog & Trädgård

Missionsvägen 77

167 67 ULVSUNDA

08-564 80 585

info@skogochtradgard.se

www.skogochträdgård.se

MÅNGA MODELLER I BUTIK
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•  Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska vara 
öppna för en bred 
allmänhet, utan 
förpliktelser 
annat än even-tu-
ell entrébiljett. 

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

P
å 

g
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g
! UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
Nils Ekwalls elever i måleri ställer ut. 
Utställningen pågår 25/5 och 26/5.

Popuputställning
Ett 70-tal mönster från textilskatten 
STOBO visas i en unik utställning. Ut-
ställningen pågår t.o.m.16/6. Ladan, 
Troxhammar. Lör-sön 11-16.

Utställning
Mona Wikborg – oljemålningar och 
blyertsteckningar.
Utställningen pågår t.o.m. 20/6. Pro-
fydents väntrum, Ekebyhovsvägen 1 
(vid brandstationen). Mån-tor, kl 8-17.

Galleri Utkiken
”Spår av barn” – Ekerös kommunala 
förskolor presenterar en utställning 
om vad barnen upplever, utforskar 
och upptäcker. Utställningen pågår 
3/6-14/6.

 EVENEMANG

”God kväll Mälaröarna” 
”Trafik-special”, nyheteter, lyssnarnas 
frågor till kommunen, sport, kultur 

– och allt handlar om Mälaröarna! 
Dessutom – vinn fina vinster i tid-
ningens eget radioprogram.
När: 23/5 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Brunnsdrickning
Drick brunn för hälsa och välgång 
m.m. Finnhagskällan smyckas inför 
Trefaldighet. 
När: 23/5 kl 19
Var: Bilar parkeras vid Karlslund, 
Adelsö och skyltar visar vägen.
Arr: Adelsö hembygdslag

Ekebyhovs slott
25/5 kl 14: Färingsö nya kammar-
orkester (FNYKO), dirigent Erik 
Nordenbäck. Arr: Tappströmsskolan 
7D.
26/5 kl 14: ”Musik för kvartett” av 
Amanda Maier och Elfrida Andree 
med Joakim Svenheden, Patrik 
Sedrup, Marie Mcleod och Martin 
Sturfält. Arr: Tappströmsskolan 7D.

Välgörenhetsgolf
För femte gången arrangeras Hjärt-
golfen på Mälaröarna – en tävling 
som bidrar med pengar till forskning 
för kvinnors hälsa.
När: 26/5 kl 13
Var: Skytteholms golfklubb
Arr: Mälarö GK

Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, specia-
liserad på brottmål, familjerätt och 
migrationsrätt, men svarar även 
på andra frågor i mån av kunskap. 
15 minuter kostnadsfri rådgivning. 

Anmälan samma dag fr. kl 9.
När: 28/5 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Vandringsdag
Traditionsenligt öppnande av vand-
ringsleden. Öns föreningar bjuder på 
tilltugg och information utmed första 
halvan av leden.
När: 30/5 kl 10-13
Var: Adelsö vandringsled med början 
vid Norrängens parkering
Arr: Adelsö föreningsråd

Qigong 
Träna qigong i gröngräset.
När: 1/6 kl 11-11.45
Var: På ängen nedanför Kina slott, 
Drottningholmsparken
Arr: Anne Külper

Öppet hus
En unik samling av bruksföremål och 
tidskrifter fördelade i åtta rum visas. 
Musikunderhållning och kaffeserve-
ring med hembakat.
När: 1/6 kl 13-16
Var:  Bertil Ifwers muséum, Solviks-
vägen 12, Munsö
Arr: Munsö hembygdsförening Bertil 
Ifwers museum

Mälaröbion
2/6 kl 15: ”Alladin”, (engelskt tal, 
svensk text) , fr. 11 år., kl 19: ”Rocket-
man”, fr. 7 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

 SPRÅKKAFÉ

Ekerö
Öva på att prata svenska. För nyan-
lända 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 nyan-
lända 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
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Konsert med Färingsö kyrkokör under ledning av Birgitta 
Lindeke Levin och Hägerstens vokalensemble ledda av  
Ulla-Britt Åkerlund. Ligita Sneibe ackompanjerar.  
 
Musik av bland annat Wilhelm Stenhammar, Jan-Olof 
Kullander, Sven-David Sandström, Lars Åberg och Franz 
Schubert. 

Kom Sommarljus!

Lördag 25 maj 18.00
Skå kyrka

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

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

Torsdag 30 maj 08.00
Sånga kyrkas klockstapel
T 30 08 00

Gökotta
På kristi himmelfärds dag

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

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

Vi kommer till Ekerö igen!

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

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!

VERKSTAD

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

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

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S
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Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.seSporten

Ekerö budo firar 30 år

Mycket på G i ETK

BUDO | Den 4 maj firade Ekerö 
budoklubb sitt 30-årsjubileum. 
Speciellt inbjuden gästtränare 
var Oscar Widegren, 20 år gam-
mal, blind sedan födseln men 
med stor erfarenhet av tävling-
sjudo. 

Den 4 maj firade Ekerö budoklubb 
sitt 30-årsjubileum. Speciellt in-
bjuden gästtränare var Oscar Wi-
degren, 20 år gammal, blind sedan 
födseln men med stor erfarenhet 
av tävlingsjudo.

Ett tjugotal vitklädda judokas, 
barn och vuxna blandat, värm-
de upp med löpning på den stora 
judomattan mitt på golvet i Sten-
hamraskolans idrottssal. Mitt på 
mattan stod gästtränaren Oscar 
Widegren, så gott som blind sedan 
födseln, men med nio års träning 
och många tävlingar under det 
svarta bältet.

– Sprid ut er lite. Använd hela 

mattan, jag hör att det är en stor 
lucka där borta, sa han och pekade 
med armen.

Som synskadad och idrotts-
intresserad 11-åring blev Oscar 
snabbt förtjust i judo för att det är 
en kontaktsport som inte är våld-
sam men som ställer stora krav 
på styrka, uthållighet, snabbhet 
och inte minst teknik. Så sent 
som i mars i år tog han brons i All 
Japanese Visual Impaired Judo 
Championship, hans första seni-
ormedalj. Tidigare meriter är guld 
i junior-VM och ett brons i juni-
or-EM, även det var tävlingar för 
synskadade.

Alla tävlingar har inte gått lika 
bra, men han konstaterar att om 
man aldrig blir kastad i judo, så lär 
man sig inget. Han säger att hans 
egen främsta styrka är envishet, 
och han siktar nu närmast på Pa-
ralympics i Tokyo nästa år. 

Efter uppvärmningen visade 

Oscar sin version av två av judons 
många kast: Ippon Seoi Nage och 
O Uchi Gari. Det förstnämnda kas-
tet går ut på att kasta motståndaren 
över axeln. I det andra fäller man 
motståndaren med en benrörelse.

– Håll reda på var du har rum-
pan, för där har du kroppens 
tyngdpunkt, sa Oscar och visade 
hur man får en motståndare ur ba-
lans.

Efter att Oscar visat sina kast, 
dunsade det ordentligt i mattan 
när alla deltagare övade på dem.

Dagen avslutades med ett 
klubbmästerskap i några olika 
klasser och sedan middag där för-
re ordföranden Matthias Johnson 
blev utnämnd till klubbens förste 
hedersmedlem för sitt stora en-
gagemang och sina många år som 
pedagogisk judotränare.

STURE HENCKEL

TENNIS | Det pågår mycket i 
Ekerö tennisklubb (ETK). Sedan 
de fick sin nya tennishall för 
några år sedan, växer verksam-
heten ständigt.

Det är inte bara i hemmahallen 
aktiviteter pågår. I maj reser akti-
va medlemmar på en träningsresa 
till Spanien som klubben arrang-
erar. På hemmaplan både tävlas 
det och nya elever i alla åldrar tas 
emot. 

Bland klubbens tävlande går det 
framåt.

– Vi har väldigt många bra re-
sultat just nu. Senast var vi i Göte-
borg på SM. Där har vi Klara Till-
ström som kvalade in och gjorde 
en jättebra turnering. Även Victor 
Lisinsky och Anna Tillström hade 
bra turneringar därnere, men det 
räckte inte riktigt hela vägen. De 
kämpar på och gör väldigt bra re-
sultat i övrigt här i Stockholm, be-
rättar Markus Fritz, chefstränare 
och verksamhetschef i ETK.

Den stora satsningen framöver 
är inom parasport, det vill säga 
idrott för funktionshindrade.

– Vi har precis inlett ett samar-

bete med Stockholmsidrotten. De 
kommer att hjälpa oss och vi ska 
försöka växa när det gäller tennis 
för funktionshindrade, det är vårt 
största projekt de närmsta tre åren, 
säger Markus Fritz.

Till hösten kommer klubben att 
erbjuda prova-på-tennis för perso-
ner med funktionsnedsättning. 

– Förhoppningsvis får vi med 
några från prova-på-spelen och 
2020 startar vi den reguljära trä-
ningen.

I tennisklubben är åldersspannet 
brett bland de aktiva. Den yngsta 
spelaren är tre år, även om klubben 
normalt startar barngrupperna 
med barn från fyra år. 

– Den äldsta som är med i vår 
träningsverksamhet är nog 70 år, 
men sedan finns det många med-
lemmar som spelar som är äldre än 
så. Tennis är en sport som kan spe-
la hela livet och vi försöker också få 
in flera äldre, det finns ingen övre 
åldersgräns hos oss.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tennis för både små och stora.                         FOTO: Ekerö TK

Oscar Widegren gösttränade då Ekerö 
budo firade 30 år. Förre ordföranden 
Matthias Johnson (i blå dräkt på bild-
en t.h.) blev utnämnd till klubbens 
förste hedersmedlem.        FOTO: PRIVAT

”Vi har väldigt många bra resultat just nu.” 
Markus Fritz, chefstränare Ekerö tennisklubb’’

FOTBOLL | Herrar div 4 mellersta: 25/5 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Rinkeby United FC•  Herrar div 7 C: 1/6 kl 14:00 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - Mespotamien FC

FOTBOLL
Damer div 2 
Boo FF 4 4 0 0 16 - 3 12
Segeltorps IF 4 3 0 1 13 - 2 9
Stuvsta IF 4 3 0 1 11 - 4 9
Upsala IF 4 2 1 1 11 - 5 7
Älta IF 4 2 1 1 7 - 5 7
Vaksala SK 4 1 1 2 2 - 10 4
Sätra SK B 4 1 1 2 2 - 11 4
Bälinge IF 4 1 0 3 8 - 11 3
Älvsjö AIK FF B 4 0 2 2 4 - 7 2
Ekerö IK 4 0 0 4 0 - 16 0

FOTBOLL
Herrar div 4 mellersta
Långholmen FC 7 4 1 2 18 - 11 13
Boo FF 6 4 1 1 15 - 9 13
Reymersholms IK 6 4 1 1 12 - 6 13
Rågsveds IF 7 4 0 3 9 - 10 12
Spårvägens FF 6 3 1 2 17 - 9 10
Redbrick City FC 7 3 1 3 14 - 15 10
Norrtulls SK 7 2 2 3 18 - 17 8
Rinkeby United FC 6 2 1 3 9 - 9 7
Järla IF FK 6 2 1 3 10 - 11 7
Ekerö IK 6 2 0 4 10 - 21 6
FC Krukan 6 1 2 3 11 - 14 5
Somalia Un. Fotbollsf. 6 1 1 4 8 - 19 4

FOTBOLL
Herrar div 7C
Skå IK & Bygdegård 5 5 0 0 22 - 3 15
FK Bromma 6 4 1 1 25 - 12 13
Olympia Sthlm. FF 5 3 1 1 18 - 10 10
Sthlm. Universitets FF 4 2 1 1 14 - 12 7
Åkeshovs IoFK 4 2 1 1 7 - 6 7
Iberoamericana IF 5 2 1 2 16 - 18 7
BK Bussenhus 4 2 0 2 13 - 16 6
FC Shababos 5 1 0 4 8 - 26 3
Mespotamien FC 5 0 1 4 7 - 16 1
Vällingby AIK 5 0 0 5 7 - 18 0

Matcher & tabeller

LÄGET 20 MAJ

HEMMAMATCHER T.O.M. 4 JUNI
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ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

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

fr. 2 499 kr / mån

SPECIAL-
UTGÅVA!

Obs! Begränsat antal bilar.

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

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.

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

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

Läs mer om aktuella erbjudanden  
på skodastockholm.se
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SOCIALDEMOKRATERNA
FÖR EN KLIMATPOLITIK
SOM GÖR SKILLNAD!
KRYSSA JYTTE I EU-VALET DEN 26 MAJ!

FRIIDROTT | Den 11 maj arrang-
erade Mälarö SOK Mälaröspelen 
för nionde gången i ordningen. 
Över 1 000 grenstarter och 300 
deltagare fyllde Träkvistavallen 
under den späckade dagen. 

– Överlag så fortlöpte tävlingarna 
väldigt bra. Vi hade tur med väd-
ret och jag tycker vi blir bättre och 
bättre på att arrangera för varje år 
som går. Det är minst sagt kom-
plicerat att arrangera en stor frii-
drottstävling med många grenar 
samtidigt, varför vi har runt 70 
funktionärer under tävlingarna, 
berättar Daniel Karlsson-Lönnö, 
tävlingsledare på Mälarö SOK fri-
idrott. 

Det tävlades i sprint 60 meter, 
80 meter och 200 meter, höjd-
hopp, längdhopp, kulstötning och 
kast med liten boll. Det slogs också 
ett antal tävlingsrekord under da-
gen och den som lyckades med det 
fick med sig en pokal hem. 

– Vi hade vårt näst största ar-
rangemang hittills med över 1 
000 föranmälda grenstarter, för-
delat på runt 300 deltagare. De 
flesta startande kommer från an-
dra klubbar och i år var det Mälar-
höjdens IK som var mest repre-
senterad. 

Det fanns också tillresta delta-

gare från bland annat Enköping, 
Eskilstuna, Alunda, Nynäshamn 
och Glanshammar samt från stora 
delar av Stockholmsområdet. 

– Det är jättekul att se att vi står 
oss så bra som vi gör i konkurrens 
med andra tävlingar. I år arrange-
rade vi samma helg som Täby IS 
hade stora ”Täby Open” och trots 
det var det många som valde att 
åka och tävla hos oss. Det är väl-
digt glädjande att vi har lyckats 
etablera oss så väl hos andra klub-
bar. 

Många lokala friidrottsförmågor 
gjorde också bra ifrån sig under da-
gen.

– Jag undviker att lyfta någon spe-
cifik, men det blev ett antal gren-
segrar och pallplatser för våra egna 
SOK:are. Glädjande var att antalet 

deltagare från Mälarö SOK gick 
upp i år efter att ha dippat lite för-
ra året. Mälaröspelen är en väldigt 
viktig tävling för våra aktiva, ge-
nom att de har möjlighet att testa 
på att tävla på en stor, sanktione-

rad tävling på hemmaplan innan 
de förhoppningsvis vågar sig iväg 
på andra klubbars tävlingar, kon-
staterar Daniel Karlsson-Lönnö 
och uttrycker också stor tacksam-
het över alla funktionärer  som 

gjorde tävlingen möjlig trots det 
stora jobb som den ansträngande 
dagen medför. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nionde Mälaröspelen

’’”Mälaröspelen är en 
väldigt viktig tävling för 
våra aktiva, genom att 
de har möjlighet att 
testa på att tävla på 
en stor, sanktionerad 
tävling på hemmaplan” 

De 300 deltagarna tävlade i tre olika sprintdistanser, höjdhopp, längdhopp, kulstötning och kast med liten boll. 
 FOTO: ADRIAN KORZENIEWSKI
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kostnadsfria 
aktiviteter för dig 

som är 6-17 år.

SOMMAR 
LOVSKUL

    
Se alla aktiviteter på ekero.se

VÅR sunda MAT  

BEHÖVS I EUROPA
Minskad antibiotikaanvändning  

för Europa framåt!

Lördag
15 juni 
kl 10-15
En familjedag fylld av många spännande 
och roliga aktiviteter och uppträdanden

Boka in den 15 juni!

Radio Viking har öppet hus hela dagen!

nnande dede 
dandendanddennn

William 
Segerdahl

uppträder!

www.ekerocentrum.se

Sommarfest  
i Ekerö Centrum!

Lördag 15 juni kl 10-15
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Säkerställa verksamheternas ekonomi

REPLIK

Replik på ”Hur länge ska 
vi acceptera att vara en 
bortglömd kommun”:  Jag 
håller med BT 70 år angå-
ende att Ekerö på många 
sätt blir en bortglömd 
kommun. Vårt geografiska 
läge och speciella karaktär 
avskiljer oss från många 
andra delar av Stockholms 
län. 

När det gäller kollek-
tivtrafiken kommer det 
nu att ske en del förbätt-
ringar. Bussarna kommer 
bland annat bytas ut till 
nya. Men jag håller med 
skribenten om att vi blir 
bortglömda när det gäller 
bussförbindelserna inom 
kommunen. Detta är inte 
kommunens ansvar utan 
regionens, detta betyder 
dock inte att vi inte gör 
något åt det. Kommunen 
jobbar aktivt mot Region 
Stockholm och påpekar 
att kollektivtrafiken inom 
kommunen måste utveck-
las. Här finns ett utmärkt 
tillfälle att rikta sin kritik 
mot rätt instans och hjälpa 
kommunen i detta arbete 
genom att kontakta Region 
Stockholm angående detta.  
När det gäller färjan så 

finns det inga gratis färjor 
i hela landet. Antingen 
betalar man för den via 
skatten eller så betalar man 
för den när man använder 
den, vi har valt det senare 
alternativet. Detta för att 
invånare i andra kommu-
ner inte ska använda färjan 
som en lösning på länets 
eftersatta trafiknät och åka 
snålskjuts på Ekerö kom-
muns skattebetalare. 

När det gäller ombygg-
nationen av Ekerövägen 
så har jag vid flertalet 
tillfällen uttalat mig i 
media kring detta och 
riktat skarp kritik mot 
Trafikverket. Kommunen 
bedriver även ett intensi-
fierat arbete gällande att 
snabbt få fram infarts-
parkeringar och utveckla 
andra kollektivfrämjande 
åtgärder.  Kommunen har 
även en aktiv dialog med 
Trafikverket kring proble-
matiken med ett avstängt 
körfält och jag personli-
gen har även haft möte 
med trafikregionrådets 
medarbetare angående de 
insatser som behövs för att 
minska denna börda för 
ekeröborna. 

När det gäller trygghe-
ten har jag i över ett halvår 

bedrivit ett aktivt arbete 
för fler synliga poliser på 
Ekerö. Detta har resulte-
rat i ett samverkansavtal 
med polisen och vi kan 
redan nu se fler synliga 
poliser inom kommunen. 
Ekeröalliansen driver 
frågan om en synlig polis-
bil i kommunen dygnet 
runt, sju dagar i veckan. 
Detta fortsätter vi med 
men de utmaningar, 
både ekonomiska och 
personalanknutna som 
Polismyndigheten står 
inför försvårar möjlighe-
terna för detta. Då är det 
enligt mig viktigt att kom-
munen hyr in egna väktare 
för att göra allt vi kan för 
att öka tryggheten inom 
kommunen. 

Jag och företrädare för 
Ekeröalliansen bedriver 
dagligen ett arbete gent-
emot myndigheter och 
regionala instanser för att 
främja Ekerö kommun och 
ge oss förbättrad service 
och utveckling som många 
andra delar av länet får.

– Adam Reuterskiöld 
(M), kommunstyrelsens 
ordförande

I förra numret kunde vi läsa 
”30-tal tjänster i skolan ska 
bort”. Har du barn i försko-
lan eller skolan? Jobbar du i 
någon av kommunens för-
skolor eller skolor? Svarade 
du ja på någon av dessa frågor 
ställer du dig med största 
sannolikhet kritisk till denna 
nedskärning. Svarade du ja 
på någon av dessa frågor och 
samtidigt röstade åt höger 
i kommunvalet, hur tänkte 
du? Med din röst var du med 
och påverkade detta beslut, 

som oundvikligt kommer 
påverka dina barns skolgång 
och/eller din arbetssituation. 
Vill här också uppmärk-
samma att av Sveriges 290 
kommuner är det bara 24 
kommuner som har lägre 
skatt än Ekerö kommun. 
Skatten blir i detta samman-
hang (då politiker väljer att 
spara och skära ner i försko-
lor och skolor) en viktig och 
intressant detalj.

– Anonym lärare

Kritisk till nedskärning Dagligt arbete för bättre service

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!.
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Tack till er som hjälpt 
oss med arbetet med 
vår pool! Bellmansro, 
Närlunda schakt Pelle, 
Adelsö rör Tommy och 
Simon. Roligt med så 
kunniga och trevliga 
lokala hantverkare.

– Hälsningar familjen 
Björk i sommarstan

rosor 
& tack

Oscar Linde från LR betonade 
i sin insändare i förra numret 
av MN olika orsaker, som bland 
annat indragna statsbidrag, 
minskat barnantal på vissa 
enheter och en lägre skolpeng 
under 2018, som orsak till att 
barn- och utbildningsförvalt-
ningen nu behöver minska ett 
antal tjänster.

REPLIK

Jag delar i huvudsak LR:s angivna 
skäl till varför åtgärder behöver 
vidtas. Jag vill även lägga till att 

vissa enheter behöver hamna på 
samma organisatoriska förutsätt-
ningar som övriga enheter i kom-
munen.

Jag som ordförande i nämnden 
reagerade snabbt när vi tidigt på 
året fick redovisat att vi inte har 
balans mellan intäkter och kostna-
der och gav förvaltningen i uppdrag 
att omedelbart påbörja ett arbete 
för att säkerställa god budgetdis-
ciplin. Idag har många av Sveriges 
kommuner stora problem och 
behöver vidta drastiska åtgärder för 
att komma till rätta med sviktande 
intäkter och ökade utgifter. I detta 

läge skulle det vara oerhört oansva-
rigt av mig som nämndordförande 
att inte säkerställa en god kontroll 
på våra utgifter, det vill säga  hur 
vi använder skattemedel, för att 
undvika större problem längre 
fram. Det kommer heller inte att bli 
en rejäl omfördelning av personal. 
Det kommer att bli maximalt en 
handfull personer som i praktiken 
kommer att behöva byta arbets-
plats. Vi i Ekeröalliansen kommer 
att fortsätta vårt viktiga arbete med 
att bli en än attraktivare arbetsgi-
vare.  Medarbetarundersökning-
arna de senaste åren visar på mycket 

goda resultat, men självklart 
behöver vi fortsätta arbetet, gärna 
tillsammans med våra arbets-
tagarorganisationer, för att bli en 
av de mest attraktiva skolkommu-
nerna i Sverige. Avslutningsvis vill 
jag tacka våra rektorer, förskoleche-
fer och övriga medarbetare för att 
de på ett mycket professionellt sätt 
påbörjat det viktiga uppdraget att få 
en budget i balans med bibehållen 
god kvalité för verksamheterna.

– Sivert Åkerljung (KD),
ordförande barn- och 
utbildningsnämnden Ekerö

REPLIK

Blir bara så arg och ledsen 
efter ha bott här i kommu-
nen sedan 71 och vad har 
hänt? Jag kan bara hålla med 
”BT 70 år, ekeröbo sedan 50 
år” i allt han skriver men just 
den här  meningen:  Problem 
nämns bara i en valkampanj 
sedan är det dödstyst så 
fort valet är över, hur länge 
ska vi acceptera detta? Får 
väl många på mig om jag 
nämner badhuset men det 
har man lovat och pratat om 
sedan jag flyttade hit  71  och 
långt före det. Och nu ska 
vi spara på 30 till 35 tjänster 

inom barnomsorgen , våra 
barn och barnbarn som är 
vår framtid.Och Magnus 
i Stenhamra har även han 
så rätt i det han skriver om 
människosyn, hur mycket 
får en sjukskriven kosta, 
hur mycket får en pensionär 
kosta, som förmodligen har 
arbetat och betalat skatt i 
många år. Just invandrarfrå-
gan är alltid så känslig. Läser 
alltid MN och håller med 
många på denna sida men 
orkar ofta inte ens reagera 
längre, men nu kände jag att 
jag i alla fall ville skriva.

– Ekeröbo sedan 71

Dödstyst när valet är över

REPLIK

Bestört och ilsken blir man, 
när man läser att folk inte 
får ”möblera” sina ute-
platser som de själva vill. 
Kommunistfasoner kallar 
jag det, när folk inte ens får 
ordna sina uteplatser efter 
de egna behoven. Allt ska 
vara lika för alla. Nästa steg 
blir väl att gå in i husen och 
se till att TV:n sitter där den 
skall sitta. Fy, vilket sam-
hälle!

Den som har trädäck ska 
väl få ha det och den som 
hellre har gräsmatta ska 
inte missunnas detta. 
Missundsamhet är vad det 
handlar om och så likrikt-
ningen. Tänk så trist med 
likadana hus och till och 
med likadana uteplatser hos 
alla!  Vad är det för osäkra 
människor, som sitter och 
beslutar om tristessen i 
tillvaron? I vilken skola har 
de gått? Hoppas att Ekerö 
bostäder säger nej.

Om detta genomförs, 
kommer allt att vara miss-
skött om några år. De som 
aldrig intresserat sig för 
uteplatsen, kommer inte att 
göra det framöver heller. De 
som tidigare planterat och 
skött  sina uteplatser ger 
upp i besvikelsen. Ingenting 
gott kan komma ut av 
denna likriktning. Själv 
skulle jag inte vilja drabbas 
av sådant översitteri. Låt 
folk känna glädjen av att 
fixa något efter egna behov 

och egen smak!  Man undrar 
också, vem denna likrikt-
ning är avsedd att tillfreds-
ställa? Inte de boende och 
inte grannarna. Grannarna 
är mer tillåtande och upp-
skattar mångfalden. Det är 
mer intressant med olika 
trädgårdar än med likadana. 
Kanske någon tjänsteman 
eller den som får uppdraget 
att rita de nya uteplatserna.

Om det finns pengar 
över i kassan efter alla 
investeringar, som gjorts, 

så sänk hyran med mot-
svarande belopp i stället. 
Om det så bara handlar om 
någon hundralapp, så är 
det mer välkommet än en 
likriktning av uteplatserna, 
som bara ställer till med 
besvikelse och ilska. Ekerö 
bostäder, säg nej till sådan 
dårskap som denna för-
skräckliga likriktning skulle 
innebära.

– Gull Olli

Renoveringsplaner Wrangels väg

REPLIK

Tack för din fråga Joakim. 
Jag jobbar varje dag med att 
förbättra framkomligheten 

för ekeröborna. Detta gäller 
både mot regionen i form av 
utökade förbindelser för kol-
lektivtrafiken och även gent-
emot Trafikverket när det 

gäller ombyggnationen av 
Ekerövägen.  Moderaterna 
har endast en heltidsanställd 
politiker i kommunhuset, 
och det är jag. Övriga politi-

ker i fullmäktigegruppen har 
arbeten och sysselsättningar 
inom och utanför kommu-
nen som sätter dem i samma 
situation gällande pendling 

som många andra medborg-
are inom Ekerö kommun.

– Adam Reuterskiöld 
(M), ordförande KS

Svar på fråga från Joakim Bergman

Karta vid 
pendelbåten 
För några veckor sedan tog 
jag pendelbåten till stan, 
en lördag mitt på dagen, i 
strålande vackert väder. När 
båten anlände från stan var 
det mycket folk som kom av 
båten och de flesta tittade 
sig förundrat omkring. Jag 
vet att det är en pendelbåt 
och till för att pendla till och 
från arbetet. Men nu är det 
ju så fantastiskt att båten 
har flera turer på helgerna 
och då kan man ju tänka sig 
att det inte i första hand är 
arbetspendlare som kommer 
ut till Mälaröarna. Det vore 
därför bra om kommunen 
kunde sätta upp en skylt 
med till exempel texten 
”Välkommen till Ekerö” och 
med en karta som pekar ut 
var du befinner dig och hur 
du kan gå för att komma till 
Ekerö centrum, Ekebyhovs 
slott, busshållplats med 
mera. Tror det är mycket 
på öarna som skulle kunna 
upptäckas av dem som tar 
pendelbåt 89 från Klara 
strand till Tappström.

– Monica, änka 72 år
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BO MED UTSIKT ÖVER MÄLAREN
MÄLARFRONTEN – KUNGSÄNGEN 

Visning:  Söndag 26 maj kl 13.30–14.15
Mäklaren finns även på plats tisdagar mellan 12.00–13.00

Var: Ringvägen 1 i Kungsängen 

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

Besök hemsidan för mer information: 
boratt.se/malarfronten

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

VÄLKOMMEN PÅ VISNING
26 MAJ KL 13.30–14.15



Fira Sveriges nationaldag med 

 Swedish Smorgasbord
på Skytteholm Hotell 

Hos oss värnar vi om traditioner och självklart vill vi fira  
Sveriges nationaldag. Ta med familj och vänner och njut av 

vårt härliga smörgåsbord i herrgården den 6 juni. 

Sittning:  
kl 13.30

Dessertbuffén dukas upp i salongen.

Pris 450 kr 
Barn upp till 3 år gratis, upp till 10 år halva priset.

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

Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

@skytteholm.se

Är du vår blivande 
fika- och frukostambassadör?
På Skytteholm serverar vi det bästa av Sverige och svenska traditioner, i en uppgraderad 
version, med en personlig touch och alltid med finess. Vi tar fasta på svenska detaljer, 
almanackans dagar, på svenska maträtter och bakverk. Vi tar hänsyn till den svenska 
naturen och vad årstidernas växlingar har att erbjuda. Vår filosofi kommer du att märka 
oavsett om du kommer hit som privatperson, konferensgäst eller festdeltagare. Hos oss 
är fikat heligt och något vi är mycket stolta över. Vi söker nu dig som vill vara med i arbetet 
att utveckla och lyfta vårt fikakoncept till nya höjder. Vår vision är att man aldrig ska glöm-
ma fikastunden på Skytteholm! 

Vem är du? 
Du är en detaljmänniska som tycker presentationen är bärande för helheten. Det är själv-
klart för dig att inget förbises och vi tror att du älskar vackra uppläggningar, kakfat på fot 
och klassiska svenska fikabröd. Att du, som vi, alltid sätter gästen i fokus är självklart. 
Har du kunskaper och intresse kring den svenska köks- och bagarkonsten ser vi det som 
en stor fördel. Vi har en egen bagare som bakar allt vårt fika- och frukostbröd. 

Arbetsuppgifter 
Förutom att du dukar upp vår frukostbuffé och ger den kärlek, gräddar du en våffla, 
serverar våra gäster en påtår och pysslar om dem så deras morgonstund blir en bra start 
på dagen. Du handskriver våra griffeltavlor med stolthet och omsorg. Du hjälper oss att 
etablera och sprida vårt budskap till alla våra gäster. Du hjälper också till med vår lunch-
buffé som också den präglas av svenska klassiker. Hos oss hjälps vi åt och ser alltid till 
helheten, behöver en kudde puffas eller suktar en blomma efter en skvätt vatten så ser vi 
det som en självklarhet att du uppmärksammar det. Din arbetsplats är på Skytteholm på 
Ekerö. Arbetstiderna är förlagda främst måndagar-fredagar på dagtid med start vid 6-tiden 
på morgonen, men även vissa helger förekommer.  

Skytteholm ingår i familjen Stockholm Meeting Selection (SMS) som driver 10 hotell och 
mötesplatser i Stockholmsområdet. Vår vision är att bjuda världen på Livets Goda! 
Vad kan vi erbjuda dig? Vi är en liten organisation med en verksamhet som ger dig 
stora möjligheter. Här får du vara med och skapa en ny marknadsposition för Skytteholm 
i ett företag som vill erbjuda våra gäster upplevelser som är allt annat än standard. Vi är 
stolta över våra unika mötesplatser. Vi bryr om oss våra medarbetare och vi tror att det 
mesta går att lösa om man vill. Din arbetsplats är på Skytteholm på Ekerö. Schemalagda 
arbetstider, dag, kväll och helg. Då de kommunala färdmedlen är begränsade är körkort 
och egen bil nödvändiga.  

Låter detta intressant? 
Välkommen med din ansökan till: 
Magdalena.bodin.haquinius@skytteholm.se 
Tillträde så snart som möjligt. 
För frågor om tjänsten kontakta: 
Magdalena Bodin Haquenius, 
Restaurangchef
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Folknätet 
avhängt?
Telia har de senaste måna-
derna satsat vad som 
måste vara åtskilliga mil-
joner kronor på irriterande 
TV-reklam för vad man 
kallar ”Folknätet”. Som 
användare kunde man 
önska att åtminstone en del 
av de pengarna kunde gå till 
kvalitetssäkring av Telias 
fiber- och kopparkablar. På 
flera ställen på Färingsö och 
särskilt i Färentuna hänger 
kablarna sedan lång tid 
tillbaka mer eller mindre på 
marken, vilket knappast kan 
vara meningen. 

Här behövs bokstavligen 
en uppsträckning både av 
och hos ansvariga funktio-
ner innan Folknätet kanske 
går av!

– Robert Skoog
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I föregående nummer 
redovisades de lokala poli-
tikernas generösa arvoden. 
Det jag saknade i reportaget 
var i huvudsak tre saker: 
Varför granskades inte 
det faktum att två partier, 
Kristdemokraterna och 
Öpartiet, har gruppledare 
som är politiska sekreterare 
åt sig själva? Hur är det ens 
möjligt att detta är tillåtet? 
I Stockholms stad hud-

flängdes SD:s gruppledares 
dylika konstruktion. Det 
var inget som sade att det 
var olagligt men alla insåg 
att det var oetiskt och omo-
raliskt. Regelverket ska nu 
tydliggöras i Stockholm. På 
Ekerö lever dock konstruk-
tionen kvar – hur kommer 
det sig att KD och Ö tillåts 
fortsätta med detta? Syftet 
med en politisk sekreterare 
är att avlasta politikerna. 

Men avlastning kan lämpli-
gen ske genom att begränsa 
antalet arvoderade uppdrag 
en politiker får ha. Politiker 
med många uppdrag och 
arvoden på 350-400 000 
kronor per år må gnälla men 
en begränsning ger fler poli-
tiker. Det ökar demokratin. 
Kvalitén i beslutsfattandet 
ökar när en enskild politi-
ker inte måste sätta sig in i 
ett otal vitt skilda ärenden 

som äldrefrågor, skolfrågor, 
detaljplaneärenden med 
mera. Varför granskades 
inte mångsyssleriet mer 
noggrant? För läsaren var 
det svårt att få inblick i hur 
stora arvoden enskilda 
politiker faktiskt samlar på 
sig med i vissa fall över tio 
arvoderade uppdrag! Att 
kalla sig fritidspolitiker och 
ha över tio uppdrag inser var 
och en är en omöjlig uppgift. 

Hur kommer det sig att till 
exempel Centerpartiet tillå-
ter enskilda ledamöter ägna 
sig åt detta mångsyssleri?· 
I rikspressen kritiseras en 
moderat riksdagsledamot 
som är folkbokförd i sin 
mammas sommarstuga 
i Sörmland trots att hans 
familj bor i Stockholm. På 
Ekerö är denna kreativitet 
helt i sin ordning och har 
varit så under lång tid. Hur 

kan Moderaterna här på 
Ekerö år ut och år in blunda 
för att kreativ folkbokföring 
även förekommer på Ekerö? 
Granskning och ansvarsut-
krävande är ett bärande fun-
dament i demokratin. Det 
är därför berömvärt att MN 
påbörjat en granskning av 
Ekerös lokala politiker.

– Johan Sundqvist,
Sandudden

Fortsätt granska de lokala politikerna!

REPLIK

En beskrivning av hur 
avgiftsstrukturen ser ut inom 
särskilt boende uppdelat på 
hyra, mat och omsorgsavgift 
har jag som du konstate-
rat lämnats i Mälaröarnas 
nyheters radioprogram. 
Den har också varit införd i 
papperstidningen. Att Ekerö 
kommun har en äldreomsorg 

i toppklass i kommunsve-
rige grundas på den externa 
rankning som görs i öppna 
jämförelser som man kan 
ta del av på SKL:s (Sveriges 
kommuner och landsting) 
hemsida. Någon överdebi-
tering av de äldre som du 
påstår förekommer inte utan 
avgiftsuttaget grundar sig på 
förbehållsbelopp och max-
taxa på samma sätt som görs 

i alla kommuner. Hyresnivån 
som tas ut av den boende 
följer samma principer som 
gäller för hyresbostäder för 
det egna rummet och med 
en reduktion av 50 procent 
för del av gemensamhets-
utrymmen. Att den totala 
debiteringen för mat, bostad 
och omsorg då kan uppgå 
till 10 000 kronor är ingen 
orimlighet.

Det är viktigt med  informa-
tion om regelverket avseende 
bostadstillägg och de regler 
som gäller för särskilt boende 
(äldreboende) avseende max-
belopp för sjukvård och tand-
vård. Du kan vända dig till 
Socialkontorets handläggare 
så kan de hjälpa dig att förstå 
systemen.

Jag kommer under hösten 
2019 tillse att socialkon-

toret kvällstid har ett antal 
informationsträffar för våra 
medborgare kring avgifts-
strukturen inom särskilt 
boende (äldreboende), vilka 
bidrag som kan sökas och hur 
maxbeloppet för sjukvård 
och tandvård fungerar.

– Kjell Öhrström,
socialnämndens 
ordförande (M) 

Svar på replik Janne Synak, tvärpolitiker

REPLIK

I våra tidningar och i samtal 
med adelsöbor och Ekerö 
pastorat, har det framkom-
mit att Ekerö pastorat måste 
sälja Adelsö hembygdsgård. 
Först tar Ekerö kommun 
bort sitt ansvar för Adelsö 
hemgygdsgård genom kon-
takt med Ekerö pastorat för 

elva år sedan och erbjuder 
dem att köpa hembygds-
gården för en symbolisk 
summa. Trots att dåvarande 
hembygdsgård från första 
början var skänkt genom 
donation till adelsöborna i 
Adelsö kommun. Och nu 
vill kyrkan via Ekerö pas-
torat ta bort sitt ansvar av 
ägande för hembygdsgården 

och detta trots att köpet 
av hembygdsgården återi-
gen betalats av donationer 
från adelsöbor efter deras 
död. Ekerö pastorat har 
inte lagt ut en enda krona 
för denna byggnad. Utan 
snarare tvärtom har Ekerö 
pastorat fått hyresintäkter 
av kommunen motsvarande 
450 000 kronor per år och 

dessutom från öns/utom-
ståendes föreningar samt 
från adelsöbor/utomstå-
ende vid firanden av olika 
slag. Hyresintäkterna från 
kommunen är garanterade 
genom köpeavtalet fram till 
2031. Frågan är hur många 
donationer som ska behöva 
göras innan pastoratet och 
kommunen tar sitt ansvar 

för adelsöbornas egendom 
och därmed ger oss rätten till 
vår byggnad. Det är dags att 
ni tar ert ansvar!

– Öpartiets styrelse gm
Desirée Björk, 
gruppledare
Robert Oberascher 
2:e vice ordf.  kultur- 
och fritidsnämnden

Nu är måttet rågat!
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Lunch, middag, catering, festvåning
Kungl. Drottningholms gk 

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

Förrätt
Citronkokt vitsparris med hollandaisesås, friterad kapris och örter

Varmrätt
Skinnhalstrad torskrygg med brynt smör, pocherat ägg, 

räkor och dillslungad potatis
Alt.

Hängmörad entrecôte med semitorkade tomater, 
picklad silverlök, bearnaisesås och pommes frites

Dessert
Blodgrape sorbet med färska bär

Förrätt och varmrätt 430:-. Varmrätt och dessert 350:-
Förrätt, varmrätt och dessert 495:-

Endast förbokning

Morsdagsmiddag
Söndagen den 26/5 fr kl 16

Gör mamma lycklig med en

Morsdagslunch 
på Skytteholm Hotell 

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. 
 

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

Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

come@skytteholm.se 

Herman Palms Plan 2    0700-720 786
Kontakt@faringsokonditori.se

Beställning 
av tårtor, 

smörgåsar m.m. 
görs med fördel 
2 dagar i förväg

    Öppettider
Tisdag - fredag: 10- 17. Lördag - söndag: 08.30-16                                    

Vi har även ett nytt  LUNCHSORTIMENT 

som börjar gälla fr.o.m 1 juni
Sallader, toast, pannkakor, räksmörgås, matpaj

Välkommen in till Färingsö konditori 
i Stenhamra Centrum

HÄR BAKAR VI ALLT PÅ PLATS OCH FRÅN GRUNDEN!

Hos oss hittar ni 
vetebröd, 
surdegsbröd, tårtor, 
bakverk m.m.

Kom och avnjut en 

där även hundar är 
välkommna!

Caféer, 
Restauranger 

& Catering
– på Mälaröarna 2019 –
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Jazzkonsert Den 25 april spelade Rickard Malmsten trio  med  
Daniel Karlsson på piano, Bengt Stark på trummor och sång av 
Anna Christoffersson, på Ekebyhovs slott. Arrangerade gjorde 
Jazz på Mälaröarna i samverkan med Ekebyhovs slotts konfe-
rensverksamhet, Studieförbundet vuxenskolan och Ekerö kultur- 
och fritidsnämnd.                         FOTO: KURT ÖSTERBERG

Paddrädding I början av maj hjälpte brandförsvaret Mälaröarnas 
naturskyddsförening att fylla paddlokalen på Jungfrusundsåsen 
med 8 kubikmeter vatten för att rädda paddrommen som fanns 
där i stora mängder.  Avrinningen täpptes också till för att få 
behålla vattnet. 

 FOTO: KENNETH BENGTSSON

Smådjursmarknad Den 11 maj hölls 2019 års höns- och små-
djursmarknad i Ölsta folkpark. I år var dessutom Svenska 
djurambulansen med som utställare. Det sattes också publikre-
kord med nära 1 000 besökare jämfört med förra året då cirka 
500 besökare kom. 

 FOTO: PRIVAT

Islandshästritt  Den 1 maj firas ”Islandshästens dag” i Sverige.  ”Eyvinur islandshästförening”, 
Mälaröarnas lokalklubb, samlade i år ett gäng hästar och ryttare och begav sig till Kungliga Djurgården 
för en ritt från och till Kaknästornet via Blå porten, Karlaplan och Gärdet. De modiga hästarna klarade 
bilar, cyklar, sparkcyklar, barnvagnar och spårvagnar med bravur.                   FOTO: GITTE RAGSDALE

Discgolf Adelsö IF invigde sin nya discgolfbana den 10 maj. Banan med nio korgar finns i den täta 
skogen mellan Adelsövallen och Alsnu vikingars gård. Så förutom tävlingsmomentet erbjuds en 
spännande skogspromenad för frisbeeamatörer och proffs. Ovan ses initiativtagaren Andreas 
Gustafsson skicka iväg invigningskastet.                FOTO: OVE WESTERBERG

VÅR KAMP MOT  
HÖGERPOPULISM  
BEHÖVS I EUROPA

Medmänsklighet för Europa framåt!

| öarna runtMÄLARÖARNAS NYHETER • 22 MAJ 2019 
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Troxhammar byväg 36
Telefon: 08-654 88 44 

www.salongl.se

Vi behöver en behörig frisör till och så har 

0709-55 04 45

Salong L 

Troxhammar byväg 36 
Telefon: 08-654 88 44 

www.salongl.se

Salong L 

179 75 Skå

0709-55 04 45

UTHYRES

Troxhammar byväg 36
Telefon: 08-654 88 44 

www.salongl.se

KLIPP/FÄRGNING
 15% rabatt  

hos Jessi
Erbjudandet gäller endast vardagar mellan kl. 12.00-15.00 under maj och juni. 

Övriga tider gäller ord.priser. Varmt välkomna!

FOTVÅRD
 15% rabatt  

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

HUDVÅRD
 15% rabatt 

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

    

Rösta i EU-valet

Ekerö

Läs mer om Liberalernas EU-politik 
på www.liberalerna.se/europa
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Lärgården Från 
 augusti  
finns vi  
i Alvik!

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

Studera till yrken  
som ger jobb!
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
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | ”Krav 
på fyrfilig väg genom 
Drottningholm” – det skulle 
kunna vara en rubrik i nutid, 
men denna finner man i MN 
1969. Där kan man också 
läsa om att Ekerö brandkår 
har fått en ny brandbil.

”Ekerö brandkår har i många 
år levt i kappsäck”, skriver 
MN 1969. På grund av ut-
rymmesbrist har materielen 
förvarats hemma hos olika 
brandmän. Men i och med att 
den nya brandstationen vid 
Bryggavägen 10 tagits i bruk 
vintern 1969, har utrustning-
en kunnat flyttas dit. 

Brandberedskapen på 
Ekerö förstärks också då 
”borgarbrandkåren” fått en 
ny, högeffektiv brandbil med 
en vattentank som rym-
mer 3 000 liter. Den tidigare 
brandbilen tog endast 800 
liter. Brandchefen och han-
delsträdgårdsmästaren Per-
Åke Sandberg, Träkvista, har 
också begärt att kommunen 
ska köpa in en utryckningsbåt 
med motorspruta. 

Förslaget tillstyrks också av 
Brandstyrelsen och om kom-
munfullmäktige bifaller ska 
båten levereras 1970. 

Redan 1969 var en bredd-
ning av Ekerövägen på ta-

peten. I vägförvaltningens 
arbetsplan ska både Nockeby- 
och Drottningholmsbron bli 
fyrfiliga liksom sträckan mel-
lan broarna på Kärsön. Men 
på Lovön skulle den fyrfiliga 
vägen bara fortsätta 50 meter 
för att sedan i höjd med dåva-

rande värdshuset, övergå till 
två filer.

Ekerö kommunalnämnd 
föreslår i en klagoskrift över 
vägförvaltningens arbete för 
Nockeby- och Drottning-
holmsbron jämte anslut-
ningsvägar, att vägen bör 

byggas ut till fyra filer genom 
Drottningholm fram till Ka-
rusellplan. 

Det blev inte så mycket av 
detta, inte heller blev det nå-
got av kommunalnämndens 
förslag om en tunnel under 

landsvägen mellan Drott-
ningholmsbebyggelsen norr 
om landsvägen och slottspar-
ken.              
                
                                  
                                  EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

”Modern” brandbil och breddning av väg 

Tage Andersson, Ekeröbrandkårens förste heltidsanställde brandman, vid de två brandbilarna i Tappströmsgaraget. Till vänster skymtar den 
äldre stegvagnen med 800-literscistern och till höger den nya tankvagnen som kan forsla 3 000 liter vatten.

Gröna transporter för Europa framåt!

Vår klimatpolitik 

BEHÖVS I EUROPA
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Detta är en annons från 

Mälaröarnas Akupunturklinik och More Beautiful by Kerry Rigby

Under takåsarna på ”Gröna vil-
lan” i Träkvista finns en oas för 
kropp och själ. Här hjälper Helena 
Maass och Kerry Rigby sina kunder 
och patienter att få bättre hälsa 
och välmående genom akupunk-
tur, hudbehandlingar och massage.

Sedan ett par månader har Helena Maass 
och Kerry Rigby etablerat sina respektive 
verksamheter i de trivsamma lokalerna på 
övervåningen i Gröna villan på Tunnlandsvä-
gen i Träkvista. Här gör de behandlingar var 
för sig, men de har även ett flertal klienter 
som besöker dem båda och det är inte ovan-
ligt att deras behandlingar kan komplettera 
varandra. Helena, som är sjuksköterska och 
barnmorska i grunden, arbetar med de tra-
ditionella kinesiska medicinska metoderna 
akupunktur, moxubustion och koppning. 
Hon har en treårig utbildning i bagaget och 
gjorde även sin slutpraktik i Kina. Nu erbjud-
er hon hjälp mot vitt skilda problem.

– Jag arbetar med allt från sömnsvårig-
heter, tennisarmbågar, nackspärrar, ångest 
och stressproblematik, till alla tänkbara 

kvinnorelaterade åkommor som till exempel 
klimakteriebesvär eller igångsättning av gra-
viditet, berättar hon. 

I rummet bredvid har Kerry sin salong. 
Med en gedigen skönhetsterapeututbild-
ning och över 20 års erfarenhet behärskar 
hon alla upptänkliga skönhetsbehandlingar 
– från hårborttagning och manikyr till av-
ancerade ansiktsbehandlingar, som micro-
needling och BB Glow. Hon är dessutom den 
enda på Ekerö som ger hudföryngrande och 
direktverkande plasmabehandlingar. Utöver 
det är hon utbildad massös och erbjuder en 
lång rad avslappnande och njutningsfulla 
behandlingar för hela kroppen.

– Tack vare min långa erfarenhet kan jag 
arbeta utifrån en helhetsbild av kundens be-
hov och önskemål, vilket ger fantastiska och 
långverkande resultat.

Både Kerry och Helena är godkända för 
friskvårdschecken Actiway. Den lugna at-
mosfären, fina omvårdnaden och trevliga 
sällskapet får man på köpet. 

www.mälaröarnasakupunktur.se

www.moreBeautiful.se

En oas för kropp och själ
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Minskat plastberoende för Europa framåt!

Vårt miljöansvar 

behövs i Europa

Har ni problem 
med MÖGEL?

Vi tar bort mögel med unika och miljövänliga   
 produkter

Förhindrar ny påväxt och lämnar 10 års 
 garanti

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

 krypgrunder...

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

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

Låt oss skydda din fasad mot framtida 
påväxt innan Ni målar om huset
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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: Jazzgruppen Maybe Tuesday på Ekebyhovs slott.   
FOTO: OVE WESTERBERG

Vi gratulerar Ulla Melin, Ekerö, till förra numrets vinst där 
korsordet hade nedanstående lösning. 

 

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

Entreprenör

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

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

LEDIGA LOKALER 

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER Bryggavägen 121 

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

*Moms tillkommer på hyror

RÖDA LADAN Träkvista, Ekerövägen 82 

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



INGEN GILLAR ALLT, MEN ALLA GILLAR 
NÅGOT. HOS OSS HITTAR DU ALLT FRÅN 
SPANSKA QUESADILLAS TILL JAPANSK 
SASHIMI. FÖR ATT ÖKA VALMÖJLIGHETERNA 
SERVERAS VÅRA RÄTTER I TAPASFORM!

EN MATCIRKUS MED SMAKER FRÅN VÄRLDENS ALLA HÖRN!

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDENS 
FÖRSTA APP-RESTAURANG!

WWW.EXPLORIACENTER.SE
FITTJAV. 22  • STOCKHOLM  • INFO@EXPLORIACENTER.SE  • TEL: 0771-80 80 80

TRÄFFA, MINGLA OCH TA FOTON MED 
GRETA EFTER SHOWEN. MER INFO PÅ
WWW.EXPLORIACENTER.SE

LLA HÖRN!

S

CAAXPLOXPLEXEEEEEXXEXEXXPPXPXPPLLPLPLOLO ACACIAIAAACACACC

VÄLKOMNA!

EXPLORIA ÄR HELA FAMILJENS NÖJESCENTER  
PÅ ÖVER 20 000 M2!  LEKLAND, KALASRUM, 
BRANDSKOLA, TRAFIKSKOLA, BOWLING, GOKART, 
LASERGAME OCH MYCKET MER!  NYHET - NU 
HAR VI ÄVEN HÄFTIG TRAMPOLINPARK!

GA 2 FOR 1
TA EN BILD PÅ ANNONSEN & VISA 
UPP I ENTRÉN SÅ FÅR NI GÅ TVÅ 
& BETALA FÖR EN! (VÄRDE 149:-) 

GÄLLER 27-29 MAJ 2019

..0

EUROPAS STORSTA

NOJESPARK!!!
..

..
(INOMHUS)

EXPLORIA CENTER

SHOW MED
GRETA GRIS 

26 MAJ



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 
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Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

BILAR 
KÖPES                       
Allt är intressant 

även defekta                                    
0700-61 73 96

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

FÖDDA

Det blev en liten Noah!
Nathalie Lindqvist 
och Christoffer Wesén
Danderyds sjukhus 5/3 -19

DÖDA

• Eva Marianne Thurnell, 
Skå, avled den 22 april i en 
ålder av 78 år.

• Mona Irma Maria Lil-
jekvist, Ekerö, avled den 26 
april i en ålder av 84 år.

• Virpi Marjaana Waller-
man, Stenhamra, avled den 
26 april i en ålder av 57 år.

• Erik Bertil Lööf, Hilleshög, 
avled den 27 april i en ålder 
av 93 år.

• Lovisa Larsdotter Hög-
berg, Färingsö, avled den 
29 april i en ålder av 96 år.

• Ann-Christin Ljungfeldt, 
Ekerö, avled den 1 maj i en 
ålder av 75 år.

• Viktor Tullander, Ekerö, 
avled den 7 maj i en ålder 
av 95 år.

• Barbro Birgitta Wallman 
Pettersson, Ekerö, avled 
den 9 maj i en ålder av 67 
år.

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

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

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

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

Marie Rosmark 
Kundrådgivare

Båtplatser 
uthyres

Nära Centrum,
Y-bommar. 

Ring
 0722-08 44 48

Diamantbröllop har firats av 
Margareta och Georg Rodell. 

Vigseln ägde rum i Maria Magdalena kyrka 
den 16 maj 1959. 

Grattis önskar barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

SÄLJES

Pojkcykel, Svalan 24 
tum. Som ny, obetydligt 
använd. Nypris 1 795 kr 
säljes för 700 kr. Kontak-
ta: Ewa 070-735 20 51.

Fint vardagsrumsbord i vitt, 
bredd 118, höjd 46, djup 75, 
800 kr. 073-975 69 56.

Loppis. På hela Nämn-
demansvägen, Ekerö. 
Lördagen den 25 maj kl. 
10-15. Välkomna!

Pga flytt säljes stort para-
soll med stadig betongfot, 

inte mycket använt. Finns 
i Ekerö centrum. Pris 200 
kr. 070-484 01 18, 072-
310 49 03.

Säljer en massa olika 
LP-skivor i vinyl blandat 
med bl a Abba. Från 50 
kr till 200 kr/st.    Finns i 
Ekerö centrum. 070-484 
01 18, 072-310 49 02.

Jordfräs Stiga 5hp 1 500 
kr. Gräsklippare Klippo 
500 kr. 076-017 75 99.

KÖPES

Lång takplåt ev 2 st, helst 

6 meter eller mer, till 
fritidsgården Koviken.   
Köpes eller om du vill 
skänka. Hämtas.               
Tel. 070-373 86 84.

ÖNSKAS HYRA

Önskar hyra året-runt-
parkering för husbil. 
Längd 9 meter. 
070-642 02 42.  
janne_59_@hotmail.com

Ordningssam kvinna med 
fast inkomst önskar hyra 
året-runt-boende om 
minst 45 kvm på Färingsö. 
1002saso@gmail.com

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive 
blanksteg samt ev jpg-bild. 
• Skicka till 
familj@malaroarnas nyheter.se  
• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt i mån av utrymme  

Vår älskade

Viktor

Tullander
* 14 augusti 1923

har efter ett långt 
och innehållsrikt liv lämnat

oss i stor sorg och saknad

✝ 7 maj 2019

EVA

John och Nathalie

ANDERS och ELISABET

Martin och Evelina

Erik och Ida

Viktor och Joanna

TINA och PELLE

Alexander  Gustav

Släkt och vänner

Säll är den som har
till rättesnöre

att man bör nog 
tänka efter före.

T.Danielsson

Begravningen äger rum
fredagen den 14 juni kl 11.00

i Ekerö kyrka. Efter akten inbjudes
till minnesstund. O s a senast 

den 5 juni till Hallsénius begr byrå
tel 08-545 426 50 eller

www.hallsenius.se. Tänk gärna 
på Mälaröarnas Naturskydds-

föreningen Pg 80068-0.



för dig
som är född
2005

Konfirmation
2019/2020

» Gå in på webben och anmäl dig: 
www.svenskakyrkan.se/ekero/konfa

»  Sista anmälningsdag är 
den 1 september 2019.
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SOTNING, BESIKTNING, 

VENTILATIONSRENSNING

REPARATIONER,

FÖRSÄLJNING, MONTERING

 UbbeSotare
                    – Ny regi sedan 1 juni 2015 –

070-878 10 26 www.ubbesotare.se

Välja 
behörig sotare? 
Jag hjälper dig 
med ansökan

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

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

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

kör miljövänliga fordon!

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

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com MÄLARÖARNA | Ett lyckat 
tillslag, några dramatiska 
bränder och en hel del 
stölder – polisen från 
lokalpolisområde Vällingby 
har haft många anledning-
ar att besöka Mälaröarna 
under de senaste veckorna.

Den 20 maj hade en polispa-
trull som befann sig i Sten-
hamra tur.

–  De såg att två personer 
började springa när de fick 
syn på polisbilen och följde 
då efter. En av personerna 
kunde gripas, vilket ledde 
till att de kunde göra ett stort 
narkotikatillslag, berättar 
Anna Freij, nytillträdd kom-
munpolis med ansvar för 
Ekerö kommun.

Flera trafikinsatser har 
gjorts under den senaste 
perioden och bland annat 
genomfördes en vid Orang-
eriet på Lovön den 7 maj. 
Dock klarade alla stoppade 
trafikanter sig utan anmärk-
ning den gången. Den 10 maj 
däremot stoppade polisen 
sju bilister som bötfälldes, 
vissa för bussfilsåkning och 
andra för att de pratade i mo-
biltelefon.

– Det kan vara bra att veta 
att det är väldigt lätt att se 

om någon pratar i mobiltele-
fonen om man har en trafik-
kontroll och står och tittar. 
Det gör att vi kan stoppa de 
bilister som inte följer reg-
lerna.

På Adelsö tog polisen också 
en rattfyllerist den 11 maj.

Den 7 maj inträffade en 
tragisk, familjerelaterad 
händelse på Ekerö när en 
person gick emellan när en 
familjemedlem brukade 
våld mot en annan. Perso-
nen som gick emellan ska-

dades svårt. Polisen kom-
menterar endast genom att 
säga att ärendet är under 
utredning.

Under senaste tvåveck-
orsperioden har också ett 
antal bildelsstölder skett på 
olika platser på Mälaröarna. 
Exklusiva bilar har blivit av 
med såväl rattar som andra 
delar i sina bilar. Dessutom 
har bilinbrott skett på Drott-
ningholm och Anna Freij 
påpekar att man aldrig ska 
lämna någonting i bilen, då 
det lockar till sig tjuvar.

Ett par bränder har också 
skett.

– Den 15 maj eldade några 
pojkar med pinnar i Närlun-
da vilket spred sig och blev 
till en gräsbrand.

Ännu värre konsekvenser 
blev det då en villa brann 
ner till grunden på Helgö 
den 18 maj. En anmälan om 
allmänfarlig vårdslöshet har 
upprättats.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tillslag och bränder

FOTO: ARKIV



DATA

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

FÄRGHANDEL

FÄRG   TAPET 
GOLV

Ekerö • Träkvista Torg

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

Följ oss på Facebook!

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

LÄTTA ATT LEJA – ÅRET RUNT.

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 



Koll på läget sedan 1937

Enplansfyra med gavelläge

"Bullerbykänsla"

Södervänd tomt

Kvarnstugevägen 6, Munsö
4 rok, ca 87 m² UTGÅNGSPRIS 1 975 000 kr 

AVGIFT 5 433 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1984 EP 130 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070- 510 65 69

Plan fin tomt

Kommunalt V/A

Söderläge

Enlunda ängsväg, Skå
UTGÅNGSPRIS 2 675 000 kr TOMT 1250 m²

EP Behövs ej MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707- 60 46 63

Enplansradhus med gavelläge

Underbar sjöutsikt

Modern och stilren design

Stormansgränd 34, Ekerö
3 rok, ca 108 m² UTGÅNGSPRIS 4 875 000 kr VISAS Sö

26/5 kl 12:45-13:30, Må 27/5 Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 2005 TOMT 140 m² EP 64 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070- 510 65 69

Vacker sjöutsikt

Tillgång till "egen" brygga

Känsla av en sjötomt

Alholmen 37, Munsö
3 rok, 43 m² UTGÅNGSPRIS 1 595 000 kr VISAS Sö 2/6

Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1958 TOMT 2558 m²

EP Behövs ej MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708- 30 01 61

En dröm för barnfamiljen

Nära till centrum och skola

Prydlig tomt som badar i sol

Dianastigen 6, Ekerö
4 rok, ca 121 m² UTGÅNGSPRIS 3 850 000 kr VISAS

Sö 26/5 kl 14:15-15:00, Ti 28/5 Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1968 TOMT 480 m² EP 115 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070- 510 65 69

Charmig gård med stor potential

Hagmark & 2 st hästboxar

Stort växthus

Prästnibblevägen 1, Svartsjö
UTGÅNGSPRIS 8 995 000 kr 

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707- 60 46 63

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



Koll på läget sedan 1937

1-planshus med hörnläge

Fantastiskt bra planlösning!

Garage ingår

Bandygränd 9, Ekerö
4 rok, ca 111 m² UTGÅNGSPRIS 4 500 000 kr BYGGÅR

1968 TOMT 237 m² EP 122 kWh/kvm/år MÄKLARE

Jenny Näslund TELEFON 0708- 26 83 00

Fantastisk sjökontakt

Möjlighet till 3 sovrum

Centralt belägen

Pråmvägen 2C, Ekerö
3 rok, ca 79,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 850 000 kr AVGIFT

5 748 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1989 VÅNING 3 EP 126 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin 0708-30 01 61 & Jenny 0708-26 83 00

Vackra lantliga omgivningar

Modernisering-/renoveringsbehov

Besiktigat

Skogsbacken 13, Färentuna
2 rok, 42 + 5 m² UTGÅNGSPRIS 1 295 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1953

TOMT 2743 m² EP Behövs ej 

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707- 60 46 63

Enplansvilla från 2015

Fritt, ljust & soligt läge

Låga driftskostnader

Vifärna Solhems väg 3, Svartsjö
4 rok, ca 121 m² UTGÅNGSPRIS 4 475 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2015

TOMT 2177 m² EP 50 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070- 510 65 69

Smakfullt renoverat

Utmärkt gavelläge

Insynsskyddad baksida i sydväst

Blåsbacksvägen 27, Stenhamra
2 rok, ca 58 m² UTGÅNGSPRIS 2 495 000 kr AVGIFT

3 823 kr/mån VISAS Sö 26/5 kl 11:00-11:45, Må 27/5

Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1982 EP 111 kWh/kvm/

år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070- 510 65 69

Utmärkt centralt läge

Inrett garage med wc

Fem möjliga sovrum

Apelvägen 15, Stenhamra
5 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 3 495 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1969

TOMT 641 m² EP 297 kWh/kvm/år

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708- 26 83 00

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



Vi förbereder din bostad när du drömmer om  

ett nytt läge och vill göra en riktigt bra affär. 

Läs mer på svenskfast.se/smygstart

SOPHIA ÅKERMAN

 Reg. Fastighetsmäklare

0707 60 46 63

MARTIN LARSSON

 Reg. Fastighetsmäklare

0708 30 01 61

MIKAELA HOLM

Mäklarassistent

08 564 109 40

LINN LAGERQVIST

 Reg. Fastighetsmäklare

0705 10 65 69

JENNY NÄSLUND

 Reg. Fastighetsmäklare

0708 26 83 00

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

Smygstarta
din bostadsdröm


