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Klart för
buss på
färjan
Den 19 augusti startar ett test med en bussförbindelse mellan Ekerö centrum och Fittja, via
Slagstafärjan. Trafikverket samt politiker ger
också svar kring övriga trafikfrågor. | 12-13

Utdrag från fullmäktige
På kommunfullmäktiges möte togs bland annat frågan upp om att utreda vägföreningar. Förslag om ett
aktivitetshus var också uppe för diskussion. | 6

Sjöräddningsstation klar
Efter sju och ett halvt års arbete för att få till ett stationshus för sjöräddningen, är det nu dags för invigning. | 8

’’

”Tiden är mogen för att kommunen ska ta ett
ökat ansvar för infrastrukturen i våra centrumområden. Det är inte rimligt att enskilda
vägföreningar ska ansvara för cykelbanor,
busshållplatser och parkeringsfrågor i våra
tätorter.” | tyck 30

Nya familjehem
Familjen Rådegård på Färingsö är en av de Mälaröfamiljer som arbetar som familjehem på uppdrag av
kommunen. Behovet av nya hem är dock skriande
stort. | 14

Minskad stress
Genom att dansa kravlöst två gånger i veckan har
ett gäng unga mälarötjejer fått hjälp med att minska
stress och oro. | 20

”Genuin” konsert
”Genuin och stark både musikaliskt och innehållsmässigt” – så beskrev Carola Häggkvist konserten där hon
var gästartist då Ekerö gospel höll sin vårkonsert i Ekerö kyrka. | 18
FOTO: EWA LINNROS

HYR TRE
MÅNADER
OCH FÅ
DEN
FJÄRDE
Välkommen till Ekerö Centrums

Sommarfest!
Lördagen den 15 juni. Se bilaga!

Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.
Bryggavägen 127 • Telefon: 070-819 06 62

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

En titt i backspegeln
För 50 år sedan växte befolkningen på Mälaröarna så
att det knakade. Stenhamra centrum och Ekebyhov
var bara några av de områden där inflyttningen var
stor. | 28

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Är du trygg med
din redovisning?
Kontakta oss för ett möte!

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

Härliga kycklingspett, kallskuret
och en god potatissallad, och du har
snabbt och lätt festmat till många.
/Sebastian & Ivan

1490

10k

/st

/st

Kycklingspett Kronfågel. Ursprung Sverige.

Potatissallad ICA. 400 g.
Gäller ej créme fraiche. Jfr pris 25:00/kg.

Från vår Deli. Jfr pris 149:00/kg.

Allt för din buffé

1490 1490 1290
/hg

/hg

Salami Rustiq

Källarrökt skinka

Italien. Från vår Deli.
Jfr pris 149:00/kg.

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

/hg

Lyxpotatissallad ICA Tappens kök.
Lyxig potatissallad med oliver, mozzarella
och annat gott. Jfr pris 129:00/kg.
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Vi stödjer Barnens Ö.
Alla kan göra något och tillsammans blir det
något stort. Vi är en av 30 ICA-butiker som vill
att ännu ﬂer barn ska få åka på kollo i framtiden.
Därför skänker vi nu 1 kr/kg av alla bananer vi
säljer till kolloverksamheten på Barnens Ö –
för en god morgondag.

!
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/ ICA-butiker
tillsammans för Barnens Ö

g
k
/
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Barnens Ö!

149k
/kg

Fläskﬁlé Gudruns. Ursprung
Sverige. Hel. Packad.
Jfr pris 149:00/kg.

1990
/kg

Sötpotatis USA. Jfr pris 19:90/kg.

5990
/kg

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

25k
/st

Mogen avokado 2-pack ICA.
Peru/Sydafrika. 320 g. Klass 1. Jfr pris 78:12/kg.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 23 t o m 9/6-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Värde
upp till
4200:-

9 9 - 2 019

Solglasögon
i din egen
styrka
på köpet!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

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

Ekerö Optik

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

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

alltid på!

VÄRDECHECK

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

Johanna Lind Bagge delade ut priser under
Hjärtgolfen på Mälarö GK Skytteholm. Sid 27.

Sjöräddningen RS Munsö/Ekerös stationshus är
äntligen på plats. Sid. 8.

FOTO: PRIVAT

FOTO: EWA LINNROS

Behjärtansvärda insatser
Sjöräddningen RS Munsö/Ekerö är till antalet personal och båtar, störst i Sverige. Deras jobb
som utförs helt ideellt, handlar ofta om att rädda liv, behjärtansvärda insatser av stor vikt. Paul
Forell, stationschef och uppsyningsman på RS Munsö/Ekerö, startade verksamheten för 25
år sedan. Nu gläds han och sjöräddarkollegorna åt att äntligen få ett stationshus. Mer om det
på sidan 8.
Vi har ﬂera artiklar i detta nummer som handlar om behjärtansvärda insatser på ett eller
annat vis. Som exempelvis dansprojektet ”Dans utan krav”, där dansen minskar stress och
oro hos ungdomar, eller artikeln om familjer som öppnar sina hem för barn som inte kan bo
med sina biologiska föräldrar. På Mälarö GK Skytteholm fanns hjärtat också med då ”Hjärtgolfen” gick av stapeln 26 maj. Den nystartade e-sportföreningen på Mälaröarna har signumet
att motarbeta mobbning, utanförskap och att värna om allas lika värde på nätet och utanför,
också det behjärtansvärt och viktigt.
Den sång och glädje som spred sig i Ekerö kyrka när Ekerö gospel höll sin vårkonsert med
ingen mindre än Carola Häggkvist som gästartist, kom från hjärtat och gjorde säkerligen
många varma i hjärtat. ”Jag blev rörd till tårar av körens äkthet och hängivenhet, tradition och
samhörighetskänsla i kubik”, sa Carola själv efter konserten.
Traﬁksituationen på Mälaröarna nu och framöver, är kanske fel att kalla för en hjärtefråga bokstavligt, men det är deﬁnitivt en av de frågor som engagerar många mälaröbor. Vi har
försökt få klarhet i vad och hur kommunen, SL och Traﬁkverket ska göra för att underlätta
framkomligheten.
EWA LINNROS

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

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

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

Tel. 08-731 77 07

ewa@malaroarnasnyheter.se
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Okt
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Nov
13 27
Dec
11 18

PÅ MÄLARÖARNA
EKERÖ PASTORAT

2019-06-13
Ekerö kyrka
EKERÖ KYRKOKÖR SOMMARKONSERT
Alexander Klimentov Löfstrand, dirigent
Eva Tydén Hirsch, diakon

Ons
19:00

2019-06-05
Lovö kyrka
VÅRKONSERT LOVÖ KYRKAS KÖR
Dan Bekking, präst
Leif Asp, dirigent
Vivi-Ann Gäfvert, piano

Sön
11:00
13:30

Sön
11:00

Sön
11:00

Ons
19:00

FOTO KRISTINA SAMUELSSON

2019-06-05
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Mårten Mårtensson och Daniel Stenbaek

Sön
19:00

2019-06-16
Adelsö kyrka
BIRKAKÖRENS SOMMARKONSERT
Ann-Sofie Kamkar och Torbjörn Gustavsson

Sön
11:00

2019-06-16
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén
Ekeröensemblen under ledning av Kerstin Baldwin Sterner

Sön
11:00

2019-06-16
Lovö kyrka
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Ann-Sofie Kamkar och Leif Asp

2019-06-09
Ekebyhovskyrkan
KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
Magnus Ehntorp och Kerstin Baldwin Sterner
KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
Magnus Ehntorp och Kerstin Baldwin Sterner

Sön
16:00

2019-06-16
Munsö kyrka
SÖNDAGSGUDSTJÄNST OCH KYRKOGÅRDSVANDRING
Ann-Sofie Kamkar och Cathrine Skagstedt
Ann-Britt Lindberg, berättare
Kyrkkaffe

2019-06-09
Lovö kyrka
HÖGMÄSSA
Mårten Mårtensson, Helena Hansson
delar av kören Lena Stämmor

Tis
09:00

2019-06-18
Björklundshage 4-H gård
FAMILJEUTFLYKT TILL BJÖRKLUNDSHAGE 4-H GÅRD
Samling: kl. 10.00 vid Ekebyhovskyrkan eller Islandstorget kl. 10.45.
Vi åker kollektivt till Norra Ängby och tittar på djuren och gården.
Ta med matsäck så hittar vi en trevlig plats och äter tillsammans.
Vi avslutar med att bjuda på en glass innan hemfärd och räknar med att
vara tillbaka på Ekerö vid 14.30 Kostnad: Ingen kostnad för utflykten.
Kontakt: Anita Lahham 08-560 387 29
Anmälan senast måndag den 17 juni

2019-06-09
Kurön
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Kaplan Tomas Söderström och Ann-Sofie Kamkar
Kantor Anna Pihl Lindén,
Blåsarensemble från Frälsningsarmén
Kyrkkaffe med information om Kurön
Båt avgår från Lindby brygga, Adelsö kl. 10 och 10.15.
Anmälan till församlingsexp. tel. 08-560 387 00 senast 4/6.

Ons
19:00

2019-06-19
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén och Mie Johansson

2019-06-12
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén och Mie Johansson

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

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.

EKERÖ PASTORAT

08-560 387 00 vxl

, Björkuddsvägen 2, Ekerö

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
Sön
11:00

2019-06-09
Färentuna kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön
11.00

2019-06-16
GUDTJÄNST

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

= www.svenskakyrkan.se/ekero

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER

G www.facebook.com/ekeropastorat

KYRKVISNINGAR

SOMMARCAFÉ
Torsdagar
Stenhamra församlingsgård
13.00-15.00 - MED START 13 JUNI

Upplev våra vackra 1100-talskyrkor och hör deras spännande
historia. Våra kyrkvärdar och präster visar dig våra kyrkor i
Färentuna, Sånga, Skå och Hilleshög. Visningarna sker direkt efter
gudstjänsten. Gudstjänsten börjar kl. 11.00, så passa på att delta
även där. Se datum nedan.

Den 13 juni drar vi igång vårt sommarcafé. Kom och umgås över en
ﬁka med hembakat bröd. När vädret tillåter sitter vi på vår vackra
innergård, annars inomhus.

Söndag 16/6 & 4/8
SKÅ KYRKA
Ljust och vitt med plats för musik.
Lördag 22/6 & söndag 14/7
SÅNGA KYRKA
Den målade kyrkan med kopplingar till slottet.

Skå kyrka

Söndag 28/7 & 25/8:
FÄRENTUNA KYRKA
Maktkyrkan med tornet i “fel” ände.

Yngve Göransson, präst.
Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Söndag 23/6 & 18/8:
HILLESHÖGS KYRKA
Den gulligaste kyrkan med de äldsta målningarna.

I denna ljuva sommartid...
Nu drar sommarprogrammet igång med massor
av verksamheter. Sommarmusik, sommarcafé,
kyrkvisningar och mycket annat.

Öppettider i sommar
Nu råder sommartid även
på församlingsexpeditionen i
Stenhamra. Från 10 juni till 9
augusti har expeditionen öppet
följande tider:
Mån: 10.00-12.00
Tis: 13.00-15.00
Tors-Fre: 10.00-12.00

Läs mer om allt som händer i sommar på
vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/faringso
Vill du få sommarprogrammet i din postlåda,
hör av dig till vår kommunikatör:
08-564 209 26
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

FOTO STEFAN CHRISTOPHS

Tors
19:00

ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

Ons
19:00

5/6 – 19/6 2019

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

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

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

POLITIK

Utdrag från senaste fullmäktige
KOMMUNEN | Vägföreningar
och ny mötesplats var några
ämnen som diskuterades under
kommunfullmäktigemötet den
21 maj.
Socialdemokraternas motion om
att etablera ett aktivitetshus i kommunen för att skapa en ”naturlig
samlingsplats som är tillgänglig,
både för unga och äldre”, bifölls
av övriga partier i Mälarökoalitionen samt av Vänsterpartiet.
Moderaternas Lena Butén Langlet
(M), kulturnämndens ordförande,
kommenterade att det var en bra
motion men att ett aktivitetshus
inte var aktuellt i dagsläget. Detta
då de verksamheter som nämnts i
motionen har fått lokaler.
Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) gav ett exempel på hur det
ser ut för hennes egen dotter som
dansar.
– Dansklassen skulle ha en uppvisning, men det fanns ingen lokal i
kommunen där man ﬁck plats så då
ﬁck de vara i Vällingby istället. Du
ser förvånad ut Adam, men Erskinesalen har två loger och det räcker
inte till ett 50-tal barn. Vi behöver
fungerande lokaler för våra barn
och unga här i kommunen. Vi är
snart en ganska stor kommun. Det

är dags att utreda var en sådan här
lokal skulle kunna ﬁnnas.
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande replikerade:
– Det är klart att man kan önska allt åt alla och lite mer. Men vi i
Ekeröalliansen förespråkar snarare
att man utnyttjar de lokaler som
ﬁnns. Vi måste titta på ﬂera sätt att
utnyttja våra resurser till ﬂer saker
än bara en. Att säga att vi ska bygga
mer och ge mer hela tiden, det håller inte. Det här handlar om en stor
investering, hur ska det betalas?
– Självklart ska vi använda de
lokaler vi har, men de blir inte en
lättillgänglig mötesplats som vi är
ute efter. Det viktiga är att vi börjar
titta på möjligheterna till ett aktivitetshus och inte skjuter det på
framtiden och säger att det här kan
vi aldrig göra. Då får vi ingenting
gjort och det blir lite åt någon någongång, istället för mycket till alla
alltid, svarade Hanna Svensson.
Mälarökoalitionen samt Vänsterpartiet biföll motionen men
utfallet blev att den ansågs vara behandlad.
Liberalernas Göran Hellmalm
ställde en interpellation till Adam
Reuterskiöld om att bryta blockpo-

”Det är
klart att
man kan
önska allt
åt alla och
lite mer”
ADAM REUTERSKIÖLD (M),
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

”...det blir
lite åt någon
någongång,
istället för
mycket till
alla alltid”
HANNA SVENSSON (S),
OPPOSITIONSRÅD

litiken och gemensamt ge tjänstemännen uppgiften att ”omedelbart
inleda en utredning om förutsättningarna att speciﬁkt kommunalisera Närlunda och Stockby vägföreningar samt att även se över

förutsättningarna att kommunalisera andra vägföreningar som ligger i kommunens detaljplanerade
tätorter”. Adam Reuterskiölds
svar på interpellantionen var bland
annat att ”Förändringar i systemet
för ägandet av vägföreningar är inte
något som man beslutar om med
en klackspark, det skulle bland
annat innebära skattehöjningar
för Ekerö kommuns invånare, och
många av kommunens medborgare skulle behöva ﬁnansiera vägar
som man aldrig åker på. Men med
tanke på Liberalernas nya vänsterorientering både på det nationella
och kommunala planet är kanske
inte skattehöjningar lika främmande som tidigare.” Vidare avslutades svaret: ”Ekeröalliansen
kommer under mandatperioden
utreda vägföreningarna och detta
behöver vi ingen hjälp med.”
– Vi sträcker ut en hand till
Ekeröalliansen eftersom vi har
konstaterat att det ﬁnns en politisk
samsyn här i lokalen när det gäller
att vi behöver utreda frågan om
vägföreningar. Jag blev något förvånad när jag läste tonen i interpellationssvaret. I kommunfullmäktige har vi haft en diskussion om att
vi skulle avstå från att använda epitet, som på något sätt skulle kunna

betraktas som nedsättande eller
sänka nivån i debatten. Jag och Mälarökoalitionen kommer att fortsatt hålla en hög nivå och fokusera
på sakfrågan, sa Göran Hellmalm.
Han kommenterade också att
svaret tog upp skattehöjningar.
– Det har varit teman på alla reformförslag som har förts fram
ikväll att allting per deﬁnition
kommer att innebära skattehöjningar, möjligen med undantag av
badhuset.
Adam Reuterskiöld svarade:
– Vad är det i mitt svar som är
nedsättande? Det hänger jag inte
alls med på. Vi i Ekeröalliansen har
lagt en plattform, i det ligger att vi
ska se över hur vägar ska förvaltas.
Det här har vi redan föreslagit, därför förstår jag inte intentionen i interpellationen. Ni kan rösta på våra
förslag när de kommer upp, det är
inga problem.
Mycket mer sades i denna debatt

liksom i andra under mötet. Hela
kommunfullmäktiges möte går att
höra i repris, genom att beställa ljudet från kommunen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Ekerös proffsbutik
för trädgårdsmaskiner
med egen auktoriserad verkstad

Automower
utomower 105
105

Automower
A
t
310

Automower 430X

Automower 435X AWD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BR 200 – Lätt
och kompakt ryggburen lövblås

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

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

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

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

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

Yrkes- & Profilkläder • Trädgårdsmaskiner • Mode
Mån-fre 7-18, lör 10-14. Färentunav 101, Skå. Tel 08-560 248 01. www.malaro.se
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INVIGNING

| nyheter

”Det här är det bästa jag varit med om”

Sjöräddningsstationen invigs

’’

JUNGFRUSUND | Efter sju och
ett halvt års arbete, är det dags
för RS Munsö/Ekerö att inviga
sitt stationshus i Jungfrusund.
– Det här är det bästa jag varit
med om, säger Paul Forell, stationschef och uppsyningsman på
RS Munsö/Ekerö.
Alldeles intill vattnet invid
Slagstafärjans färjeläge, reser sig
nu det mörkgråa stationshuset.
Paul Forell visar runt och är märkbart stolt, vilket han har all anledning att vara. Tillsammans med
sjöräddarna Thomas Hallqvist,
Alf Glückman och Tomas Söderberg har han lagt ned mycket tid
och möda på stationsprojektet.
På entréplan ﬁnns kök, utbildningssal, omklädningsrum,
dusch, bastu och ett ordentligt
garage med verkstad och plats för
Sjöräddningens mindre båtar.
– Vi har sponsrats med i princip
allt från whiteboardtavla, möbler
och verkstadsinredning, berättar
Paul.
Tack vare stationshuset har hela

verksamheten fått ett rejält lyft.
Nu har man plats för sina utbildningar och de är många sjöräddare. Med RS Munsö/Ekerös tre

Paul Forell, stationschef och uppsyningsman på RS Munsö/Ekerö framför Sjöräddningens nya stationshus i Jungfrusund. Bild t.h: Paul i stationshusets kontorsrum
med utsikt över färjeläget i Jungfrusund. Den 7 juni är det dags för den officiella invigningen av huset.
FOTO: EWA LINNROS

bryggor Jungfrusund, Karlskär
och Munsö är de 90 stycken.
– Det är en helt annan verksamhet nu, vi har möten nästan var
och varannan dag. På helgerna är
det fullt här, vi tar en kopp kaffe
och pratar sjöräddning och båtar.
Den sociala biten är någonting
helt annat än tidigare. Det är så
roligt.

  



På övervåningen ﬁnns ett allrum,
ett kontor och ett antal vilorum.
– Vi kallar det för jourrum.
Många gånger kommer man tillbaka från ett uppdrag två, tre på natten. Då har man möjlighet att lägga
sig och vila här, berättar Paul.
Paul Forell var den som startade
verksamheten för 25 år sedan. Idag
är stationen med sina 90 sjöräd-

dare, sex båtar, en svävare och ett
miljösläp, Sveriges största station.
Till antal uppdrag ligger de bland
de fem till tio största med cirka 350
uppdrag per år. Samtliga sjöräddare arbetar ideellt och medlemmarna är allt från 17 år till 75 år, både
kvinnor och män.
– Under de här 25 åren har vi hela
tiden vurmat för att ﬂer och ﬂer

kvinnor ska vara med. Det är jätteviktigt att man har en blandning,
man kompletterar varandra.
Medlemmarna har också hjälpts
åt att måla och ﬁxa slutﬁnishen inför den ofﬁciella invigningen, som
sker den 7 juni.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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FOTO: Kenneth Bengtsson

I DROTTNINGHOLMS SLOTTSPARK

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

Vad kan vara mer passande än att ﬁra Nationaldagen
i den fantastiska miljö som omger det kungliga slottet.
PROGRAM
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
Högtidstal, prisutdelningar & underhållning
13.00-14.00
13.30-14.15
Caféz Gatstenspoesi
15.00-16.00
Konsert Bröderna Lindgren
16.00-18.00
Circus Le Fou - akrobatikshow
16.30-17.10
Trio Smack clowner för små
18.00-19.00
Blacknuss – Sveriges bästa liveband
11.00-19.00

& SLOTTSCA

FÉ
lig
Swahn/Kung
FOTO: Gomer

KINA SLOTT

aslotten.se

SE HELA PROGRAMMET
PÅ
E
www.ekero.se/nationaldagen

DROP

-IN VIG

SEL

www.kungligaslotten.se

BLACKN

USS

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

MULTICLIP 50 SXE

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

KAMPANJ

PARK 416 P INKL. KLIPPAGGREGAT PARK 95 COMBI EL

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

KAMPANJ
MULTICLIP PRO 50 SX DAE

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

LÖVBLÅS SAB 500 AE

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

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

156.390:-

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

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

MULTICLIP 47 SEQ

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

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

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

MÅNGA MODELLER I BUTIK

Bromma
Skog & Trädgård

Missionsvägen 77
167 67 ULVSUNDA

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

Den redan ansträngda trafiksituationen i kommunen, kommer påverkas på många sätt under arbetet med Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen.
MN bjöd in politikerna för att höra vilka åtgärder som görs för att underlätta trafiksituationen så mycket som möjligt.
FOTO: EWA LINNROS

Många frågor om traﬁken
MÄLARÖARNA | Säsongens
sista sändning av tidningens radioprogram ”God kväll
Mälaröarna” ägnades till stor del
åt trafikfrågor kring förbifarten
och breddningen av Ekerövägen
samt konsekvenserna av detta
arbete. Trafiklandstingsrådet
Kristoffer Tamsons (M), kommunstyrelsens ordförande Adam
Reuterskiöld (M) och oppositionsrådet Hanna Svensson (S),
fanns på plats i studion.
Många frågor hade skickats in till
programmet och en hel del rörde
infartsparkeringar.
– Vi är från kommunens sida
ganska kritiska till Traﬁkverket
som inte har förmått att presentera en infartsparkering. Från början
var det så att det skulle vara full
framkomlighet under vägbyggnationerna, sedan har man backat på
det och det kan jag ha viss förståelse för. Men vi har ställt ett antal
krav och infartsparkering är ett
av dem. Då ingenting skett, har vi
från Ekeröalliansens sida sett att vi
måste göra någonting nu, sa Adam
Reuterskiöld.
Det som utreds nu är en helt ny

och Tappström. Man tittar även på
tomten bredvid Lidl på Ekerö.
– Vi hoppas att vi kan komma
överens med markägaren om att vi
kan utnyttja marken till parkering
innan de ska börja bygga, förklarade Adam Reuterskiöld.
Kollektivtraﬁken är en viktig
del för att färre ska ta bil och
därmed minska köerna, men
har SL planerat för utökad kollektivtraﬁk för Mälaröarna
under byggnationen av förbifarten och breddningen av
Ekerövägen?
– Under de senaste åren har vi
gjort utökning av traﬁken. Under
2019 har vi utökat antalet bussavgångar i kommunen med 1 200,
vilket är en historiskt stor ökning.
Men vi vet att mer behöver göras,
svarade Kristoffer Tamsons.
– Vi ska dock vara medvetna om
att vi har fortfarande färre bussar
än vi hade före neddragningen av

”Då ingenting skett, har
vi från Ekeröalliansens
sida sett att vi måste
göra någonting nu”

infartsparkering samt utvidgning
av parkeringarna vid Skå, Träkvista

linjer som gjordes inför 2015. Det
här gör att ﬂer människor måste
ta bilen till infartsparkeringarna
eftersom bussarna till ytterområdena har dragit ner så pass kraftigt.
Det ﬁnns en hel del skolbarn som
också drabbas hårt så vi behöver få
till en lösning inom kommunen,
kommenterade Hanna Svensson.
Finns det hopp för en utökning
av busstraﬁken i ytterområdena?
– Vi tittar ständigt på detta och
vi vill gärna göra förstärkningar
och förbättringar. Men vi måste se
till hela länet och alla behov där.
Många gånger är det också efterfrågan som styr, det vill säga, ﬁnns det
tillräckligt många resenärer för att
man ska köra en buss? Där jobbar
vi med en annan idé som vi hoppas
på och det är så kallad anropsstyrd
traﬁk. Det vill säga att man i delar
där det inte bor så många och där
många bussar idag kör tomma till
stor del, kanske kan jobba med
mindre bussar eller taxi som en
kompletterande lösning, svarade
Kristoffer Tamsons.
Pendelbåten är ett uppskattat inslag och många hoppas på att beﬁntlig linje får ﬂer turer men också,
att andra linjer kommer till.

”Under 2019 har vi
utökat antalet
bussavgångar i
kommunen med 1 200,
vilket är en historiskt
stor ökning”

– Det tycker jag att vi ska vara öppna för och titta på ständigt. Det är
många som önskar en snabb pendelbåt med så få stopp som möjligt, andra tycker att den ska lägga
till vid ﬂera platser så att så många
som möjligt kan nyttja den. Det
får man väga mot varandra. Vi
får titta på fortsättningen på ett
bra och konstruktivt sätt från vår
sida, men också tillsammans med
kommunerna. Vi arbetar med en
utredning som tittar på vad som
ska hända härnäst med pendelbåtstraﬁken i länet, sa Kristoffer
Tamsons.
– Pendelbåten är en av de tre
hörnpelarna som vi tror att Traﬁkverket, kommunen men även
regionen måste jobba ihop kring.
Det behövs ﬂera båtar både på den
linjen och på andra sträckningar.
Det andra är ﬂer vägar ut till kom-

munen och det tredje är infartsparkeringar, sa Adam Reuterskiöld och tillade:
– Det är många saker som kommunen arbetar med som inte är
kommunala angelägenheter. Där
har vi under förra mandatperioden jobbat väldigt hårt med ledningen för Stockholms stad att
man ska titta på sträckan mellan
Nockeby och Brommaplan och
även Brommaplansrondellen. Nu
för vi en dialog om att göra någonting så att bussarna får tillgång
till ett kollektivkörfält från Brommaplan på eftermiddagarna, så att
de får fri väg.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Vi ska dock vara
medvetna om att vi har
fortfarande färre bussar
än vi hade före
neddragningen av linjer
som gjordes inför 2015”

Bussförbindelse på Slagstafärjan startar 19 augusti
MÄLARÖARNA | Efter många
turer fram och tillbaka kommer nu en bussförbindelse via
Slagstafärjan igång.
– I väntan på permanenta lösningar som rör infrastrukturinsatser
och vissa ombyggnationer av påoch avfarter, så är vi nu överens om
att köra igång en tillfällig lösning
som vi kallar för ett testförsök, berättar Kristoffer Tamsons (M), traﬁklandstingsråd.

Det blir mindre bussar som i det
första försöket kommer att köra
mellan Ekerö centrum och Fittja.
Testförsöket startar den 19 augusti
och pågår fram till den 14 december.
– Parallellt med försöksperioden
fortsätter vi dialogen och arbetet med både Ekerö och Botkyrka
kommun för att landa i de mera
permanenta insatserna som behövs. Efter försöksperioden får vi
se om vi kan fortsätta med en per-

manent lösning eller om det blir
ett fortsatt försök, säger Kristoffer
Tamsons och tillägger:
– Jag hoppas att det här ska bli ett
lyft på kort sikt för ekeröborna när
det gäller utvecklingen av kollektivtraﬁken, men också ett lyft för
de utmanande åren som man har
framför sig när det gäller stora vägbyggnationer.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Buss mellan
Ekerö och Fittja
via färjan införs
i augusti.
FOTO: EWA LINNROS
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Svar från
Traﬁkverket
MÄLARÖARNA | Även
representanter för Trafikverket var inbjudna till
tidningens ”trafikspecial”
i radio, men de tackade nej
och valde att skicka oss
svar på de frågor vi fått in
från våra läsare. Nedan följer några av frågorna och
svaren.
Varför i allsin dar väntar
man inte med att bygga
fjärde ﬁlen förbi Drottningholm tills när förbifarten är klar?
– Ekerö kommun växer och behovet av en ﬁl för
kollektivtraﬁken i riktning
mot Ekerö är stort. Vägplanen för breddningen av
Ekerövägen vann laga kraft
i november 2017 och projektet är redan i byggskede. Förbifart Stockholm
beräknas öppna för traﬁk
2026 och breddningen av
Ekerövägen kan inte pausas för att invänta öppnandet. Traﬁkverket och våra
entreprenörer prioriterar
framkomligheten
under
byggtiden och arbetar kontinuerligt med att optimera
planeringen av våra arbeten
på Ekerövägen för såväl fordonstraﬁk som fotgängare
och cyklister. Traﬁkverket
har regelbundna möten
med Ekerö kommun, SL
och Arriva där vi diskuterar
riskscenarier under byggtiden och försöker hitta lösningar.

Från Götiska tornet och
in mot Nockeby och
Brommaplan ﬁnns två
gång- och cykelfält. Varför skulle man inte kunna
ta det ena fältet i anspråk
och underlätta för traﬁken?
– Gång- och cykelvägar
är inte byggda för att klara
belastningen från fordonstraﬁk. Den sträckan av
Ekerövägen som går genom
världsarvet mellan Kanton och Nockeby, ger ingen
möjlighet att bygga omledningsvägar eftersom skadorna skulle vara omöjliga
att reparera. Därför kommer
framkomligheten att påverkas mer på denna etapp än
de andra två etapperna av
Ekerövägen. Drottningholm
med slottsparken är statligt
byggnadsminne och skyddas genom kulturmiljölagen. Tillsynsmyndigheterna
har ställt krav på att intrånget i parken ska minimeras,
vilket avspeglas i vägplanens
utformning.
Enligt källa från kommunen prioriteras en plan
på att bygga en gångtunnel under vägen i Drottningholm. Men på frågan
om man har med det i
byggandet av vägen var
svaret nej. Det kan alltså
innebära att gångtunneln
görs efter vägbyggets färdigställande. Varför den
ordningen?

– I vårt svar utgår vi från att
frågeställaren avser en gångtunnel under Ekerövägen vid
Drottningholm i höjd med
Pressbyrån. Vägplanen för
projektet med breddningen av Ekerövägen vann laga
kraft i november 2017 och
i den vägplanen ﬁnns inte
en gångtunnel med. Frågan
om en gång- och cykelpassage under Ekerövägen har
utretts och i granskningsutlåtandet från 2015-05-19
resonerar Traﬁkverket så
här: ”Möjligheterna att anlägga en gång- och cykelport under Ekerövägen har
studerats i olika lägen och
utformningar. Oavsett läge
och utformning innebär en
port
utrymmeskrävande
konstruktioner och blir ett
främmande inslag i miljön. Kopplat till världsarvet
innebär det ett irreversibelt
ingrepp. Vägens dominans
ökar och det blir svårare att
uppfatta grönytorna som
sammanhängande. På grund
av att det blir längre för gående att gå genom porten
är risken stor att de ändå
väljer att korsa vägen i plan.
Traﬁksäkerhetsvinsterna blir
små. Genom att hastigheten
minskar till 40 kilometer
per timme blir traﬁksäkerheten god för dem som korsar vägen.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Specialvisning!
Möt Anja
från Safilo
Lördag
15 juni
kl 10-15
Ta chansen
och prova hela
kollektionen!

30 %
rabatt

Den nya, tillfälliga cirkulationsplatsen mellan Edeby och Tillflykten byggs för att skapa en säker
trafiksituation när byggtrafik ska korsa Ekerövägen. I anslutning till cirkulationen kommer
hastigheten att sänkas till 50 kilometer per timme. Gång- och cykelvägen har dragits om och
när cirkulationsplatsen öppnar för trafik kommer byggtrafik att korsa gång- och cykelvägen.
FOTO: TRAFIKVERKET

ss!
Fira med o

19

9 9 - 2 019

20 %
rabatt

under dagen
på glasen!
Erbjudandena i denna
annons kan ej kombineras
med andra erbj/rabatter.

Just
nu!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

under dagen på
alla solglasögon

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

alltid på!
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Öppnar sitt hem för andras barn
MÄLARÖARNA | Familjen
Rådegård på Färingsö är en av de
familjer i kommunen som fungerar som familjehem för barn som
inte kan bo med sina biologiska
föräldrar. Behovet av fler familjer
är dock skriande.
– Det är viktigt att man är en
fungerande familj och att alla
medlemmar är med på det, inte
minst barnen. Det här är något
som hela familjen måste göra
tillsammans, berättar Alexandra
Rådegård, som tillsammans med
sin man har arbetat som jourhem
via olika olika konsulentstödda
familjehemorganisationer under
en längre tid.
Sedan årsskiftet är de dock kontrakterade direkt av kommunen
och har två barn familjehemsplacerade hos sig och sina två hemmaboende barn. Alexandra berättar
att hon är van vid familjehemssituationen sedan sin uppväxt och
tycker att det ger stor tillfredställelse att kunna hjälpa barn som på ett
eller annat sätt far illa. Hon är också
mycket nöjd med det stöd som hon
får från Ekerö kommun.

Dimitris Karvelas, familjebehandlare på kommunen, berättar att
jour- och familjehemssituationen
har förändrats, inte minst sedan
den stora gruppen ensamkommande ﬂyktingbarn kom för ett par
år sedan.
– Under senaste åren har marknaden luckrats upp och det har
kommit in många privata företag
som agerar mellanhänder, berättar
han.

att vi ska kunna skapa långsiktiga relationer med dem, säger han
och menar att när det kommer till
ersättningsfrågan så följer även
kommunen de rekommendationer som ﬁnns och är fria att ersätta
för extrakostnader som uppkommer.
– Det är alltid barnet och barnets
behov som kommer i första hand,
slår han fast.
För ett par veckor sedan arrange-

Ekerö kommun vill nu knyta de

jour- och familjehem de arbetar
med närmare och slippa mellanhänder. Det både fördyrar
och skapar risker i hanteringen,
som till exempel att viktig information kan försvinna på vägen.
Kvaliteten varierar i det stöd som
familjehemmen får från privata
företag och enligt Dimitris Karvelas ﬁnns det bara vinster att
göra för de familjer som arbetar
direkt mot kommunerna. Det
gäller till exempel möjligheterna
till utbildning, handledning och
daglig support.
– Vi vill att familjerna ska känna sig trygga i sin situation och

rade kommunen en informationsträff för att locka ﬂer familjer att
intressera sig för den här typen
av uppdrag och fyra familjer var
representade, varav två visade intresse.
– Men behovet är stort. Just
nu söker vi till exempel tre kontaktfamiljer och känner man att
man har möjlighet, så är det bara
att höra av sig så kan man få helt
förbehållslös information. Det
är först när man skriver kontrakt
för ett speciﬁkt uppdrag som man
förbinder sig för något.

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

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FOTO: ARKIV

FAKTA STÖD-, JOUR- OCH FAMILJEHEM

>> Stödfamilj: Enskilt hem som ger avlastning till en annan familj
genom att ta emot deras barn i sitt hem.

>> Jourfamilj: Enskilt hem som tar emot behövande barn för akut
placering under kortare tid.

>> Familjehem: Enskilt hem som tar emot barn för stadigvarande plaz

cering under längre eller kortare tid.

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

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

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

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

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

www.mälaröarnasakupunktur.se

0736-28 03 06

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

UND

JUNGFRUS

NYA

GOLFBAREN
JUNGFRUSUND!
G

olfbaren Jungfrusund är
en 18 hål proffsig minigolfbana direkt på bryggan
med egen sandstrand i Jungfrusunds Marina. Enzo’s gelato och
granne med Restaurang Jungfrusund.

Öppettider
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 företagsmästerskapet i minigolf eller förgyll
familjehänget & kompiskvällen
med minigolf & avsluta med en
härlig middag på Restaurang
Jungfrusund.

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

Öppettider vecka 24
Tisdag - 11-15
Onsdag - 11-22
Torsdag - 11-22
Fredag - 11-23
Lördag - 12-23
Söndag - 12-20

Sommarlunch på
Restaurang Jungfrusund
tisdag - fredag från 99:Till lunchen ingår sallad, bröd,
kaffe & måltidsdryck.
Lunchen serveras 11.00-14.30,
övrig tid à la carte.

S

kolavslutning 5 juni
Sommarlunch från 99:& ODEBRAND Live 20.00!
Singer/ songwriter och entertainern
ODEBRAND spelar gitarr och tar
ton från 20.00! Mer information
hittar du på Facebook: Restaurang
Jungfrusund

Vi är en kontantfri restaurang!

Boka bord
på restjungfrusund.se
eller 08-56035000
Följ oss på instagram
@restaurangjungfrusund
& Facebook
Restaurang Jungfrusund

Middag & Minigolf
Boka sommarfest & middag
med företaget, föreningen
eller familjen, addera minigolfmatch på nya banan bredvid
och gör det till en helkväll.

S

öndagsjazz 9 Juni
Från Monica Z till Melody 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. Välkomna!

EXPLORIA CENTER
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EKERO FARJA
UTMED E4, VID HORNBACH BOTKYRKA LIGGER EXPLORIA
CENTER SOM ÄR HELA FAMILJENS NÖJESCENTER
PÅ ÖVER 20 000 M2! LEKLAND, KALASRUM,
BRANDSKOLA, TRAFIKSKOLA, BOWLING, GOKART,
LASERGAME, KONFERENS- OCH FESTLOKALER OCH
MASSOR MED ANNAT SKOJ!

EXPLORIA

MISSA INTE VÅRA RESTAURANGER PINCHOS
OCH WILD WEST STEAKHOUSE!
NYHET - NU HAR VI ÄVEN HÄFTIG TRAMPOLINPARK!
R
RK!

VÄLKOMNA!

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDENS
VÄRLDEN
NS
FÖRSTA APP-RESTAURANG!
AURANG!
INGEN GILLAR ALLT, MEN ALLAA GILLAR
NÅGOT. HOS OSS HITTAR DU ALLT FRÅN
SPANSKA QUESADILLAS TILL JAPANSK
APANSK
SASHIMI. FÖR ATT ÖKA VALMÖJLIGHETERNA
ÖJLIGHETERNA
SERVERAS VÅRA RÄTTER I TAPASFORM!
ASFORM!

EN MATCIRKUS MED SMAKER
FRÅN VÄRLDENS ALLA
A HÖRN!

EN restaurang i genuin
vilda västern miljö!
Vi röker våra egna Ribs och
serverar mat av högsta kvalité.
I saloonen bjuds det på shower
som Can Can, linedance, live
trubadur och mycket mer.

www.wildwest.se
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FITTJAV. 22 • STOCKHOLM • INFO@EXPLORIACENTER.SE • TEL: 0771-80 80 80
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”...genuin och stark både musikaliskt och innehållsmässigt”

’’

Överst t.v: Carola Häggkvist
sjöng en stillsam och innerlig
version av sin hit ”En evighet”.
T.h: Ekerö gospelkör framförde ”Säg mig var du står” med
Carola Häggkvist.
Nederst t.v: Pernilla Thörewik
dirigerade kören med inlevelse och smittande glädje.
T.h: Ekerö gospels körledare
pianisten Daniel Stenbaek.
FOTO: EWA LINNROS

En gospelkonsert av högsta klass
EKERÖ | Det svängde ordentligt när Ekerö gospel hade sin
vårkonsert 22 maj i Ekerö kyrka.
Gästartist var ingen mindre än
Carola Häggkvist som bjöd på
flera av sina gamla hits, men i
helt nya tappningar.
Ekerö gospel startades av musiklärarinnan Eva Martinson 1998.
– Ekerö församling frågade mig
om jag ville starta en gospelkör.
Jag hade tidigare jobbat med en
gospelkör för ungdomar i församlingen, men nu var det en kör för
alla åldrar, berättar Eva.
Tillströmningen till kören var
stor och körövningarna förlades
till Ekebyhovskyrkan och så är det
än idag.

EKERÖ
Mörbyvägen 2

När pianisten, kyrkomusikern
och körledaren Daniel Stenbaek
ﬂyttade till Ekerö, bjöds han in
till Ekerö gospel. Det är snart 20
år sedan.
– På den tiden spelade jag med
Cyndee Peters och de som har
gospelkörer, vet vem jag är. Så de
bjöd in mig och ville att jag skulle
lära dem någon låt. Sedan var jag
med på någon gudstjänst, det blev
mer och mer och plötsligt var jag
alltid där, berättar Daniel.
Han har jobbat med många av
Sveriges främsta artister och en
av dem är Carola Häggkvist, som
också var Ekerö gospels gästartist
den 22 maj. Många minns säkert
Carolas fartfyllda framträdande
med ”Fångad av en stormvind”

SOLNA
Ingentinggatan 2

CITY
Torsgatan 8

i Melodifestivalen 1991. I Ekerö
kyrka bjöd Carola på en långsam
och känslostark version och även
hennes ”En evighet”, framförde
hon som en avskalad och innerlig
sång. Carola sjöng också ﬂera gospelsånger tillsammans med Ekerö
gospel.
– Körens musikaliska insatser var klart över förväntan. Fin
klang, gospelsväng och klar ton
trots avsaknaden av tenorer. Det
är för få män i kören, men de har
nog inte hittat hit ännu, säger Carola.
Vid pianot satt självklart Daniel
Stenbaek, Pernilla Thörewik dirigerade kören, på slagverk fanns
Oscar Eriksson Uggla och på bas
Magnus Ahlgren.

www.mgrental.se
info@mgrental.se

– Med Daniel Stenbaek och Pernilla
Thörewik i ledningen är man alltid
trygg på högklassig leverans. Det
gör att traditionen är långlivad och
vi artister vill gästa ﬂer än en gång,
säger Carola som beskriver konserten i Ekerö kyrka som ”genuin och
stark både musikaliskt och innehållsmässigt”.
– Jag blev rörd till tårar av körens
äkthet och hängivenhet, tradition
och samhörighetskänsla i kubik.
Nu är jag så peppad att klä mina
ﬁna klassiker i ny musikalisk klädnad i akustiska versioner med endast två musikanter som låter som
en hel kör. Jag känner mig som
hemma, berättar Carola.
Ekerö gospel har en vårkonsert
och en julkonsert varje år. Utöver

dessa har de ett par mitterminskonserter, medverkar i gudstjänster och har gospeldagar i Ekerö
pastorat.
Körmedlemmarna är mälaröbor
och ålderspannet är brett, det ligger
mellan cirka 25 år till 80 plus. Idag
är det övervägande kvinnor, men
som Carola sa så har antagligen inte
männen hittat dit än.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Jag blev rörd till tårar
av körens äkthet och
hängivenhet”

TEL 08-560 247 80

MÄLARÖARNAS NYHETER • 5 JUNI 2018

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

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

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

Vi
kommer till Ekerö igen!
sŝĮƌĂƌϭϬĊƌƉĊŶćƚĞƚ͊

2Ž
2ŬĂ-Ś2Ğ
4ŵďmĞ
ƐaƂŬ
j

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

ϯϬйƌĂďĂƩ͊

Boka ett gratis hembesök

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

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

Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!
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HÄLSA

Dansen minskar stress och oro
SANDUDDEN | Under några
månader har dansprojektet
”Dans utan krav” pågått i kommunen. Både ledare och deltagare kan redan se att dansandet
gjort nytta.
– Jag känner att jag inte är lika stressad som jag var innan, konstaterar
Molly Bollesparr, Stenhamra, som
är en av det tiotal deltagare som
kommit till danslokalen i Sanduddens skola denna tisdageftermiddag.
Tillsammans med kompisarna Linnea Walberg och Caroline
Högberg började hon i gruppen,
som drivs av Dansverket och ﬁnansieras av landstinget, i mars.
Projektet grundar sig i en studie
och metod som heter ”Dans för
hälsa”. Resultatet av studien visar
bland annat att metoden bidrar
till förbättrad hälsa, stärkt självtillit, minskad smärta och stress
samt även minskar användningen av smärtstillande mediciner,
bland de unga tjejer med stressoch orosproblem, som den vänder sig till.
– Jag har inte heller lika ont

i magen längre, fyller Caroline Högberg i och får medhåll av
Linnea Walberg som också hon
tycker att dansen är ett sätt att
komma tillrätta med stress, oro
och svårigheter med att trivas i
sin kropp.
Tjejerna menar att det faktum

att de genom dansen får möjlighet att röra på sig och dessutom
kommer hemifrån för att ägna sig
åt en kravlös aktivitet, är en av de
bidragande faktorerna till att de
mår bättre. Att det inte ﬁnns några som helst krav i form av uppvisning eller annan särskild prestation, är en annan sak som de
lyfter fram som positiv. Det krävs
inga förkunskaper och tanken är
inte att man ska dansa snyggt eller bra, utan poängen är att man
regelbundet får tillfälle att röra

”...de blir bara säkrare
och säkrare, både i de
improviserade och koreograferade delarna”

Mycket av dansen är improviserad och en del är koreograferad.

på sig och känna hur det känns i
kroppen.
– Jag ser på dem i gruppen som
går två gånger i veckan, att de verkligen blir tryggare allt eftersom.
De vågar göra mer och är friare i
dansen. De ﬂesta har inte dansat

förut, men de blir bara säkrare och
säkrare, både i de improviserade
och koreograferade delarna, säger
danspedagog Caroline André, som
leder gruppen.
Till hösten fortsätter gruppen
att dansa två gånger i veckan och

PRESENTERAR

ADELSÖ
ÖLFESTIVAL
15 juni 2019

ADELSÖ BRYGGERI • BREWIFY • BRYGGERI NYCKELBYDAL • DANDERYDS BRYGGERI • FREQUENCY BEER WORKS
FJÄDERHOLMARNAS BRYGGERI • GAMLA ENSKEDE BRYGGERI • HOPSAN BREWING • HOP NOTCH BREWING
MACKEN BRYGGERI • NACKA BRYGGERI • NORDIC KIWI BREWERS • PKLK BRYGGERU • QVARNENS BRYGGHUS
ROSLAGS NÄSBY BRYGGERI • SNAUSARVE GÅRDSBRYGGERI • SUNDBYBERGS KÖKSBRYGGERI
SÖDRA MALTFABRIKEN • TRAIN STATION BREWERY • WAZA BRYGGERI & RESTAURANG
+ LIVEMUSIK, MAT & DRYCK OCH MYCKET MER
KÖP DINA BILJETTER PÅ:

www.billetto.se

FOTO: LO BÄCKLINDER

kommer fylla på med ﬂer deltagare
då en del av dem som började, har
slutat av olika anledningar.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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MEN FÖRST LITE SKIT
UNDER NAGLARNA

Vill du bygga din egen lilla trädgårdsoas?
Då krävs bra material att jobba med. Du vet väl att LEJA gärna
levererar jord, singel och sand av rätt kvalitet. Sedan är det bara
att ta fram spaden och sätta igång.

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

Välkommen till LEJA!
LEJA 08-707 33 00 • lejagruppen.se
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Fråga Johan
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Har du en fråga till
kommunens informationschef?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

Vildsvin, ”vem bor här” och lekplatser
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i
MN:s radioprogram ”God kväll
Mälaröarna”.

– Den strategi vi har idag är att vi har
en kommunjägare. Denne får i sin tur
tillstånd av polisen om skyddsjakt
om så behövs. Vi har väldigt mycket
vildsvin i kommunen och vi tar absolut inte lättvindigt på detta. Det är ett
stort problem och där måste ﬂera parter samverka för att hantera den här
ökade vildsvinsstammen. Nu är det
relaterat till olika områden och kommunen har också täta kontakter med
vägföreningarna och där prata vi inte
bara om vildsvinen utan även andra
frågor. På kommunens hemsida har vi
uppgifter om hur man kommer i kontakt med jägaren, det går också bra att
ringa till kommunens kontaktcenter
och ytterligare ett råd är att man kontaktar sin vägförening för att komma
vidare om det är stora problem med
vildsvin.

I Brygga industriområde en bit
bakom gamla Elektrotryck, huset
som idag har en djuraffär bland annat, ligger en grå baracklänga som
jag undrar om det bor folk i?
–Enligt uppgift var det ﬂertalet byggnadsarbetare till Förbifart Stockholm
som hyrde där tidigare. Det fanns en
enorm efterfrågan på bostäder från
det dåvarande italienska bolaget att
inhysa sina anställda i. Men nu är
italienarna inte kvar beroende på att
Traﬁkverket sagt upp avtalet med den
entreprenörren. Jag har inga uppgifter
om det är någon som bor i barackerna
i dagsläget.

Foto: Arkiv

En olyckshändelse inträffade på
Stenhamraskolans
klätterställning. Jag undrar hur säkra de är?
Sker regelbundet underhåll och
besiktningar av till exempel klätterställningar, gungor och andra
lekredskap, sandlådor med mera?
Finns det besiktningar och underlag på entreprenörernas utförda
jobb eller är det bara en faktura?
– Det här undersöks med regelbundenhet. Utemiljöförvaltarna och
fastighetskontoret samverkar här och

Mjukglassmaskinen är
nu öppen för
säsongen!

genomför regelbundna besiktningar
på klätteredskap och motsvarande.
De redskap som används i kommunen följer de regler och riktlinjer som
gäller för lekredskap i pedagogiska
utemiljöer. Jag vet också att man genomför en lekplatsutredning som mig
veterligen ska vara klar till hösten.
Hur ser kommunens strategi ut
kring vildsvinen? Min uppfattning är att kommunen inte tar in-

vånarnas rädsla på allvar. Igår hade
vi ett riktigt otäckt möte i Sandudden. Det svinet var hotfullt. Det
var precis i anslutning till bostadsområdet. Vi har haft andra möten
där de inte backar undan. Jag känner mig inte säker längre, så fort
solen går ner kan man inte röra sig
mellan sommarstaden och Sandudden. På samma sätt vid grusvägen mellan Brunna och Närlunda/
Älvnäs.

FÄRINGSÖ MARKNAD
7-8 september 2019
Marknaden hålls traditionsenligt på
Hembygdsgården i Färentuna.

Dags att anmäla ditt deltagande
Produkterna måste vara tillverkade
eller odlade på Mälaröarna.
Hyra av bord 360 kr för helgen.
Medlemmar har företräde.
Kontakta Ann-Marie Fröjd:
070-237 04 10 eller amfrojd@hotmail.com
Senast 2018-07-31

OKQ8 Ekerö
Åkerstigen 22. Tel 08-560 305 09.
Mån–fre 6–21. Lör–sön 8–21.

EWA LINNROS

En läsare upplever att kommunen inte tar invånarnas rädsla för vildsvinen på allvar.

Välkomna!
Färingsö hembygdsförening

ewa@malaroarnasnyheter.se

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

Efterlysning: Syrran, var är du?
Jag kallas Gusten och är en stolt ”blandis”
som bor i närheten av Ekerö C. Men mina
anor kommer från Färingsö. Mamma är
en vacker långhårig röd tax, far en liten
fyrkantig vit malteser. Jag ser nog mest ut
som en tax. Ganska snygg om jag får säga
det själv. Och så är jag förstås lika envis
som en tax ska vara. En typisk taxameter,
säger min matte, som gett mig en alldeles
egen rasspecifikation. För exakt ett år sedan föddes du och jag
och brorsan i en stor röd villa alldeles i närheten av Svartsjö
slott. Jag vet att du nu bor i en barnfamilj någonstans i Stenhamra. Det skulle vara såå roligt att få träffa dig och se hur du
har utvecklats. Vi är kanske inte ett dugg lika, eller så är vi lika
som bär. Vår bror har jag inte heller kontakt med. Han flyttade
norrut för att bli sökhund och jobba med jakt. Antagligen
ser våra liv helt olika ut vilket ju är spännande att få reda på.
Eftersom du och jag bor så nära varandra kanske vi kan träffas
och leka lite. Om din familj eller någon annan som känner dig
i Stenhamra läser det här, hör av er! Min matte nås på telefon
070-553 08 10 eller per mail gunilla.hembygd@gmail.com
Hoppas vi ses! Gusten

STILBIL PREMIÄRVISAR
NYA SUZUKI JIMNY!
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bilarna klarar under kontrollerade
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Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.
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Vi bjuder p hamburgare
mellan 11-14
F lj skyltningen fr n Eker centrum
V lkomna!
Stilbil Butiker i Norra Stockholm
Barkarby, Veddestav gen 1, J rf lla
H r s ljer vi Kia & Suzuki

V sby, Stockholmsv gen 24, Upplands V sby
H r s ljer vi Kia, Suzuki, Isuzu & Fiat Professional
08-5100 5200
www.stilbil.se
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Lördag
Ekerö/Älvnäs

Öppet 10-16
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24

Utställning
Mona Wikborg – oljemålningar och
blyertsteckningar.
Utställningen pågår t.o.m. 20/6. Profydents 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
t.o.m. 14/6.

ANE SVENHEDEN
Galleri Utkiken
Ane och Emil Svenheden – textil,
teckning, måleri. 8-9/6 kl 12-15.
Smedjangänget – konst och hantverk. 15-16/ kl 12-15.

Qigong
Träna qigong i gröngräset.
När: 15/6 kl 11-11.45
Var: På ängen nedanför Kina slott,
Drottningholmsparken
Arr: Anne Külper
Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, specialiserad på brottmål, familjerätt
och migrationsrätt men svarar även
på andra frågor i mån av kunskap.
15 minuter kostnadsfri rådgivning.
Anmälan samma dag fr. kl 9.
När: 11/6 kl 17.30-18.30

Välkommen på sommarcafé i Stenhamra
församlingsgård, Herman Palms Plan 4C.
Trevligt sällskap och fika med nybakat
bröd till självkostnadspris.
Sommarcaféet är öppet torsdagar
13.00-15.00, 13 juni till 22 augusti.
Välkommen!

Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Nationaldagsfirande
Prova-på-aktiviteter, gatstenspoesi,
scenprogram, drop-in-vigsel, Årets
eldsjäl, pris- och stipendieutdelning,
säsongsinvigning av Drottningholmsteatern och mycket mer.
När: 6/6 kl 11-19
Var: Drottningholmsparken
Arr: Ekerö kommun och Drottningholms slott

Välkommen på Sommarcafe

| nyheter

Teater
Upptäck eller utveckla teaterförmågan tillsammans med skådespelerskan Monika. Jobba med
improvisation, röst, rörelse och karaktärsarbete. Ålder: 10-16 år. Gratis.
När: 14/6 kl 9-12
Var: Biblioteket i Stenhamra
Arr: Ekerö kommun, Barnens eget
bibliotek i Stenhamra, Ekerö kultur
och bibliotek
Tävling
Tävling i armbrytning med ett flertal
klasser och fina priser.
När: 15/6 kl 10.30-18
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ekerö IK armbrytning
Växtfärgning
Växtfärgningsdag med Kerstin Arén.
När: 15/6 kl 8-15
Var: Färingsö hembygdsgård
Arr: Färingsö hembygdsförening
Centrumdagen
Ansiktsmålning, hoppborg, fiskdamm, specialerbjudanden i butikerna. William Segerdahl uppträder.
När: 15/6 kl 10-15
Var: Ekerö centrum
Arr: Ekerö centrumförening
Ölfestival
Ett stort antal medverkande bryggerier, foodtrucks, musikunderhållning
och prisutdelning.
När: 15/6 kl 12-23
Var: Pannrummet, Adelsö
Arr: Adelsö bryggeri

BOKSOGSKONSERT

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

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

EVENEMANG


UTSTÄLLNINGAR


NATIONALDAGEN

På gång!
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Konsert
Bokskogskonsert där klassiska toner
blandas med ny musik. Gästsolist: Karin Renberg, dirigent: Jonas
Dominique. Vid regn hålls konserten i
Mälarökyrkan.
När: 15/6 kl 15
Var: Ekebyhovs slotts bokskog
Arr: Mälaröarnas musiksällskap
Blomstervandring
Möjlighet att bekanta sig med
försommarens blommor och örter
tillsammans med Sture Nordmark,
Pelle Johnsson och Bosse Nylén.
Medtag matsäck.
När: 16/6, kl 9.45 samåkning från
kommunhuset Tappström.
Var: Hovgården Adelsö
Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening

BARN OCH UNGA

Bokrum
Ta med lästa böcker och byt mot nya
eller låna böcker, filmer, pussel etc.
När: Lördagar kl 11-14
Var: Husby skola
Arr: Husby skolas kommitté

MUSIK I SOMMAR
LÄS OM ALL SOMMARMUSIK PÅ VÅR HEMSIDA:
SVENSKAKYRKAN.SE/FARINGSO/SOMMARMUSIK-2019
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Har du problem
med din mobil,
dator eller
din surfplatta?

Kom in till oss med dina frågor. Vi hjälper till med mesta
Service, installationer, lagningar och mycket mer!
Vi lämnar alltid 3 månaders garanti på alla reparationer

ItCare

Mobil- och Datorservice
Mälarö torg 14, Ekerö centrum

Hyr kontor i nya
Sjöstadskajen.
Fantastiska Sjöstadskajen är Ekerös nya
mötesplats och arbetsplats. Byggnaden har fyra
våningsplan varav tre är kontorsplan, alla med
sjöutsikt. Kontoren är representativa och har väl
genomtänkta gemensamhetsutrymmen.
På taket ﬁnns en takterass med servering och
längst ner i huset vid fastighetens kullerstenstorg och brygga ligger Ekerös nya stolthet - en
riktigt bra restaurang.

Hyr kontor att komma hem till!
•
•
•
•

Kontor fördelade på 2 plan
Flexibla ytor upp till 370 m2
Cafédel, köksbar och konferensrum
Egen brygga och möjlighet till båtplats

Läs mer på www.nordblickrentals.se
Kontakta oss på rentals@nordblick.se
eller 08 - 760 00 77 för mer information!
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Sporten ’’

”Vårt signum är att motarbeta mobbning, utanförskap och att värna
om allas lika värde på nätet och utanför” Stefan Jernström, Prima e-sportförening

35 båtar deltog i Jungfrusundsregattan
JUNGFRUSUND | Lördagen den
25 maj gick den största seglingen på Ekerövatten under året,
Jungfrusundsregattan.
Regattan arrangerades av Ekerö
båtklubb. Start och mål var vid
Jungfruholmarna och gick däremellan på en bana som sträckte sig
bort mot Drottningholm i öster
och tillbaka till Ekerö kyrka i väster.
Det bjöds på svårseglade byiga
vindar där det gällde att vara uppmärksam för att hitta den starkare
vinden och komma rätt i vindvriden.
Bäst för dagen seglade Peter Me-

lander i sin Albin Express, som
därmed följde upp sin seger från
2017 med ytterligare en seger. Pe-

ter är lovöbo och seglar för Stockholms segelklubb. Bästa placerade
båt från hemmaklubben blev en
6:e plats med besättningen beståendes av Elin Nilsson, Mårten
Blixt och Lotta Beime i en H-båt.
Teamet ﬁck också ett specialpris
som bästa tjejbåt.
– Inom Ekerö båtklubb jobbar vi
med att få ﬂer tjejer till segelsporten och har bland annat en egen
segelskolegrupp för tjejer. Vi hade
tolv av dessa tjejer med på fyra olika båtar under regattan. Tjejpriset
är ett sätt att uppmärksamma detta,
kommenterade Ekerö båtklubbs
ordförande Göran Thingvall.
Totalt deltog 35 båtar i regattan,
vilken avslutades med aftersail
och regattamiddag på Jungfruholmarna.

z

Båtar på kryss i Jungfrusundsregattan med Jungfrusund i bakgrunden.

FOTO: HELEN GERHARDSSON

Nystartad e-sportförening på Mälaröarna
E-SPORT | E-sport är den snabbast växande sporten i världen
just nu och Ekerö har fått sin
första riktiga e-sportsförening.
E-sport står för elektronisk sport,
det vill säga dataspel. 2018 startades Ekerö e-sportklubb som nu
gått ihop med en annan förening.
Idag heter de Prima e-sportförening.
– Jag och en annan förälder hade
tankar kring detta redan 2017.
Våra barn som gick i samma klass
då, spelade väldigt mycket liksom
många av deras kompisar. Vi ville
göra någonting större och bra av
det här, berättar Stefan Jernström.
De har fått mycket hjälp av
kommunen och inte minst av
Amanda Sjöberg på Idélabbet.

Föreningen riktar sig till alla åldrar och invånare i kommunen.
– Vårt signum är att motarbeta
mobbning, utanförskap och att
värna om allas lika värde på nätet
och utanför, förklarar Stefan.
I början av augusti arrangerar
föreningen ett LAN (Local area
network, reds.anm.) där man
kommer att ta emot cirka 100
e-sportspelare.
– Man träffas och kopplar upp
sig på ett nätverk och spelar tillsammans, eller så spelar man online. Man har olika turneringar så
det är precis som en vanlig sport,
säger Stefan och fortsätter:
– Det har ju inte riktigt blivit accepterat inom sportvärlden, men
i år ansöker man för andra eller

tredje gången till Riksidrottsförbundet för att bli en erkänd sport.
För det är faktiskt världens snabbast växande sport.
På sitt LAN tänker de även att
ha olika workshops där spelande
ungdomar kan prata med föräldrar som kanske oroar sig för att
deras barn spelar för mycket.
Jacob Pihl är en av ungdomarna
som är med i föreningen.
– Det är kul att göra någonting
för de yngre spelarna som precis
har börjat och att dela med oss av
våra erfarenheter till föräldrarna, så att de får tips om hur man
löser eventuella konﬂikter som
kan uppstå kring spelandet, säger
Jacob.
Stefan gör en jämförelse mellan
någon som tränar inför ett mara-

Det är inte helt klart ännu var de
kommer att ha sitt LAN, men tanken är i Tappströmsskolan.

ton och en som tränar e-sport inför en turnering.
– Mitt i träningen kanske någon
ropar att maten är klar och drar
ur sladden till internet mitt i en
match, det är som att sätta krokben för den som springer maraton.
Hur är det då med spelen som
innehåller en hel del våld?
– Ungdomarna är så medvetna
om att det är ett spel. På en tävling
i USA fyllde man en stor arena.
Det var inga poliser där, det vara
bara en vakt. Det ﬁnns inga huliganer eller fylla utan det är städat.
Det är det här vi måste väcka förståelse för och också vara med och
titta när de spelar, precis som när
vi tittar på en fotbollsmatch eller
annan sport, säger Stefan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

E-sport är den snabbast växande
sporten i världen.
FOTO: PRIVAT

Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER T.O.M. 18 JUNI
FOTBOLL | Damer div 2: 9/6 kl 15:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Bälinge IF • 18/6 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Älta IF
Herrar div 4 mellersta: 15/6 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Boo FF • Herrar div 7 C: 15/6 kl 14:00 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - BK Bussenhus

LÄGET 3 JUNI
FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
4
4
3
3
2
1
1
1
0

0
1
0
1
0
2
3
1
1
1

0
1
2
2
3
2
2
4
4
5

26
15
13
16
14
10
2
8
2
0

-

3
6
6
8
11
8
10
12
21
21

18
13
12
10
9
8
6
4
4
1

FOTBOLL
8
9
8
9
8
8
9
8
8
9
8
8

6
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1

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

1
3
2
3
3
3
4
4
5
5
4
5

16
25
17
13
19
15
16
13
13
19
12
10

-

7
14
11
13
11
12
22
12
23
22
16
25

19
16
16
16
13
11
11
10
9
8
8
5

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

6
7
7
7
6
6
6
7
7
7

6
5
4
4
3
3
2
2
1
0

0
1
1
1
1
0
1
0
0
1

0
1
2
2
2
3
3
5
6
6

33
28
15
23
18
18
17
10
11
8

-

4
14
11
21
11
21
17
19
33
30

18
16
13
13
10
9
7
6
3
1
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Tennis i Stenhamra
TENNIS | Lite regntunga
moln hindrade inte tennisspelare i alla åldrar att
delta i tennisturneringen
”Majlobben” som hölls i
Stenhamra den 19 maj.
Även en hel del åskådare
hade hittat dit och hejade på
deltagarna. Stämningen var
på topp och för den hungrige bjöd tennisklubben på
korv och ﬁka.
Matchvarianten ”Amerikansk dubbel” spelades, vilket innebär att en singelspelare möter ett dubbelpar och
att spelarna sedan skiftar
platser. Yngre spelare kunde

Matchvarianten var ”Amerikansk dubbel”.

möta äldre spelare eftersom
rotationen dem emellan bidrar till en jämnare match.
– Det var jättekul med
matcherna och jag mötte
spelare som var ﬂera år äldre
än mig, säger en av klubbens
juniorer.
Stenhamra tennisklubb har

FOTO: STENHAMRA TK

juniorverksamhet med cirka 30 verksamma spelare
och anordnar kontinuerligt
sommarläger. I år kommer
även tennisklubben att anordna gratis tennisskola varje onsdag för kommunens
ungdomar.

z

 KORT OM SPORT

Tappra golfare trotsade det regniga och blåsiga vädret.
FOTO: KERSTIN KARLSSON

GOLF | Den 26 maj spelades
hjärtgolfen på Mälarö GK
Skytteholm, en golftävling
där 100 damer från olika delar av landet deltog.
Samtidigt som man spelar för sin egen hälsa, samlar deltagarna pengar till
forskning för kvinnors hälsa. Lokala sponsorer bidrog
med priser och Johanna
Lind-Bagge, ambassadör för
1,6 miljoner-klubben, var
med och delade ut vid avslutningen.
z

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

SPECIALUTGÅVA!

Just nu: 189 900 kr 199 900 kr
ŠKODA KAROQ Freeway Edition TSI 115 hk
Sunset mörktonade rutor Eluppvärmd multifunktionsratt i läder
Adaptiv farthållare Parkeringssensorer fram och bak 16-tum lättmetallfälgar

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

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

Obs! Begränsat antal bilar.

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se

Bränsleförbrukning blandad körning 6,5 l/100 km, CO2-utsläpp 146 g/km (NEDC 120 g/km).**
Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS
basränta maj 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-05-31 och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

Inflyttning och ”bra arbete”
MÄLARÖARNA | I slutet av
60-talet växer befolkningen
på Mälaröarna så att det
knakar. Nya bostadsområden
byggs på många ställen och
med expansionen kommer
även behovet av mer arbetskraft.

oss att en utbyggnad kan innebära en befolkningstillväxt på
55 promille”. Det framgår inte
om oron stillas, men skolchef
Ingvar Bernevi berättar om
den planerade Stenhamraskolan och det lokala programmet
för hur den ska fungera.

Under försommaren 1969
håller Stenhamra centrum
som bäst på att växa fram. Fler
invånare innebar även ﬂer frågor och under ett möte som
arrangeras av Villföreningen
Sjöhäll diskuteras ”Det framtida Stenhamra”, där vissa
av punkterna på agendan är
aktuella än idag. Bland annat
väcks frågan om att hägna in
stenbrottet, då det utgör en
stor risk för barnen som söker
sig dit. Säkerhetsfrågan kring
stenbrottet är aktuell än idag
och MN skrev om den så sent
som i förra numret. För 50 år
sedan gick meningarna isär
om huruvida stenbrottet, som
traktens största sevärdhet,
verkligen skulle stängas av.
En annan fråga gällde de
problem som kan uppstå i
”nybildade samhällen med
blivande stora barnkullar”
och reportern konstaterar att
”Datamaskinen berättar för

Ett annat Mälaröområde som

expanderar under 1969 är Ekebyhov. Den 1 juni går en stor
ﬂyttkaravan till den fjärde
fastigheten i den nybyggda
”hyreshusstaden”. Ytterligare tre huskroppar håller på att
färdigställas och sammanlagt
kommer området att omfatta
153 lägenheter för uppskattningsvis 550 hyresgäster. Reportern dristar sig till följande
poetiska beskrivning av området: ”Fastigheterna har enkla,
rena linjer utan krusiduller.
Mörka balkongräcken kon-

”...de svagt lutande
taken anknyter
arkitektoniskt till
skolan och kommunalhuset på andra
sidan landsvägen”

Till sommaren 1969 sker inflyttning i det fjärde nybyggda hyreshuset i Ekebyhov.

trasterar verkningsfullt mot
de blonda fasaderna och de
svagt lutande taken anknyter
arkitektoniskt till skolan och
kommunalhuset på andra sidan landsvägen. Den kringliggande vegetationen har skonats så långt det nu har gått.
Många av hyresgästerna har
susande barrskog bara några
meter från balkongen.”
Om någon av alla de ny-

inﬂyttade i Stenhamra eller
Ekebyhov skulle vilja söka sig
en anställning på Mälaröarna
ﬁnns ett par olika möjligheter: Försvarets radioanstalt
(FRA) erbjuder ”ett trivsamt
arbete på deltid” som innebär
att man som expedit ska förestå en kiosk som är ansluten
till personalmatsalen. På FRA
ﬁnns också möjlighet att söka
tjänsten som kontorsbiträde,

där gratisresorna med personalbussen från Fridhemsplan
och Brommaplan är en tjänsteförmån. På Konditori Ekstugan i Träkvista ﬁnns även
möjlighet att söka ”Bra arbete” för kvinnor, vilket bland
annat innehåller ”diverse göromål” i konditoriet och städhälp.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

galleri Adelsö Smedja
• Öppet varje helg mellan kl 12-15. Hela sommaren konsthantverk
& byggnadsvårdsbutik
• 8-9 juni Ane & Emil Svenheden textil, teckning, måleri
• 15-16 juni konst- och hantverk av smedjangänget
• 22-23 juni Jill Stark, Robin Fondin, Monika Sahlström keramik,
glas, måleri
• 29-30 juni Anna Eriksson, Lotta Johnzon, Lilian Olsson måleri
• 29-30 juni, 6-7 juli Lena Sparring & Inga-Lisa Östman måleri,
keramik
• 6-7 juli Tommy Hindstam betong
• 13-14 juli Veronica Cornils-Berg skulptur i stål, koppar, järn
• 13-14 juli Frida Westerberg, Kajsa Lidvall, Ella Wierup måleri
• 20-21 juli workshop med bladsilver/guld, med Joy Lynn Davis OBS
start kl 10, föranmäl
• 20-21 juli Anna Tillas silversmide
• 27-28 juli Fotoutställning: Kenneth & Mona Bengtsson,
Rikard Ahlerup, Ove 2 Westerberg, Helena Pauschitz
• 3-4 augusti Fisk-och mälartema med workshops

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar
Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning
OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper

• 10-11 augusti Konst- och hantverksmässa

knappt 2 kilometer söderut från färjeläget

Ring oss på 070-717 99 19 och beskriv era önskemål
eller maila på info@besiktningsakuten.se

www.adelsosmedja.se

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö
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TIS
2019-06-18
09:00 BJÖRKLUNDSHAGE 4-H GÅRD

Samling: kl. 10.00 vid Ekebyhovskyrkan eller Islandstorget kl. 10.45.
Vi åker kollektivt till Norra Ängby och tittar på djuren och gården.
Ta med matsäck så hittar vi en trevlig plats och äter tillsammans.
Vi avslutar med att bjuda på en glass innan hemfärd och
räknar med att vara tillbaka på Ekerö vid 14.30
Kostnad: Ingen kostnad för utﬂykten.
Kontakt: Anita Lahham 08-560 387 29
Anmälan senast måndag 17 juni

ONS 2019-07-03
09:00 BIRKA

Sveriges första stad, Birka. Här byttes varor från när och fjärran och
än i dag syns spåren efter de människor som föddes, levde och dog här.
Idag utgör Birka ett av Unescos Världsarv.
Vi åker på en trevlig heldagsutﬂykt med båt ut till Birka.
Där får ni möjlighet att gå en guidad visning av fornlämningar och alla barn
får leva lite vikingaliv tillsammans med Ekerö pastorat.
Ni kan välja att äta på öns vikingarestaurang eller så tar ni med varsin
matsäck och äter tillsammans med oss.
Avresa: Båten avgår från Jungfrusund kl. 10.40 och anländer på Birka kl. 12.00
Hemresan är 15.30 och vi kommer till Jungfrusund 16.40.
Vi har ett begränsat antal platser.
Boka genom diakon Eva Tydén Hirsch 072-566 49 87
eller eva.hirsch@svenskakyrkan.se
Ekerö pastorat och diakonin bjuder på båtresan,
övriga kostnader betalas själva

TIS
2019-07-16
10:00 WAXHOLM

Vi åker med buss till Waxholm för att njuta av friskt skärgårdsliv på det som
kallas för skärgårdens Huvudstad! Avresa: Ekebyhovskyrkan kl. 10.00
Vi tittar i gränder och nere vid hamnen innan vi tar båten tillbaka till
Stockholm. Det ﬁnns möjlighet att äta på någon restaurang i Waxholm
eller så tar du med dig matsäck.
Vi räknar med att vara tillbaka på Ekerö senast 16.00.
Vi har ett begränsat antal platser.
Boka genom Anita Lahham
08-560 387 29, anita.lahham@svenskakyrkan.se
Kostnad: SL-kort för båtresan.

Följ med!

Stockholm
Göteborg
Öresundsregionen
– din partner på
den kommersiella
fastighetsmarknaden

Adelsögården - Hotell/Vandrarhem med 80 bäddar
Fyra bostadsfastigheter vid Mälarens strand
HOTELL / VANDRARHEM
Adelsö ringväg 19, Adelsö, Ekerö
Hotellfastighet med olika typer av boendeformer från egen lägenhet till sovsal
med delad wc/dusch. Fastigheten har en tomtareal om ca 15 800 kvm och är
bebyggd med fyra bostadsfastigheter, ett garage/verkstad, en vedeldad bastu
samt en separat byggnad med tvättstuga. Fantastisk miljö med tillgång till
sandstrand och brygga för båtar, ﬁske och bad. Stor parkeringsplats.
Anläggningen har mycket låga driftkostnader med värme från bergvärmeanläggning och fastigheten är i stort sett självförsörjande på el med hjälp av en
solcellsanläggning. Dricksvatten kommer från egen borrad brunn. Egen avloppsanläggning med trekammarbrunn med inﬁltration.
åsatt fastightesvärde: 15 000 000 kr
tomtareal: 15 841 kvm
boarea: 960 kvm
övrig area: 190 kvm
mäklare: Tomas Solberg
070 782 00 84
tomas.solberg@bjurfors.se

—
Fullt inrett
för hotell/
vandrarhem/
pensionat!

—
bjufos näingsliv | bjurforsnaringsliv.se
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tyck!

30

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

12 miljoner
kronor back
Vi på Rädda barnen
Mälaröarna ser med oro på
besparingen på 12 miljoner
kronor inom förskola-skola.
Besparingen motsvarar
enligt uppgift 30 tjänster.
Finns det någon konsekvensanalys gjord? Enligt
läroplan och skollag har alla
barn rätt till att få det stöd de
behöver. Kommunen bygger
ut och ﬂer barnfamiljer
ﬂyttar in och då drar kommunen ner på personal, hur
går det ihop ? Vi hänvisar till
Barnkonvensionen § 2 som
säger att alla barn har samma
rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras samt
till § 6: Alla barn har rätt att
överleva och utvecklas
– Rädda Barnen
Mälaröarna
Gunilla Björklund,
ordförande
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Kommunen bör ta över
tätortsnära vägföreningar
Tiden är mogen för att kommunen ska ta ett ökat ansvar för
infrastrukturen i våra centrumområden. Det är inte rimligt
att enskilda vägföreningar ska
ansvara för cykelbanor, busshållplatser och parkeringsfrågor
i våra tätorter.
Det fungerade när vi var en mindre
kommun men med den utveckling
vi har haft och framförallt den vi står
inför behöver vi tänka om. Närlunda
och Stockby är Sveriges största vägföreningar sett till medlemsantal.
De har länge begärt att kommunen ska ta över ansvaret för deras
vägnät.
Liberalerna lade därför för
Mälarökoalitionens räkning, en

interpellation i kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna
för att kommunen speciﬁkt ska ta
över Närlunda och Stockby vägföreningar samt att se över förutsättningarna för att öka det kommunala
ansvarstagandet för andra vägföreningar som ligger i kommunens
detaljplanerade tätorter.
Istället för att sakligt bemöta
vårt förslag valde Ekeröalliansen
att avfärda vår invit. De framför att
det skulle innebära en skattehöjning
och anklagade Liberalerna för att
vara vänsterorienterade på såväl
nationell som lokal nivå (läs kommunstyrelsens ordförandes svar på
vår interpellation). Det är varken
konstruktivt eller seriöst, särskilt
med tanke på att Ekeröalliansen själv

har med i sin politiska plattform att
utreda ett eventuellt kommunalt
övertagande av vägföreningar under
mandatperioden. En fråga man kan
ställa sig är vad Ekeröalliansen ska
utreda om de redan vet att kommunen inte ska ta över vägföreningarna.
En misstanke som inﬁnner sig är att
de sent i mandatperioden konsultutreder frågan för hundratusentals
kronor varefter de förkastar förslagen, vilket de gjorde när frågan
utreddes senast. På så sätt kan man
infria en punkt i sin politiska plattform utan att ändra sig i sak.
Mälarökoalitionen vill att Ekerö
ska satsa mer på långsiktig samhällsplanering. Att kommunen ska ta
över huvudansvaret för väghållning
i våra centrumområden är en själv-

Nomineringar till priser och stipendier
Ekerö kommun har ett
antal priser och stipendier
som delas ut till personer eller föreningar som
utmärkt sig på olika sätt.
En jury bedömer de nomineringar som inkommer
efter annonsering i press
och på kommunens hemsida. Det har framförts
kritik gällande bristen på
kvinnliga nomineringar
för eldsjälspriset. Det
känns tråkigt. Jag är över-

tygad om att det kryllar av
eldsjälar med olika könsidentitet i vår fantastiska
kommun, men det är inte
det kriterium som har
högst prioritet utan är bara
en del i bedömningen. I år
ﬁck vi få kvinnliga nomineringar och de som kom
in föll tyvärr utanför uppsatta kriterier. Priset ska
tilldelas personer som ideellt bidragit till utveckling
av kultur- och idrottslivet

i Ekerö och nomineringen
ska inte innebära något
som personen gjort inom
ordinarie arbetsuppgifter i
anställning. Vi i eldsjälsjuryn vill gratulera ﬁnalisterna och ser fram emot att
få dela ut priset till vinnaren på nationaldagen.

– Helena Butén Langlet,
ordförande eldsjälsjuryn

Kommentar till Reuterskiölds svar
REPLIK

Det ﬁnns en annan princip
för landets färjetraﬁk, som
borde funnits omnämnd i
Adam Reuterskiöld svar på
insändaren ” Dagligt arbete
för bättre service”.
Om det inte ﬁnns något
annat alternativ att nå sin
destination än med en viss
färjeförbindelse, är denna
avgiftsfri vid transporttill-

fället. Det är därför färjan
till Adelsö inte kostar
något.
Om det ﬁnns en fast
vägförbindelse som
alternativ, är den beﬁntliga färjeförbindelsen
avgiftsbelagd vid transporttillfället. Det är därför
vi betalar en avgift för
Jungfrusundsförbindelsen.
Även om nu denna kan
medföra en aktningsvärd

omväg. Men det är faktiskt inte Traﬁkverkets
problem... Skulle vi rent
hypotetiskt få en färjeförbindelse mellan Hässelby
och Färingsö skulle denna
följaktligen också bli
avgiftsbelagd. Konstigare
än så är det inte...

– Lars Lindhe,
Färingsö

klar del i detta. Vilka vägföreningar
som ska beröras av detta och hur
man ska gå till väga behöver avgöras av en grundlig utredning innan
man sätter igång. Bristen på samsyn
i denna och andra samhällsplaneringsfrågor bidrog till att Liberalerna
valde att inte ingå i Ekeröalliansen
efter valet 2018 utan istället slog
sig samman med partierna i
Mälarökoalitionen. Tillsammans
delar vi i Mälarökoalitionen visionen om ett mer aktivt planerande
för att möta Ekerös framtida samhällsutmaningar. Vi vet att Ekerö
kan bättre!
– För Mälarökoalitionen
Göran Hellmalm,
gruppledare Liberalerna

Att ta sitt ansvar
REPLIK

Jag läser i tidningen att
Sivert Åkerljung (KD) tar
sitt ansvar som ordförande
i nämnden, han gör det
blixtsnabbt dessutom,
genom att via uppsägningar
säkerställa att budgeten är i
balans. Fantastiskt att man
trots minskade resurser kan
erbjuda samma kvalitet.
Betyder det att det fanns för
mycket resurser från början
som man klarar sig utan? Jag
ser emellertid inte pengar
som det största problemet
här utan att det ska dras in
på barnen i våra redan hårt
ansträngda skolor. Om ett
trettiotal tjänster ska bort,
vad är det viktat mot? Jag
vill inte ställa grupper emot
varandra men är det inte
barnen man räddar först
ur till exempel brinnande
hus även om det inte är det
ekonomiskt mest fördelaktiga. Barn kostar ju mycket
pengar för ett samhälle hela
vägen upp till vuxen ålder
för att sedan bli en resurs för
samhället. Vi räddar dem av

känslomässiga skäl. Barn är
en investering i framtiden
som åldringar till exempel
inte längre är. Tyvärr är ju
ekonomi det enda språk vi
som grupp förstår, därför
tog jag det exemplet. Hårda
fakta liksom. Med risk för
att jag nu upprört alla läsare
kanske de unga inte är de vi
ska dra ned på? Kanske inte
heller de äldre? Sivert väljer
att budgetbalansera med
nedskärningar för barnen,
vår framtid. Kanske ett
badhus kan avvaras? (Eller
åtminstone folkomrösta
om efter att alla kostnader
mätts mot varandra.) Sivert
Åkerljung skulle också
kunna föreslå en intäktsökning, alltså höjd skatt för att
slippa dra ned på servicen
till medborgarna. Men nej,
det vill han inte. Så vilket
ansvar tog han nu? Inget
tycker jag. Det är vi och våra
barn som tar det. Jag hade
hellre betalat en krona mer i
skatt faktiskt, eller två.
– Anna Voltaire,
Närlunda
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Replik till socialnämndens ordförande
REPLIK

Har tagit del av ditt inlägg
och vill gärna belysa följande:
Du skriver att beloppet ’kan’
uppgå till 10 000 kronor,
men för mina huvudmän
och många andra som bor
på äldreboende är det mer
än det beloppet som gäller.
Utdebiteringen är uppdelad
enligt följande: Omvårdnad
2 089 kronor (fast avgift som
kan jämkas). Hyra (ett rum)
5 757 kronor (Söderströmska)

/5 879 kronor (Kullen). Mat
3 395 kronor (fast avgift).
Sammanlagt 11 241/11 363
kronor per månad som
grundutdebitering. Detta
kan sedan justeras utefter
det så kallade förbehållsbeloppet som för närvarande
begränsar möjligheten till ett
bra liv för mina huvudmän,
då många har en låg pension.
Förbehållsbeloppet tillåter
till exempel inte att hen
röker. Vem ska se till att hen
slutar? Hen har ﬂer kana-

ler än 1,2 och 4. Eventuella
abonnemang måste avslutas.
Hen har en olycksfallsförsäkring. Måste avslutas. När jag
ansökte om bostadstillägg
för en av mina huvudmän, på
rekommendation av avgiftshandläggarna för bättre ekonomi, så tog kommunen hela
bidraget. Sedan har jag pratat
med Socialtjänsten för att
fråga om de kan hjälpa till att
ge mina huvudmän en bättre
tillvaro och de säger att det
är förbehållsbeloppen som

gäller och att socialtjänsten
har ännu strängare regler än
avgiftshandläggarna. Alla
tjänstemän jag pratar med
hänvisar till våra politiker vad
gäller dessa avgifter. Det är
inte den ofﬁciella rankningen
av kvaliteten på vården som
gäller för brukarna utan det
är den enskilde individens
upplevelse som nyttjar kommunens äldreboenden som
bör vara måttstocken.
– Janne Synak

Om den ”bortglömda kommunen” igen
aktivt verka för att förbättra
för dem. Därför bör också
kommunens politiker och
Reuterskiöld skriver att han
tjänstemän medverka proakhåller med om att vi är en
tivt i utvecklingen genom att
bortglömd kommun. Men
ta egna initiativ till samarbete
han antyder att det inte är
kommunens ansvar att vi har med andra myndigheter, för
att från början påverka och
dålig offentlig service. Han
berättat att han har uttalat sig driva igenom de förbättskarpt i media mot till exem- ringar som medborgarna
pel Traﬁkverket. Men istället behöver.
Ett exempel är den vikborde han berätta vad han
tiga och enda huvudleden
verkligen har åstadkommit
via Träkvista ut mot de inre
för att förbättra situationen.
delarna av Ekerön som på
Uppenbart blir det bara
sämre och sämre till exempel kort tid har försämrats.
Kommunen har tillåtit ny
med traﬁken, polisnärvaron
bebyggelse direkt intill vägen
och kollektivtraﬁken. Och
Reuterskiöld tycker att med- vilket påverkat traﬁkﬂödet
och dessutom förhindrar
borgarna själva ska försöka
framtida utbyggnad av
påverka andra myndigheter.
Jag däremot anser att det är en vägen. Redan nu är traﬁksiviktig uppgift för politiker,
tuationen mycket svår i russom valda representanter för ningstraﬁk på grund av tramedborgarna, att på alla sätt
ﬁkljus, utfarter, korsningar

REPLIK


Provk r Isuzu & Suzuki 4x4 i v r
terr ngbana f r att k nna vad
bilarna klarar under kontrollerade
och s kra former.

och konstiga ﬁlmarkeringar.
Och ändå planerar man
badhus och fortsatt utbyggnad av Träkvista.
Beträffande färjan så
ﬁnns det sedan många år
en avgiftsfri statlig färja vid
Skanssundet trots att det
ﬁnns goda alternativa vägar.
Så det borde vara prejudicerande för att inte avgiftsbelägga Ekeröfärjan. För
övrigt fyller ju Ekeröfärjan
en betydligt större funktion
eftersom det är en direkt
anslutning till E4. Dessutom
gör Reuterskiöld ett tankefel.
Ekerös befolkning betalar
också en del av den skatt
som bekostar färjetraﬁken i
övriga landet. Kostnaderna
för Ekeröfärjan är en extra
avgift som inte drabbar andra
medborgare. Och han säger
att han inte vill att andra
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Vi bjuder p hamburgare
mellan 11-14
F lj skyltningen fr n Eker centrum
V lkomna!
Stilbil Butiker i Norra Stockholm
Barkarby, Veddestav gen 1, J rf lla
H r s ljer vi Kia & Suzuki

V sby, Stockholmsv gen 24, Upplands V sby
H r s ljer vi Kia, Suzuki, Isuzu & Fiat Professional
08-5100 5200
www.stilbil.se
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kommuners invånare ska åka
snålskjuts på Ekeröfärjan.
Varför har vi då inte ett
system där ekeröbor slipper avgift och alla andra får
betala? Reuterskiöld nämner
också att polisen inte har
några resurser att sätta in.
Det är något som inte stämmer i resonemanget. Polisen
har aldrig någonsin haft så
mycket resurser. Och Ekerö
har aldrig någonsin i modern
tid haft så låg polisnärvaro.
Det är alltså uteslutande
en prioriteringsfråga. Vi
kan inte fortsätta att vara
öppet mål för de kriminella.
Med den närhet vi har till
Stockholm och dess förorter
är det absolut nödvändigt att
vi får en polisstyrka dygnet
runt i vår kommun.
– BT
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Klimatlagen
och kommunerna
Under rubriken ”Sjunker
i miljöranking” hänvisas
till Aktuell hållbarhets
ranking av kommunens
miljöarbete. Efter att ha
studerat de 41 frågor som
kommunen svarat på visar
det sig att man blandar ihop
miljön, som behandlar
hur kommunen sköter
våra naturtillgångar, tätbebyggelse och så vidare
och klimatet, som de ﬂesta
frågorna handlar om. Låt
mig citera KLP:s (Klassiskt
Liberala Partiet) representant i klimatfrågor, Mats
Jangdal:
§2 i klimatlagen SFS
2017:720, som började gälla
2018-01-01, lyder:
Regeringen skall bedriva
ett klimatpolitiskt arbete
som
1. syftar till att förhindra
farlig störning i klimatsystemet
2. bidrar till att skydda
ekosystemen samt nutida
och framtida generationer
mot skadliga effekter av
klimatförändring
3. är inriktat på att
minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och
skapa funktioner i miljön
som motverkar klimatförändring och dess skadliga
effekter och
4. vilar på vetenskaplig
grund och baseras på rele-

vanta tekniska, sociala,
ekonomiska och miljömässiga överväganden.
Nu vill tydligen
Mälarökoalitionen genom
Hanna Svensson (S)
genomdriva att kommunala klimatplaner för att
förhindra utsläpp av koldioxid upprättas. Men det har
kommunen inget mandat
för. Det är regeringen som
ska bedriva det klimatpolitiska arbetet varför lokala
klimatregler, som kommunen uppmanas följa, strider
mot lagen. Kommunen
har inte uppdraget. Det
föreligger heller ingen risk
för allvarlig störning som
kommunen kan påverka.
Att min egen uppfattning är att lagen inte vilar
på vetenskaplig grund utan
uteslutande baseras på
politiska överväganden, må
vara en bisak, men lagen
ska naturligtvis följas.
Avsaknaden av källkritik är en allvarlig brist
hos våra politiker och
i det här fallet speciellt
Mälarökoalitionen, som
kräver att kommunen ska
driva Sveriges åtaganden i
Parisöverenskommelsen.
Detta skulle leda till ett
kostbart dubbelarbete och
dessutom vara olagligt.

– T. Norling

4WD
JIPPO

Lördag
Ekerö/Älvnäs

Öppet 10-16
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| tyck

Badhus – ekonomiskt oförsvarbart

Foto: Lo Varg

Selma är ett kvinnligt nätverk för företagare på
Ekerö som bor eller driver verksamhet på
Mälaröarna. Nätverkets syfte är att inspirera,
stödja och motivera medlemmarna i deras
respektive verksamhet. Vi tror på kraften i att
vara del av ett bra nätverk.
Mer information om oss hittar du på
ôwww.selmanatverk.se.

Det ﬁnansiella läget är
minst sagt ansträngt i Ekerö
kommun. Tyvärr verkar
dock den samlade politiska
skaran förtroendevalda inte
inse allvaret. Glatt trumpetas det ut från båda minoriteterna (M, C, Kd) och (S,
Mp, L, Ö, V) att badhus ska
byggas. Ekerö kommun har
i dagarna publicerat en begäran om information avseende byggande av badhus,
vilken ska besvaras senast
den 20 juni. Omfattning
är att Ekerö kommun har
för avsikt att upphandla ett
nytt badhus enligt Lagen
om offentlig upphandling
(LOU). Badhuset avses
ägas och drivas av Ekerö
kommun. Det är för mig
tydligt att den ekonomiska
okunnigheten är monumental bland de förtroendevalda. Jag har precis som

ﬂera debattörer på denna
debattsida gått igenom det
ekonomiska materialet
och varnat för att kommunen går en minst sagt tuff
ekonomisk tid tillmötes.
Tjänstemännen har pekat
på behovet av kraftiga kostnadsreduceringar och/eller
kraftiga intäktsökningar
för att uppnå målet om god
ekonomisk hushållning.
Detta lyfte jag bland annat
fram i insändare redan 2017.
Min utgångspunkt har varit
utifrån den oberoende och
fristående rapporten som
togs fram av PwC, vilken
slog fast att kommunen
succesivt måste höja skatten
med 4,29 kronor jämfört
med utgångsåret och/eller
i kombination med årliga
effektiviseringar med i
genomsnitt 1 till 2 procent.
Det är sålunda kraftfulla

åtgärder som krävs de kommande åren! Vi kan nu se att
jag och tjänstemännen hade
rätt! 30-talet tjänster ska
bort inom barn- och utbildningsförvaltningen, vilket
bara är början. Detta utan att
badhuset byggts! Att i detta
läge ens fundera över att låna
100-tals miljoner kronor
för att investera i ett badhus
är för mig fullständigt oförsvarbart! Det enda parti
som nu ofﬁciellt inte tagit
ställning till ett badhus eller
möjligheten att innan ett
sådant beslut fattas låta oss
som medborgare säga vårt
i en lokal folkomröstning
är Sverigedemokraterna,
så min fråga blir till Jimmy
Fors: Hur ser ni på en eventuell investering i badhus?

som står för rankningen.
Många är vi som förundras
över hysterin kring en tjej,
som manar till skolstrejk
för bättre klimat. Detta
kallas nu god miljö! Låt
miljöfrågorna handla om
miljön! Det har nästan gått
så långt att folk drar på mun
när ordet miljö nämns. Jag
tycker att vår kommunled-

ning gör det jättebra, som
orkar arbeta för miljön,
trots alla tokerier. Sällan
sakkunskap, men ett vrål
framför okunnighetens
altare. När ska sakkunskapen tillåtas komma med i
debatten om miljön eller
klimatet?

– Johan Sundqvist,
Sandudden

Miljörankning
Först ett tack till MälaröarnWs
nyheter för en informativ
artikel om miljörankningen.
Nu läser jag även Adam R:s
kommentarer. Jag förstår
nu att politikerna i Ekerö
ligger lite före dem som
satt ihop frågeformuläret.
Kommunen tycks ha ett
mer långsiktigt tänkande
om miljön än tätortsbon,

– Gull Olli

Funderar du på att byta
fönster eller ytterdörr?

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

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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KLIPP/FÄRGNING
Uppge koden ”annons” vid din bokning
så får du

15% rabatt

på din klipp/färgtid
hos Jessica Karlsson!

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

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

15% rabatt på fotvård hos
Tina Selander

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

HUDVÅRD

Flyttat till STENBY

Uppge koden ”annons” vid din bokning
så får du

15% rabatt på hudvård
hos Camilla Nordén

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

Adelsö Ringväg 61A

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

Intill ”Gammalt & Nytt” och Adelsö Smedja

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

Westins Mekaniska har under många år tillverkat markutrustning till flygplatser
runt om i Sverige. Vi är idag 6 st på vår verkstad i Stavsborg på norra Färingsö.
Vi arbetar i första hand på verkstaden men även jobb runt om i Sverige kan
förekomma. För att se vad vi gör kan ni besöka vår hemsida på www.westins.se

Westins Mekaniska AB söker
till verkstad på Färingsö

2 mekaniker/montörer
Dina arbetsuppgifter
Vi jobbar i första hand med tillverkning av våra produkter från stål i lager till
färdig produkt. Det är därför bra att kunna lite om mycket. Däri ligger svetsning,
klippning, bockning samt montering av detaljer. Vi tar även fram nya produkter
där initiativförmåga och problemlösning är ett +. Det är även viktigt att man
kan jobba i grupp och att ett team är något man gillar.
Du som söker
Vi söker dig med ett intresse för mekanik och med god förståelse för teknik.
Svetskunnig i någon mån. En problemlösare. Du är punktlig, lojal och god medarbetare. Du ska gärna vara bra på att ta egna initiativ och jobba självständigt i
teamet. Ett intresse och ett driv för företaget är viktig egenskap.
Krav
B-Körkort
Någon vetskap om svetsning
Ansökningsprocessen
Har du frågor så är du välkommen att ställa dem till
Roger Nilsson 070-305 99 44, roger.nilsson@westins.se
Per Westin 070-894 31 31, per@westins.se
Vi tar emot inkomna ansökningar löpande så det är
bara att ansöka så snart ni kan.
Skicka din ansökan till: per@westins.se
Välkommen till Teamet!
PS: Inga fler köer
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Arkivöverlämning Ekebyhovs slotts intresseföreningen har överlämnat sitt arkiv till Mälaröarnas folkrörelsearkiv, med bland annat
protokoll från föreningens bildande 1981 till idag. På bild arkivets
föreståndare kommunarkivarie Anneli Brattgård, Bengt Tillander
och Hans Bärlin.
FOTO: MARIANNE ABRAHAMSSON

Hembygdsgårdsbesök Den 10 maj besökte årskurs 5 i Färentuna

skola Färingsö hembygdsgård, för att pröva ”hur man gjorde förr”.
De fick bland annat prova på att kärna smör, spinna, tvätta på
gammalt sätt, gå på styltor, tillverka krokar i smedjan och pröva
den gamla brandsprutan.
FOTO: BRITTA FREDRIKSSON

| öarna runt

Tre dirigenter Vid Färingsö nya kammarorkesters (Fnyko) vårkonsert på Ekebyhovs slott 25 maj bjöd Erik Nordenbäck in två små
talangfulla gäster i publiken, Ester och Alessia, att tillsammans med
honom dirigera sista stycket, Memory ur musikalen Cats.
FOTO: MARIKA ENGSTRÖM

Radiobesök Den 13 maj besökte Kurt Dahls kapell Lars Grahms radioprogram ”Ytterligheter”. Fr.v.

Slutkonsert Den 22 maj höll Carina ”Musik-Carina” Bergstedt Edlund avslutningskonsert med sina

Lars Grahm, programledare, Kjell Nilsson, dragspel, Kjell Rönnlund, bas och Kurt Dahl, sång, gitarr
och luta.
FOTO: PRIVAT

pianoelever i Stenhamraskolans matsal.
FOTO: PRIVAT

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

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

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

Heminredning
Presentartiklar
Vintage & Antikt

Butik

z Bolagsbildning
z Bokföring
z Kund-

& leverantörsfakturahantering

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö
Telefon: 08-560 30121 Gamla Huset Butik
Vardagar 11-18 & Lördag 11-16
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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, cappucino,
latte, espresso m.m.
Vi har även ett nytt

Kom och avnjut en
JÀTNKIƂMCUVWPFRÁ
XÁTWVGUGTXGTKPI
där även hundar är
välkomna!

LUNCHSORTIMENT

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

Caféer,
Restauranger
& Catering

Öppettider
Tisdag - fredag: 10- 17. Lördag - söndag: 08.30-16
Beställning
av tårtor,
smörgåsar m.m.
görs med fördel
2 dagar i förväg

– på Mälaröarna 2019 –

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

Fira Sveriges nationaldag med

Skytteholms Sjökrog

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.se

Q

ta båten till oss i sommar

Vackert beläget vid Mälaren hittar du Skytteholms sjökrog.
Lägg till med båten och slå er ner i herrgårdsparken, eller kom
förbi och njut av ett glas rosé och något att äta på terrassen.
Somrarna är magiska på Skytteholm.
Under perioden 25/6–10/8 serverar vi en somrig à la carte-meny
i herrgården tisdag–lördag. Se hela menyn på www.skytteholm.se

Välkomna
PS du kan såklart även ta bilen hit.

skytteholm.se • 08-560 236 00 • welcome@skytteholm.se
l
Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection
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Till minne Björn Holtsberg
STENHAMRA | Björn
Holtsberg har avlidit i
en ålder av 87 år. Han
sörjes närmast av barnen
Anders och Kajsa med
familjer samt systern
Bonnie.

annons

marknaden

 TILL MINNE


Björn har lämnat oss och
gått vidare till en plats som,
om vi kände honom rätt,
borde vara fylld av ljuvliga
toner. Björn var en mångsysslare som skolledare,
båtbyggare
scoutledare,
med mera men musik var
Björns passion och en stor
del av hans livsinnehåll.
Björn var en person som
levde och brann för musik.
Han brann för att förmedla
musikupplevelser till alla.
Otaliga är de konserter som
han givit som musikant
trakterande oboe eller allehanda bleckblåsinstrument
och som arrangör och dirigent i stora och mindre
verk. Han har också mycket
välförtjänt fått Ekerö kommuns kulturpris.
Han skapade Mälaröarnas
musiksällskap, en symfoniorkester med mestadels
musikanter från Mälaröarna, han skapade och drev in
i det sista Sånga Bleck – en
blåsarsextett, han åstadkom
projektorkestrar för skilda
tillfällen, ungdomsorkestrar, orkestrar för de erfarna
musikanterna och orkestrar
för nybörjare. Han gjorde
konserter med professionella solister där vi fritidsmusiker ﬁck möjlighet att
vara med. Han satte upp och
ledde ﬂera operaföreställningar. En gång sade han
med glimten i ögat att det
absolut bästa sättet att fördärva sin egen ekonomi var
att starta ett operaprojekt.
Han utbildade ungdomar
och ordnade lektioner. Som
inspiratör var han unik. Så
fort han fått reda på att någon som spelade ett instrument ﬂyttat in i kommunen
sökte han upp den personen
och frågade om intresse för
att spela tillsammans. Om
det inte fanns ett instrument såg han till att skaffa
fram ett.
Ja, Björn var ett allgeni i
konsten att skapa musikaliska upplevelser för ekeröborna och stimulera oss alla
att delta om det så var att ge
en liten musikunderhållning på Ekebyhovs slott, vid
Sånga kyrkas klockstapel
eller i Herman Palmsalen i
Stenhamra, en musikscen
som ﬁnns till tack vare
Björn.
Björn var en kämpe som
inte såg några hinder, eller
snarare, när han såg hindren
så kämpade han ner dem.
Vi är många som har Björn
att tacka för att han ﬁck oss
att ta upp våra instrument
och spela och att han bjöd
oss på sin generositet och
sitt smittande engagemang.
Ibland ﬁck han nog jaga på
oss, men alltid med målet
att vi tillsammans skulle

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

 SÄLJES


Säljer en videobandspelare Sharp VC-FH3 VHS.
Spelar SP och LP Ej mycket
använd Pris 300 kr. Telefon
072-310 49 03. Finns på
Ekerö.

göra musik till publikens
och vår egen glädje.
Musiklivet på Ekerö kommer efter Björns bortgång
aldrig att bli detsamma som
det en gång varit även om
vi efter förmåga försöker
föra arvet vidare. Vi bevarar
hans minne i ljusa tankar
och är mycket tacksamma
för att ha fått vara delaktiga i
Björns musikskapande.
FÖR VÄNNERNA
I SÅNGA BLECK
SVEN LORENTZI
OCH DAN FÜRST

Inspirerande, envis,
arbetsam, omtänksam –
adjektiven är lika många
som alla som nu sörjer.
Mälaröarnas musiksällskap blev i dagarna en
medlem fattigare när vår
grundare Björn Holtsberg somnade in. Och
som hans dotter berättat, fick han göra det till
musik som han tyckte
mycket om.

 TILL MINNE


1969 startade Björn Holtsberg Mälaröarnas musiksällskap som i dagligt tal
blev MÄMUS. I år fyller
vi 50 år. Vi hade gärna ﬁrat detta tillsammans med
Björn och det känns därför
lite extra sorgligt när så inte
blev fallet.
”Och vilket instrument
spelar du?” Den frågan
ställde Björn till alla som
han stötte på – ingen kom
undan. Det enträgna arbetet
med att hitta nya musiker
tog aldrig slut. Saknades
instrument så skaffade han
fram ett och ville man pröva på att byta ﬁolen mot ett
blåsinstrument kom han
ilandes med en oboe.
I MÄMUS har alla alltid
varit välkomna. Amatör,
professionell,
nybörjare,
ung eller gammal. Om det
saknades en orkester eller
ensemble att spela i så skapade Björn en ny. Under
sina sista aktiva levnadsår
startade han Färingsö nya
kammarorkester (FNYKO)
under MÄMUS vingar där
han samlade nybörjare och

”gamla” musiker och själv
var med och spelade. Han
hade en unik förmåga att få
saker att hända och var en
fantastisk ambassadör för
musikens unika kraft och
glädje och att alla ska ges
möjlighet utöva den.
Björn lade under ﬂera år
ned ett stort arbete i att få
till stånd en konsertlokal i
kommunen och var mycket
drivande vid tillkomsten av
Herman Palmsalen i Stenhamra som är och har varit
MÄMUS ”hem” i många
år. Björn och hans framlidna fru Sonja bodde också i
Stenhamra där de var mycket engagerade och omtyckta
ortsbor.
MÄMUS uppgift är nu att
förvalta och utveckla arvet
efter Björn och vi fortsätter
att ställa frågan ”Vilket instrument spelar du?”
STYRELSEN
I MÄLARÖARNAS
MUSIKSÄLLSKAP

Björn Holtsberg, Färingsö, har avlidit efter en
tids sjukdom. Han blev
87 år och sörjes närmast
av en syster, barn och
barnbarn.

 TILL MINNE


Björn var en handlingens
man, pedagog, musiker,
hantverkare, kommunpolitiker och producent. Han
var uppvuxen i Norra Ängby och tog realexamen vid
Kungsholmens högre läroverk för gossar.
Björn träffade Sonja redan i realskolan och gifte sig
med henne 1956. Det blev
en livsresa till lands och till
sjöss. Sonja var alltid med.
Björn dirigerade och Sonja bjöd på kaffe och bullar.
Bland alla Björns herkuliska åtaganden ingick också
självbygge av segelbåt och
villa till familjen.
Efter
folkskollärarseminarium blev han lärare
i Hässelby och sedermera
rektor i Rinkeby. Men hans
pedagogiska
ambitioner
gällde också musik. Han
sökte ständigt efter proselyter till sin expansiva

musikaliska
verksamhet
på Mälaröarna. Han hade
studerat dirigering vid Musikhögskolan och spelade
till husbehov alla symfoniorkesterns instrument. Nya
bekantskaper tillfrågades
genast: spelar du något instrument? Även ett tveksamt ja medförde en plats i
någon av Björns ensembler.
Hemma hade han ett försvarligt instrumentförråd,
som gärna lånades ut till
nya medlemmar. Hans iver
att göra musik tillsammans
med unga och gamla parades med värme och allmän
bussighet. Han ﬁck många
mälaröbor att spela och
sjunga med honom. Hans
amatörorkester
MÄMUS
ﬁrar sitt femtioårsjubileum
i år.
Som korister i Mozarts
Requiem 1974 träffade vi
Björn första gången. Vi
delade hans entusiasm för
djärva operaföretag. 1975
satte vår grupp upp Lindblads Frondörerna på Södra
teatern med bland annat Alf
Häggstam, Louise Werner, Catarina Olsson och
Lars Billengren. Vi var nog
den första fria grupp som
gav en helaftonsopera i full
skala. Gunnel regisserade
och Gillis sjöng i kören och
var stand in för Billengren.
Det hela gick i lås tack vare
producenten/dirigenten
Björns organisationstalang.
Vi förlorade förstås pengar. Björn sålde sin segelbåt.
Entusiasmen överlevde och
1977 uppsattes Griegs Olav
Trygvason med blåsorkester i Borgholms slottsruin
och Kalmar stadspark. 1978
blev det svensk premiär för
Donizettibuffan Nattklockan på Vällingby teater. Solisterna inkluderade den gången Thomas Sunnegårdh och
Mikael Samuelsson.
Björn var rolig, kamratlig,
frejdig och obegränsat företagsam. Vi minns med glädje konsert- och operalivets
spänning och upprymdhet.
Björns bortgång är en förlust för anhöriga, för oss
musikanter och för kulturlivet på Mälaröarna.
GILLIS NYGREN
GUNNEL BERGSTRÖM

Kassettdäck Akai modell
CS-M3. Fullt fungerande, mycket lite använd.
Pris 400 kr. Tel 072-310 49
03. Finns på Ekerö
Mulltoa som helt enkelt är i
nyskick är till salu! Pris:
2 500 kr. 070-453 51 44,
073- 929 78 48.

Säljer en 2 tons garagedomkraft, mycket lite
använd. 100 kr. 072-310
49 03.
Kamera Fujica 50 mm,
modell AX-1 med tillhörande
blixt Rollei. 200 kr. Finns i
Tappström. 070-484 01 18.
Skoter Honda ANC 125,
SH-Mode, gått 43 mil.
Inkl. 2 hjälmar och packbox.
Nypris 29 900 kr, säljes för
20 000 kr. Tel. 070-60 60
577.

Världens lättaste rullstol
med tillhörande kudde av
fabrikat Panthera är till salu
för endast 3 000 kr. 070453 51 44, 073- 929 78 48.
Pga ﬂytt säljes stort parasoll med stadig betongfot,
inte mycket använt. Finns
i Ekerö centrum. Pris 200
kr. 070-484 01 18, 072-310
49 03.
Åkgräsklippare McCulloch
köpt 2015 för 14 900 kr,
säljes nu för 10 000 kr. Har
gått 2 timmar. 08-560 448
34, 073-954 70 70.

Hopfällbar rullator till salu
för endast 2 500 kr. 070-453
51 44, 073- 929 78 48.
Prima torr blandved säljes
för endast 450 kronor
kubiken. 070-453 51 44,
073- 929 78 48.
2 st Chesterﬁeld fåtöljer i
skinn, så gott som oanvända! Pga platsbrist. Finns på
Ekerö. Pris bara 7 000 kr för
bådaTel. 070-562 95 77.

Äldre damcyklar 2 st säljes.
Bägge tillsammans för 700
kr. 08-560 448 34, 073-954
70 70.

 KÖPES


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

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

Vi gratulerar Christina Grün, till förra numrets vinst där
korsordet hade nedanstående lösning.

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

ning!
GodGod
jul &fortsätt
gott nytt
år!

Tappström
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

Alfa Ekerö

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

Begravningsbyråer

IGNIS
Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik

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

www.ignis.se
Sandviksvägen 4

Åkerstigen 93 - 560 30121

Grattis Nova Berg
på 7-årsdagen den
29/5 från mormor,
morfar, mostrar,
morbröder och
kusiner.

Grattis Wilton Strate på 12-årsdagen
19/5 från mormor,
morfar, mostrar,
morbröder och
kusiner.

Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65

Jord, Sand & Grus

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning




• Sigurd Hjalmar Damm,
Ekerö, avled den 9 april i en
ålder av 74 år.

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

Ekerö Skog & Trädgård
z

ekeroskogotradgard@outlook.com

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

,KFMM/PSCFSH
IBSMÇNOBUPTT
JTUPSTPSHPDITBLOBE



072-246 99 86

7ÉSLÇSF1BQQBPDI'BSGBS

TFQUFNCFS



0760-062641

Rut-avdrag!

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

Båtplatser
uthyres
Nära Centrum,
Y-bommar.

Grattis ﬁnaste Tilda
på 9-årsdagen den
15 juni! Kram från
morfar, Ewa, Jonas
och Kattis!

 DÖDA

Auktoriserad av SBF

z

| familj

&LFS×NBK
.*,"&-PDI3*,"3%
NFEGBNJMKFS
4MÇLUPDIWÇOOFS
%VWBSBMMUJEWJEHPUUNPE
USPUTFOTU×SSFTNÇSUB
ÇOWJG×STUPE
7JNJOOTBMMUEFUMKVTB
TPNEVWBS
G×SEVIBEFCBSOBTJOOFULWBS


• Ammi Inga-Marie Larsson
Ejderfelt, Stenhamra, avled
den 6 maj i en ålder av 71
år.
• Ingrid Signe Margareta
Harning Frembäck, Ekerö,
avled den 10 maj i en ålder
av 70 år.

Ring
0722-08 44 48

• Kjell Ingemar Norberg,
Ekerö, avled den 12 maj i en
ålder av 80 år.
• Per Thomas Börje Sundquist, Ekerö, avled den 22
maj i en ålder av 49 år.
• Nils Rune Roxhed, Ekerö,
avled den 23 maj i en ålder
av 94 år.
• Rune Wilhelm Öberg, Skå,
avled den 25 maj i en ålder
av 86 år.

• Familjeannonsera
• Max 100 tecken inkusive
blanksteg samt eventuell
jpg-bild.
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se

#FHSBWOJOHFOÇHFSSVNJ&LFS×
LZSLBGSFEBHKVOJLM
4FNJOOFTTJEPSGPOVTTF

Grattis Viktor 8 år
den 15 juni! Puss
och kram från
mamma, pappa och
Ludvig!

Vår älskade Mamma,
Farmor och kär Vän

Sonia Timarco
* 17 november 1944
26 maj 2019
GIOVANNI GIORGIO
Silvia Melina Clara Elin Clea

Vår kära

Rune Öberg
* 31 mars 1933
har stilla insomnat
Skå 25 maj 2019

Hans Melander,
tredje generationen

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

HANS och ÅSA
Släkt och vänner
Vanitas Vanitatum
Ett liv ett kors ett datum
Nils Ferlin

Begravningen äger rum fredagen
den 14 juni kl 11.00 i Skå kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i församlingssalen
Stenhamra. Anmälan till
Klockarebolagets begr. byrå
tel. 08-26 81 10 senast den 7/6.
Tänk gärna på Världsnaturfonden
Pg. 90 1974-6.

Mamma har somnat in och
vaknat någon annanstans
Vi känner tomheten
och saknaden,
PHQ¿QQHUJOlGMHQLDOOD
varma minnen hon gett oss.
________________________
Begravning äger rum
i Adelsö kyrka
torsdag den 13 juni kl. 11.00
Valfri men vårdad klädsel.
Minnestund i
Café Hovgården.
Giovanni@speransa.se
070-753 26 00
Närlunda Blommor Jan.
070-630 61 45
Färja kl. 10.30.
Välkomna utan anmälan!

Min älskade Make
Vår käre Pappa
Morfar Farfar och
Bror

Rune Roxhed
* 22 mars 1925
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
✝ 23 maj 2019
HEIDE
med familj
Övrig släkt och vänner
Begravningen äger rum i
Ekerö kyrka torsdag
den 20 juni kl.14.00.
Därefter inbjudes till
minnesstund. O s a till
IGNIS Ekerö tel 08-560 310 65
eller ekero@ignis.se
senast 13 juni.

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

50 % rabatt
på timpriset
Binärdata AB

Marie Rosmark
Kundrådgivare

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

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

Back to the Sixties:

z Bryggor
z Sandstränder
z Bojstenar

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

Heldgsrock och Movin´
On: Janne Lyckman och

Musik i skymningen:

Teddy Wickström

Mälarö Jazz: Tommy

Kentas Kårner:

Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och
Lennart Olinder

Birgitta och Janne Lyckman

Janne Widén och Lasse
Lindros

Kenta Hedlööf

Barockt och Bàrock:

Fredrik Värme

Onsdagsdansen:

Jüri Jügenthal

Kryckan på egna ben:

Björn Schumacher

Kritfabriken:

z Muddring

Blå timmen:

Lars ”Kryckan” Krüger

z Sjötransporter

Lennart Karlsson

Kryckans Country:

Plattfall: Nisse Jakobsson
Plats på scen:

z Sjöbodar

Broddmans:

Lars ”Kryckan” Krüger

Bo Magnusson

Ingemar Lindqvist

z Båtlyftar

Kyrkradion: Marianne

CD med egna öron:

Rockoko: Gunilla Jerlinger
Skivat och klart:

z Vågbrytare

Pyret Ericson

Abrahamsson, Barbro och
Lennart Arlinger

Dags för dragspel:

Lennarts Låda:

z Vassrensning
z Kranlyft
z Borrning
z Vinterförvaring

båt, bil

Lennart Lundlad

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

Lättspårat:

Jerlinger och Anni Stavling

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

EKERÖ REDERI AB

Kjell Nilsson

z

08-560 347 69

z

Fredagskväll:

Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen:
Lasse, Kalle och Nisse,
Gunilla Jerlinger

Mer än bara Blues:

Kjell Karlsson

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

Söndagkväll:
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage
Torsdagspytt:

Björn Höglund

Danne Larsson och Arne
Swedin

P-O Ljungberg

Fyndlådan: Leif Bjärnling
God kväll Mälaröarna:

Morgonluft från
Mälarökyrkan: Ing-Britt

Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

Viking meny: Ulf Nystedt
Wallins praliner:

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

info@ekerorederi.se

Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm

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

z

EKEBYHOV BUSINESS CENTER Bryggavägen 110
z

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

z

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





EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER Bryggavägen 121
z

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

*Moms tillkommer på hyror

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

Entreprenör

skalfast.se
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Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z

| larmet går



Oseriösa hantverkare





Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

UbbeSotare
– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

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



zwww.ubbesotare.se

Välja
behörig sotare?
Jag hjälper dig
med ansökan

z Husgrunder z Ingrävning

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

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

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



MÄLARÖARNA | Under
sommarhalvåret är det
inte ovanligt att oseriösa
hantverkare söker sig till
villakvarteren och försöker skaffa sig jobb med
lite brutalare metoder.
Mälaröarna är inget undantag, även om frekvensen
är lägre än i mer stadsnära
områden.
Flera läsare har hört av sig
och berättat att de varit med
om att oseriösa sotare kontaktat dem för att få sota och
vid kontroll har det visat
sig att företaget de sagt sig
representera inte ﬁnns. Polisen kan inte se att det kommit in några anmälningar
om detta, men rekommenderar den som är med om
liknande att ringa dem på
114 114.
– Annars gäller det att man
alltid ska ha kontroll på vem
som gör arbeten i ens hem.
De ska gå att kontakta med
telefonnummer, de ska ha
a-skattsedel och en bra regel
är att man själv bjuder in till
dessa kontroller och att man
själv bestämmer när sotning
ska utföras, säger Anna Freij,
kommunpolis.
Hon kan också berätta om

andra hantverkarrelaterade
händelser som skett i kommunen under senare tid.
– Åtminstone en anmälan
har inkommit om att engelsktalande personer i en vit
skåpbil erbjuder rengöring
av plattor på uppfarter. När
tjänsten avböjs har de blivit
otrevliga och arga. Om detta skulle hända igen, ta så
mycket information du kan
om till exempel hur bilen de
färdas i ser ut med registreringsnummer samt var rak
och tydlig att tjänsten inte
är önskad. Tipsa också gärna
polisen.
Under den senaste tvåveckorsperioden har en
stor mängd stölder skett på
Mälaröarna. Från Adelsö,
Gällstaö, Lovön, Ekerö och

”Åtminstone en
anmälan har inkommit om att
engelsktalande
personer i en vit
skåpbil erbjuder
rengöring av plattor
på uppfarter”

Flera av tidningens läsare har hört av sig angående sotare som
säger sig komma från företag som inte existerar.
FOTO: ARKIV

Färingsö har ett ﬂertal motorbåtar och båtmotorer stulits. Mopeder och takboxar
har stulits från garageuppfarter och vid Drottningholm har det skett såväl stölder ur bilar, som väskstölder
och även ett inbrott i en av
restaurangerna.
Polisen har även gjort regelbundna patrulleringar på
Mälaröarna och gör också en
hel del insatser när de är på
plats.
– Den 23 maj var det ”lo-

kalpolisområdesdag”.
Vi
hade en fantastisk dag med
mycket synlighet i våra områden. Vi hade också ﬂera
traﬁkkontroller på olika
platser på Mälaröarn vilket
resulterade i okänt antal
ordningsböter för bland
annat fortkörning. Tyvärr
”varnar” allmänheten varandra och patrullerna ﬁck
byta område med korta intervall.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

F’SONS

PC Akuten

ALLSERVICE AB

i säkra händer

www.fsons.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

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

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

z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran

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

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

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

strömgrens måleri

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

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



Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

Kvalitet är ofta inte mer
komplicerat än så.

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

www.pcakuten.se

stromgrensmaleri
Kontakt 070-753 64 44

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

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

MOPED - BIL - SLÄP

www.ekesioo.se

annajansson.se

Kvarngränd 9
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare
Färentuna

560 340 00

em ma
På h

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

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

Tel: 08-560 243 48

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

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

FÄRG TAPET
GOLV

ET RUNT.
R
Å
–
A
J
E
L
T
T
LÄTTA A

Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

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

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

LOKALER

STÄDSERVICE

FÖRRÅD
Lilla Berga 1, Skå

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

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LACKERING



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






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

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

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


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

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

z Kontorsstäd


z Byggstäd

Följ oss på Facebook
och Instagram!

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

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

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Tunnlandsvägen 3

z
z
z
z

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

Binärdata AB
0707-139 000
560 402 51

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

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

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Träkvista Bilservice AB

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

EN

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

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Service • Däck

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

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

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

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

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

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ
ö¡¨£¨´ၹထ ´¡¤§
Tel 560 425 80
ªªªန§£¤¨£န
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Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Lagnö 2, MUNSÖ/LAGNÖ

Underbart sjöställe

Skogsbrynsvägen 36, Svartsjö

Sjönära 1-plansvilla

4 rok, ca 80 m² UTGÅNGSPRIS 3 795 000 kr VISAS Ring
för visning BYGGÅR 1950 TOMT 3057 m² EP IU
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Grönskande ö utanför Munsö
Vinterbonat i bra skick!

3 rok, ca 96 m² UTGÅNGSPRIS 3 475 000 kr VISAS Sö
9/6 kl 11:15-12:00, Ti 11/6 Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1998 TOMT 2552 m² EP 71 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Skönviksvägen 9, Färentuna

Sjönära & sjöutsikt

Orrburnsvägen 4, Skå

Underbart och naturskönt läge

Gemensam bad & båtbrygga

UTGÅNGSPRIS 3 995 000 kr VISAS Sö 9/6 kl 13:4514:15 BYGGÅR 60-talet TOMT 2758 m²
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Trevligt fritidshus byggt på 60-talet

Skogsbacken 13, Färentuna

Vackra lantliga omgivningar

3 rok, ca 52 m² UTGÅNGSPRIS 2 250 000 kr VISAS Sö
16/6 kl 11:15-12:00, Må 17/6 Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1970 TOMT 3454 m² EP Behövs ej MÄKLARE
Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Iländaskär 13, Färentuna
Villatomt, UTGÅNGSPRIS 1 675 000 kr VISAS Ring för
tidsbokning! TOMT 2554 m² EP Behövs ej MÄKLARE
Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Garage & gästhus med bastu

Villatomt med sjönära läge
Gemensam bad- och båtbrygga
Idyllisk miljö

2 rok, 42 + 5 m² UTGÅNGSPRIS 1 295 000 kr
VISAS Sö 9/6 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1953
TOMT 2743 m² EP behövs ej MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 0707-60 46 63
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Nära till strand & brygga
Båtplats & Fiskerätt

Nära buss

Modernisering-/renoveringsbehov
Besiktigat

Koll på läget sedan 1937

Gustavavägen 78, Ekerö
3 rok, ca 53 m² UTGÅNGSPRIS 2 400 000 kr AVGIFT 3
069 kr/mån VISAS Sö 9/6 kl 13:00-13:45, Må 10/6 Ring
för tidsbokning! BYGGÅR 1991 EP 132 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Tegelbruksvägen 7G, Ekerö
3 rok, ca 80,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 350 000 kr AVGIFT 5
958 kr/mån HISS Ja VISAS Sö 9/6 kl 14:15-15:00, Må
10/6 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1988 EP 67 kWh/
kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TEL 070-510 65 69

Klevbergsvägen 36A, Stenhamra
8 rok, totalt 248 m² UTGÅNGSPRIS 4 950 000 kr VISAS
Sö 9/6 kl 15:00-15:45 BYGGÅR 1978 TOMT 1016 m²
EP D MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 0707-60 46 63

Hörnlägenhet i markplan

Pråmvägen 2C, Ekerö

Utsikt mot kanalen

Granne med Bokskogen

3 rok, ca 79,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 695 000 kr AVGIFT 5
748 kr/mån HISS Ja VISAS Sö 9/6 kl 15.30-16.15
BYGGÅR 1989 VÅNING 3 av 3 EP 126 kWh/kvm/år
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Balkong med söderläge

Penselgränd 5, Stenhamra

Fantastisk familjevilla

Centralt

6 rok, ca 178 m² UTGÅNGSPRIS 4 995 000 kr VISAS
Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1973 TOMT 604 m² EP E
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708- 26 83 00

Generösa sällskapsytor!

Stockby hällar 6, Stenhamra

Sjönära med underbar sjöutsikt

Söderläge

Mycket bekvämt boende

Öppen ljus planlösning
Bergvärme & öppen fiber
Attraktivt läge!

6 rok, ca 211 + 36 m² UTGÅNGSPRIS 7 500 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1922 TOMT 1153
m² EP 70 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69
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Möjlighet till 3 sovrum
Inglasad balkong

Kamin & nytt kök

Badklippor precis nedanför
Båtplats

Koll på läget sedan 1937

Prästnibblevägen 1, Svartsjö
8 rok, 213 + 40 m² UTGÅNGSPRIS 8 995 000 kr VISAS
Sö 9/6 kl 16:30-17:15, Må 10/6 Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1911 TOMT 77 156 m² EP 62 kWh/m²/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Björkuddsvägen 84A, Ekerö
3 rok, ca 64,8 m² UTGÅNGSPRIS 3 550 000 kr AVGIFT 3
202 kr/mån VISAS Sö 9/6 kl 12:45-13:30, Må 10/6 Ring
för tidsbokning! BYGGÅR 1978 EP 104 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708- 26 83 00

Bandygränd 9, Ekerö
4 rok, ca 111 m² UTGÅNGSPRIS 4 500 000 kr
VISAS Sö 9/6 kl 11:30-12:15, Ti 11/6 kl 18:30-19:00
BYGGÅR 1968 TOMT 237 m² EP E MÄKLARE Jenny
Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Charmig gård med stor potential

Fantans väg 7, Ekerö

Modern familjevilla

Stort växthus

7 rok, ca 182 m² UTGÅNGSPRIS 8 000 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2013
TOMT 1208 m² EP 86 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Totalrenoverat gavelradhus

Tunnlandsvägen 64, Ekerö

Radhus i toppskick

Smakfullt och påkostat

5 rok 107 m² AVGIFT 6 864 kr/mån. VISAS Ring för
tidsbokning BYGGÅR 1992 EP IU MÄKLARE Martin
Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Barnvänligt område

Igelviksvägen 4, Svartsjö

Generös byggrätt om 200 m²

Hagmark & 2 st hästboxar

Bekvämt boende i ett plan

Hörnläge med solig atriumgård
Smakfullt renoverat
Barnvänligt område

2 rok, 41 m² UTGÅNGSPRIS 2 795 000 kr VISAS Ring
för tidsbokning! BYGGÅR 1945 TOMT 2027 m²
EP Behövs ej MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 0707-60 46 63
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Strålande sjöutsikt
Solig altan & plan gräsmatta

Centralt läge

Stor fin tomt
Carport & fiber
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Sommar
fest!
Lördag
15 juni
kl 10-15

William Segerdahl uppträder!

Ansiktsmålning
z Hoppborg z Popcorn
z Sockervadd z Fiskdamm
z

$OODEXWLNHUKDUāQD
erbjudanden denna dag!

Radio Viking har öppet hus hela dagen!

Arrangör: Ekerö Centrumförening

www.ekerocentrum.se

Aktuella erbjudanden gäller endast den 15 juni 2019 om inte annat anges.
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E-handel i all ära.
Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum
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Äntligen
sommar!
Sommarblommor,
kryddor och amplar!
Allt från våra
lokala odlare!

169 kr
per månad

Ta 3 betala för 2
på lokalodlat

Sommarerbjudande!
Träna för 169:-/mån eller 1995:-/år. 250:- i medlemsavgift tillkommer i
samband med tecknande av medlemskap. Vi har öppet dygnet runt och
erbjuder kondition, fria vikter och separat tjejdel.

Gäller endast 15/6 -19

Passa
på!
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Har du problem med
din mobil, dator eller
din surfplatta?
Kom in till oss med dina frågor.
Vi hjälper till med mesta.
Service, installationer, lagningar
och mycket mer! Vi lämnar alltid
3 månaders garanti på alla
reparationer.
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Just nu

2 för 1

Displayskydd i glas
för endast 10 kr

Solglasögon i din egen
styrka på köpet!

Gäller vid utfört skärmbyte. Ord. 249:-

*

Batteribyten
och reparationer
av alla slags klockor

Ny
butik!

Ägarbyte
Skomakeri, kemtvätt
och skrädderi.
Vi lagar även guld.
Välkommen in!

20 % rabatt

0¥ODU·:HOOQHVVāUDUVRPPDUIHVW
och ny ägare av hälsokostbutiken
med 12 % rabatt på all hälsokost.
Även attraktiva erbjudande
på populära produkter.

Vi ﬁrar med

på kem- och mattvätt

12 % rabatt

Gäller vid inlämning vecka 23 & 24

på all hälsokost

*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
erbjud. Gäller t.o.m. 2019-06-30

Sommarerbjudande
Skäm bort kropp och själ med
naturlig doft och hudvård från
L’erbolario. Vi får besök av en
hudterapeut under sommarfesten, så kom in och få bra tips.
Vi bjuder även på smakprov
av bl.a. juicerna från Rå.

Vi föredrar ö-handel!
Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum
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Välkommen!

Kan vi få fresta
med en glassig
milkshake?

Välkommen in till oss
på Apoteket Tidlösan!
Här hittar du också
bland annat solskydd
du kan lita på till
sommarens
alla soliga dagar.

Finns i olika smaker
och kostar endast 15 kr
under sommarfesten.

Vätskeersättning

Milkshake

2 för 79 kr

15 kr

Apotekets

Vi hjälper dig i vår deli!
Odlad
Od
dl i Vilhelmina,
Norrland
Norrr
rr

Skagenröra
29 90/hg
ICA Tappström egna Skagenröra
Fullproppad med räkor, lagad i butiken

Aioli

20:-/st
200 g. Butikslagad av våra kockar
Jämfp. 100:-/kg

Baguette
10:-/st
Bonjour.
400 gr
frånButiksbakad.
Barents hav
Bra pris varje dag

(ord.pris
d.pris
.pris 156.-)
156
d.pris
(ord.pris
156.-))

Rökta räkor
169/kg
Nynäs Rökeri. Från manuella ﬁskdisken

Köp två få tre!
Gäller allt hund- och kattgodis!

3 för 2

Glass från
Engelholms

Njut av en räkmacka
& ett glas vin hos oss!

Vi har matbröd, kaffebröd, tårtor, grilltoast,
ill
smörgåsar,
ö å
sallader,
ll d pajer,
j
bakad potatis och glass från Engelholmsglass.
Öppet: Måndag-fredag 7.00 - 18.30. Lördag 8.00 - 16.00.

Sommarerbjudande!
Nu kan vi på Smultronet
erbjuda produkter från
rice som bland annat
har muggar och skålar
i melamin med härliga
mönster och färger!
Gäller lördag 15 juni.

Din lokala mäklare
i Ekerö Centrum
Kontakta oss för gratis
borådgivning och en kostnadsfri
värdering!

Kostnadsfri
värdering

20 % rabatt
på alla RICE-produkter

ÖPPETTIDER
Vardagar ......................10.00–18.30
Lördag .........................10.00–15.00
ICA ................alla dagar 8.00–22.00
Vissa butiker har utökade öppettider.
För information – se ekerocentrum.se
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