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Årets
eldsjäl
Till Årets eldsjäl utsågs Jakob Horn, ordförande i Ekerö IK:s ishockeysektion och Magnus
Andersson, ordförande i Skå IK:s ishockeysektion. | 12-13

Badhusläget
I augusti förra året kom skylten med texten ”Vi bygger
badhus” upp vid Träkvistavallen. Vi har kollat upp läget
med badhusbygget. | 10

Begränsad ﬂaskblåsning
Mark- och miljööverdomstolen förbjuder nu Kiviks
musteri på Färingsö att blåsa upp flaskor annan tid än
vardagar mellan klockan 06.00 och 22.00. | 8

’’

”Den nya båten Lux som trafikerar linje 89
är en ren katastrof för oss som arbetspendlar! Hur kan man rimligen ha missat att det
absolut viktigaste för en pendlingsbåt är
möjligheten att nyttja resan till arbete? Det
finns totalt fyra bord som är extremt smala så
man kan absolut inte sitta mitt emot varandra
med datorn, vilket gör att det endast blir 16
arbetsplatser där man kan sitta med laptop
och jobba! ” | tyck 36

Rådiga bröder
Love och Elis Lindqvist tvekade inte en sekund när
polisen ville låna deras båt för att undersöka en stulen
båt som strandat utanför Sandudden. | 14

Stor seger till EIK F15

Folkfest i Ekerö centrum
Det var fokus på barnens glädje när Ekerö centrumförening arrangerade sommarfest den 15 juni. Idoldeltagaren William Segerdahl stod på scen till mångas glädje och runt om i centrum bjöds det på hoppborg, ansiktsmålning och mycket annat. Butikerna hade specialerbjudanden och flera föreningar bjöd på ”prova-på-aktiviteter”. | 20
FOTO: OVE WESTERBERG

HYR TRE
MÅNADER
OCH FÅ
DEN
FJÄRDE
Trevlig
sommar!
Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.

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

Bryggavägen 127 • Telefon: 070-819 06 62

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

Ekerö IK:s tjejlag F 15 gick hela vägen och tog guld i
Ålborg City Cup i Danmark. | sporten 34

Schackframgångar
Klass 4C tog hem andraplatsen i den riksomfattande
tävlingen Schackfyran. Nu satsar de ännu högre när de
kommer upp i nästa årskurs. | sporten 35

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!
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Midsomma

1k
/kg

Handla för 200 kr så får du köpa
3 kg färskpotatis för 1 kr/kg*

Svensk färskpotatis
Sverige. I lösvikt. Jfr pris 1:00/kg.
*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.

Glad midsommar
från oss i butiken!
/Anton

15k 15k
2 för

/st

Avocado

Sydafrika/Peru. Ca 165 g.
2-pack. Klass 1. Jfr pris 45:45 kr/kg.

Grön sparris Italien/Spanien. 250 g.
I bunt. Klass 1. Jfr pris 60:00/kg.

Midsommar på Ekerö!

499k
/kg

349k
/kg

Oxﬁlé Ursprung Sverige. Hel och halv

Oxﬁlé Dalsjöfors.Ursprung Sverige.

från vår manuella köttdisk. Jfr pris 499:00/kg.

Bitpackad. Jfr pris 349:00/kg.

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

15k
/st

Matjessill Abba. 200 g. Gäller Mästar-, Bohus-, Klassisk
matjes, ej hela ﬁléer. Jfr pris 120:00/kg utan spad.

ICA Tappströms egna!

49k
/st

Margerit med midsommarstång
Margerit i vit zinkkruka. 11 cm kruka. Höjd 25 cm.

Vi har smått och gott till erat
midsommarbord!
/Fanny

ICA Tappströms egna!

1490 1490
/hg

Gubbröra ICA Tappens kök.
Från vår ﬁskdisk. Jfr pris 149:00/kg.

/hg

Löjromssill ICA Tappens kök.
Från vår ﬁskdisk. Jfr pris 149:00/kg.

ICA Tappströms egna!

129k
/kg

1490
/hg

Laxsida ICA Gott liv. Ursprung Norge. Ca 1100 g. Odlad.

Citron- och ﬂädersill

Salmo salar. Jfr pris 129:00/kg. Max 2 köp/hushåll.

ICA Tappens kök. Från vår ﬁskdisk.
Jfr pris 149:00/kg.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 25 t o m 23/6-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Fira med oss!
Solglasögon
i din egen
styrka
på köpet!

19

9 9 - 2 019

En modell av hur man tror att Birka har sett ut,
finns nu att skåda på öns museum. Sid 22.
FOTO: MALIN RICKARDSDOTTER AHLIN
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:-)

| nyheter

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). Erbj. gäller t.o.m. 19-06-30

Simskolorna drar snart igång, en verksamhet
som inte bara är viktig för dem som inte kan
simma ännu. Sid 26.
FOTO: EWA LINNROS

Simma lugnt i sommar
Studenterna har sprungit ut, ”Den blomstertid nu kommer” har klingat klart från skolgårdarna och sommartemperaturer är på gång. I skrivandets stund har Mälarens vatten nått upp till
cirka 17 grader, nu ﬁnns det snart ingen ursäkt att inte ta sig ett dopp! Men hur väl man än kan
simma, kan det ﬁnnas en poäng i att besöka simskolorna i kommunen för att testa sina kunskaper. Läs mer om simskolorna och vad man bör tänka på på sidan 26.
Mälaren är en fantastisk tillgång för bad den här årstiden, men vintertid behövs badhus. Det
har ju nu efter dryga 50 års väntan, utlovats att kommunen ska få ett sådant. Vi har kollat läget
med badhusbygget, det ﬁnner du på sidan 10.
Att kunna simma är en fråga om säkerhet, sjöräddningen hjälper till med sjösäkerheten på
vattnet och nu är deras stationshus invigt. På ”Öarna runt” läser du mer om detta.
Sommaren på Mälaröarna bjuder också på många upplevelser, bland annat konserter, utställningar, uteyoga, våffelfrukost, motorträff och sommardans. I vårt kalendarium ”På gång”
hittar du massvis med tips på vad man kan göra i sommar.
I sportens värld har ﬂera ﬁna resultat gjorts av duktiga kommuninvånare och de två föreningarna Skå IK och Ekerö IK har utmärkt sig lite extra då en drivande ledare från vardera klubb,
ﬁck ta emot kommunens utmärkelse ”Årets eldsjäl” på nationaldagen i Drottningholmsparken. Där delades också ut ”Årets kulturpris”, ”Årets idrottsprestation” och ett ungdomskulturstipendium. Mer om detta på sidorna 12 och 13.
Vi på tidningen tar sommarledigt nu och önskar er alla en underbar sommar. Njut och framförallt, simma lugnt!
EWA LINNROS

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

ewa@malaroarnasnyheter.se
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100 % MÄLARÖARNA!
MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av
Svenska Dagbladet 1949

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

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

Tel. 08-731 77 07
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PÅ MÄLARÖARNA
Teresia Frödinger

ekerö pastorat björkuddsvägen 2, 08-560 387 00
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar
Fre
22:00

Lör
11:00

Bengt Tribukait

Sön
16:00

2019-06-21

Drottningholms slottskyrka

MUSIK I MIDSOMMARNATTEN

Sön
11:00

2019-07-21
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson

Svenska folkvisor och musik av Dowland,
Willaert och Mozart
Bengt Tribukait, orgel Teresia Frödinger, sång

Tors
19:00

2019-07-25

2019-06-22

Ekerö kyrka

Drottningholms slottskyrka

SÖNDAGSGUDSTJÄNST Dan Bekking

Sön
16:00

2019-06-30
Drottningholms slottskyrka
HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson

Sön
11:00

2019-06-30

13:30

Sön
18:00

Sön
16:00

KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST

2019-07-06

2019-07-28
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson
Spånga Barock; Viveca Axell Hedén sopran,
Ulrika Skarby mezzosopan, Kerstin Baldwin
Sterner cembalo

Tors
19:00

2019-08-01

Ansgarskapellet, Björkö

2019-07-07

Ingrid Maeland

Sön
11:00

2019-07-07
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA Ann-Sofie Kamkar

Tors
19:00

2019-07-11

Ekerö kyrka

Ansgarskapellet, Björkö

GUDSTJÄNST Ann-Sofie Kamkar

Ingrid Maeland och Ophelia Kamkar, violin,
Magnus Holmander, klarinett
Kyrkkaffe vid muséet.
Avgång med båt från Hovgårdsbryggan, Adelsö
(begränsat antal platser) Anmälan senast 11 juli
till församlingsexp. 08-560 387 00

Ophelia Kamkar
Magnus Holmander

Sön
16:00
Eva Karpe

Ann Wallström

2019-07-14

2019-07-14

Sön
11:00

2019-07-14
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA Dan Bekking

Tors
19:00

2019-07-18

Mikael Stenbaek, sång Daniel Stenbaek, piano

Mikael Stenbaek
och Daniel Stenbaek

=

2019-08-04
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson

Sön
18:00

2019-08-04

Husby Loge;

MUSIK I SOMMARKVÄLL

Eric Skarby

Marcus Jidell med vänner. Kaffeservering.
Ons
19:00

2019-08-07

Lovö kyrka

MUSIK I SOMMARKVÄLL

Orgelmusik av G Böhm, J S Bach bl a
Victor Liljefors, orgel
Lör
18:00

EKERÖ KÖRVECKA, FINALKONSERT (BILJETTER)

Sön
11:00

2019-08-11
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA Gunnel Wigg Bergquist

Ons
19:00

2019-08-14

2019-08-10

Ekerö kyrka

Victor Liljefors

Lovö kyrka

MUSIK I SOMMARKVÄLL
”MORE THAN WORDS”

Mie Johansson sång, piano
Magnus Ehntorp sång, gitarr
Hasse Johnzon, gitarr
Sön
11:00

2019-08-18
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA Monika Regnfors Sjörén

Ons
19:00

2019-08-21

Sön
18:00

Drottningholms slottskyrka

MUSIKGUDSTJÄNST
”VÅRA VACKRASTE SVENSKA SÅNGER”

Musik av F Mendelssohn, A F Lindblad
och John Farmer
Sångare från S:ta Anna Vokalensemble
Anne Marie Bodén, dirigent

Magnus, Ehntorp, Mie Johansson
och Hasse Johnzon

Lovö kyrka

MUSIK I SOMMARKVÄLL
” FÄRGSTARKA SMARAGDER”

KaufeldtKvartetten;
Kristina Kaufeldt flöjt, Romeo Kaufeldt violin,
Ossian Kaufeldt viola och Adrian Kaufeldt cello

Ekerö kyrka

SOMMARMUSIK
FRÅN JAZZENS PÄRLOR TILL JUSSIS HÖJDER

2019-07-21

DIVINE:
Caroline Gentele och
Gabriella Lambert-Olsson

Drottningholms slottskyrka

MUSIKGUDSTJÄNST
”KAMMARMUSIK I SOMMARKVÄLLEN”

Musik av Bach, Vivaldi och Isabella Leonarda
Eva Karpe, orgel Ann Wallström, violin

Sön
16:00

Ekerö kyrka

SOMMARMUSIK
EN DIVINE AFTON MED DIVINEOPERA

Sön
11:00

SOMMARKONSERT
”SÄLLSAMMA KLANGER”

Musik av Praetorius, Stockhausen, Storm och Eben
Pontus Langendorf, slagverk
Bengt Tribukait , orgel
Sön
13:30

Leyile Yekta

Tonsättare: Puccini, Mozart och Lehár mfl
Caroline Gentele och Gabriella Lambert-Olsson,
sopraner och Eric Skarby, piano

Drottningholms slottskyrka

MUSIKGUDSTJÄNST
”MÅLANDE MODERNISM OCH SIRLIG BAROCK”

Musik av Andrea Tarrodi, J.H. Roman och J.S
Bach, Madeleine Isaksson och Tarrega.
Per Gross, blockflöjter och Mårten Falk, gitarr

Pontus Langendorf

Roberta Sciacco

GUDSTJÄNST Åsa Nilsson, Helena Hansson fiol

Pelle Hansson gitarr. Kyrkkaffe vid muséet
Avgång med båt från Hovgårdsbryggan, Adelsö
(begränsat antal platser) Anmälan senast 4 juli
till församlingsexp. 08-560 387 00
Sön
16:00

Drottningholms slottskyrka

MUSIKGUDSTJÄNST
”BAROCK ORGELMUSIK FÖR 4-HÄNDER”

Sön
11:00

Mårten Falk

Per Gross

Tomas Eriksson och
Malin Rikardsdotter Ahlin

Munsö kyrka

GOSPEL I SOMMARKVÄLL

2019-07-07

2019-07-28

Musik av Vivaldi, Pachelbel, Bach m fl
Roberta Sciacco och Leyile Yekta, orgel

med sångare från gospelveckan på Marielund
Mia Sandell, dirigent Daniel Stenbaek, piano
Sön
13:30

Adelsö kyrka

MUSIK I SOMMARKVÄLL
”VACKRA KÄRLEKSVISOR”

Malin Rikardsdotter Ahlin, sång
Tomas Eriksson gitarr

Magnus Ehntorp
Lör
18:00

2019-07-28

Ekebyhovskyrkan

KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST

Magnus Ehntorp

Daniel Stenbaek och Mia Sandell

Milanka Noveska

Milanka Noveska, sång
Rode Gustafsson, fiol
Torbjörn Gustafsson, piano (Ekerö)

HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson

2019-06-23

Ekerö kyrka

SOMMARKONSERT
PÄRLOR FRÅN OPERA- OCH VIOLINREPERTOAREN

2019-08-25

Adelsö kyrka

MUSIK I SOMMARKVÄLL
”ETT HAV AV TRÄD”

KaufeldtKvartetten

Leif Ottosson, dragspel, Bridget Marsden, violin
Sön
16:00

2019-08-25
Drottningholms slottskyrka
HÖGMÄSSA Monika Regnfors Sjörén
Årsta Kammarkör, dir. Lars-Gunnar Sommarbäck

Sön
11:00

2019-08-25
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA Ann-Sofie Kamkar

KYRKLUREN med söndagens gudstjänster, 08-560 387 60 MÅNADSBLAD prenumerera gratis på Det händer-programmet i papper eller digitalt. Ring 08-560 387 00 eller maila till ekero.pastorat@svenskakyrkan.se VERKSAMHETSKATALOG DET HÄNDER I EKERÖ PASTORAT Katalogen ﬁnns i kyrkorna. Ring 08-560 387 00 eller maila 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

SOMMAR 21 JUNI - 25 AUGUSTI 2019
Med reservation för ev ändringar. Om inget annat anges är det fri entré. Välkommen!

Sommarkyrka på Birka

Sommarcafé
i Ekebyhovskyrkan

Birka vecka 27 och vecka 28
Kom ut till vackra Björkö en dag och lev vikingaliv
tillsammans med oss. Här träffar du Nordens apostel Ansgar och Frideborg tillsammans med sina trälar på Birka. Det ﬁnns även vikingakläder för barnen
att låna och givetvis kommer Frideborg ge dig ett
äkta vikinganamn för dagen. Det ﬁnns möjlighet att
äta på öns restaurang eller så slår du dig ner med
Frideborg och äter din matsäck.

24 juni – 24 juli 2019
Måndagar och onsdagar kl 10:00-12:00
Här kan du koppla av med en kopp kaffe och kaka
eller våfﬂa. Här kan du träna svenska och här ﬁnns
även leksaker för barnen. Kommer du med hunden
ﬁnns här även en liten ”hundbar”. Välkommen!

Familjeutﬂykt onsdag 3 juli
Vi åker på en trevlig heldagsutﬂykt med båt ut till
Birka. 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. 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.

Familjeutﬂykt till Waxholm
Tisdagen den 16 juli
Vi åker med buss till Waxholm från Ekebyhovskyrkan kl
10 för att njuta av friskt skärgårdsliv på det som kallas
för skärgårdens Huvudstad! Vi räknar med att vara
tillbaka på Ekerö senast 16.00.
Begränsat antal platser.
Boka genom Anita Lahham 08-560 387 29,
anita.lahham@svenskakyrkan.se
Kostnad: SL-kort för båtresan.

Söndagarna 7 juli och 14 juli kl 13.30 samlas vi i
Ansgarskapellet och ﬁrar gudstjänst tillsammans
med kyrkkaffe vid museet.

Bidra till bistånd och återvinning.
Skänk saker. Köp saker. Tack alla kunder,
för att vi kunde skänka 1,1 miljoner kr i bistånd 2018!

Sommaröppet:
17 juni-6 juli och 3-25 augusti
Butik & inlämning öppet:
tisdagar: 17.00-19.30 och lördagar: 10-14
Semesterstängt: 8-30 juli
Adress: Troxhammar Gård, Ekerö
Tfn: 076-547 09 14
E-post: secondhand@malarokyrkan.se
Webbplats: www.kyrkornassecondhandekero.se
FB: www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö
MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

färingsö församling
GUDSTJÄNSTER

MUSIK I SOMMAR

Sön
11:00

2019-06-16
Skå kyrka
GUDSTJÄNST
Yngve Göransson, präst.
Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2019-08-04
Skå kyrka
GUDSTJÄNST
Yngve Göransson, präst.
Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Lör
11:00

2019-06-22
Sånga kyrka
TEMAGUDSTJÄNST
Tema: Vårt ansvar för skapelsen.
Karin Frödinger, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2019-08-11
Sånga kyrka
ORGELMÄSSA
Yngve Göransson, präst.
Orgelimprovisationer med Stefan Therstam.

Sön
11:00

2019-06-23
Hilleshögs kyrka
GUDSTJÄNST
Karin Frödinger, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2019-06-30
Färentuna kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Gunvor Lundh, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Lör
11:00

2019-07-06
Färentuna kyrka
KONFIRMATIONSMÄSSA
Yngve Göransson, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.
Annika Becker och Daniel LIndstam,
församlingsassistenter.

Sön
11:00

Sön
11:00

2019-07-07
Skå kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST
Henrik Hammar, präst.
Laura Grecka, mezzosopran.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
2019-07-14
Sånga kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Peter Strömmer, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2019-07-21
Hilleshögs kyrka
GUDSTJÄNST
Peter Strömmer, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön
11.00

2019-07-28
Färentuna kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

=

Sön
11:00

2019-08-18
Hilleshögs kyrka
GUDSTJÄNST
Yngve Göransson, präst.
Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2019-08-25
Färentuna kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Peter Strömmer, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Tis
18:00

2019-06-25
Skå kyrka
DUO CON VEO
Duo con veo mixar olika stilar, gör egna arrangemang och
beställer helt nya verk. Vi hör musik av Marin Marais, Darius
Milhaud, Alexandra Zabegajeva, Indra Rise, Aivars Kalejs samt
uruppförande av Håkan Sundin.
Nikolay Nikolov, viola. Rudite Livmane, orgel.

Tis
19:00

2019-07-09
Färentuna kyrka
LETTISK MUSIK X 3
Musik av tre lettiska kvinnliga tonsättare: Dzintra KurmeGedroica, Indra Riše och Ligita Sneibe. Världspremiär på två helt
nyskrivna stycken som är komponerade just för denna trio. Laura
Grecka, mezzosopran. Håkan Sundin, flöjt.Ligita Sneibe, orgel.

Tis
19:00

2019-07-23
Sånga kyrka
”DIALOG MED DET HIMMELSKA”
Allt från barockarior och duetter till korta tonsättningar av några
av texterna ur Barn skrivertill Gud. Ulrika Skarby och Viveca Axel
Hedén (sång), Kerstin Baldwin Sterner (cembalo), piano.

Tis
19:00

2019-08-06
Hilleshögs kyrka
FÄRINGSÖ ORGELDAGAR - MATHIAS KJELLGREN
“Musik från öster till väster, från renässans till barock”.
Kompositioner av bland annat Cabezon, Sweelinck och Bach.
Mathias Kjellgren spelar på Ekengrensorgeln från 1773.

Ons
19:00

2019-08-07
Skå kyrka
FÄRINGSÖ ORGELDAGAR - EDITE ALPE (LETTLAND)
Musik av Tielman Susato, Giovanni Morandi, Richard Wagner,
Jæzeps Vʝtols, MarƉeris ZariƁs, Heitor Villa-Lobos och Karl
Jenkins. Edite Alpe spelar på Thürsorgeln från 1973.

Lör
18:00

2019-08-10
Färentuna kyrka
FÄRINGSÖ ORGELDAGAR - LIGITA SNEIBE
Musik av Matthias Weckmann, Georg Böhm och J.S. Bach.
Ligita Sneibe spelar på Grönlundsorgeln från 1965.

Sön
18:00

2019-08-11
Sånga kyrka
FÄRINGSÖ ORGELDAGAR - STEFAN THERSTAM
Orgelmässa med egna improvisationer.
Stefan Therstam spelar på Strandsorgeln från 1834.

Tis
19:00

2019-08-20
Färentuna kyrka
”MED HAVET”
Gabriel Suovanen, baryton och Kira Lankinen, orgel/piano.
Sånglyrik och orgelpärlor från Finland. Musik av bland annat
Jean Sibelius, Lars Karlsson och Taneli Kuusisto.

13 juni - 22 augusti

Ungdomskväll
Kom och sommarhäng med oss. Vi spelar
spel, kubb och grillar om vädret tillåter.
Bara droppa in...!
Stenhamra församlingsgård "Entrappaned"
Lördag 3 augusti 17.00-23.00

Pilgrim för en dag
Pilgrimsvandra i Svartsjö slottspark! Vi går den 6 km långa leden och
njuter av det vackra rokokoslottet med den 500-åriga slottsparken.
Medtag matsäck och bekväma skor, vi vandrar oavsett väder.
Lotta Lundberg: 076-135 37 33 - lotta.lundberg@svenskakyrkan.se
Svartsjö slott - Samling utanför slottet
Lördag 24 augusti 10.00

MÅNADSBLAD prenumerera gratis på vårt månadsblad, i papper eller digitalt. Maila: joakim.jonsson@svenskakyrkan.se VERKSAMHETSKATALOG Katalogen skickas till Färingsös alla hushåll v. 24. Den ﬁnns också på hemsidan.
APPEN KYRKGUIDEN med kalender, gratis nedladdning till mobil. WEBB www.svenskakyrkan.se/faringso FB faringsoforsamling
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Ingen ﬂaskblåsning
efter klockan 22:00

UNDERHÅLL

Eftersatt underhåll

STENHAMRA | I en dom från
mark- och miljööverdomstolen,
förbjuds Kiviks musteri AB att
blåsa upp flaskor annan tid än
vardagar mellan klockan 06.00
och 22.00.

EKERÖ | Stora bitar betong på
Träkvista vattentorns pelare har
lossnat och på sina ställen är
armeringsjärn blottade. Men nu
ska tornet renoveras.
2014 integrerades Ekerö kommuns vatten- och avloppsverksamhet (VA) i Roslagsvatten som
då tog över drivt och underhåll.
Träkvista vattentorn som byggdes 1964, är på sina ställen i dåligt
skick.
– Det är många års eftersatt underhåll som man ser resultatet av.
Vi kommer att under året utföra
en förstudie och en upphandling
för att sedan utföra reparationer
på tornet nästa år, berättar Torkel
Andersson, Roslagsvatten.

Fastigheten på vilken verksamheten bedrivs är avsedd för industri och gränsar bland annat till bostadsfastigheter på Morellvägen.
Av handlingarna i målet framgår
att ﬂera boende utmed Morellvägen under lång tid och vid upprepade tillfällen klagat på störningar
orsakade av när ﬂaskor blåses upp.
Nämnden har vid ﬂertalet tillfallen varit på platsen för inspektion. Boendes uppfattning om
ljudet får stöd av de uppgifter som
nämnden vid tillsynen har noterat. Enligt mark- och miljööverdomstolen kan det aktuella bullret från verksamheten inte enbart
bedömas mot bakgrund av beräknade och uppmätta ljudnivåer.
Hänsyn måste också tas till ljudets
karaktär.

Utgör det någon fara så som
det ser ut nu?
– Nej, det gör det inte. Platsen är
inhägnad och det är bara vår egen
personal som vistas inom området närmast tornet. Vår personal
är där varje vecka. Vi har gjort inspektioner och det ska inte utgöra
någon fara för dem, förklarar Torkel Andersson.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Av bullermätningen framgår bland

Stora bitar betong har lossat på Träkvista vattentorns pelare och armeringsjärn
sticker ut här och var.
FOTO: PRIVAT

annat att en ﬂaskblåsningsmaskin
som används trycker ut ﬂaskorna
med ett högt lufttryck, vilket medför en kraftig luftstöt och att detta
kan jämställas med en mindre ex-

plosion och ”ljudbidraget” är ofta
lågfrekvent. Nämnden har grundat
sitt beslut om förbud i huvudsak
på att ljudets speciella karaktär av
lågfrekvent impulsljud, dess frekvens samt att tillverkningen pågår
kontinuerligt medför att det inte är
jämförbart med ”normalt” buller
från andra typer av verksamheter.
Sammantaget anser mark- och

miljööverdomstolen att det, med
hänsyn till den olägenhet ljudet
av att blåsa upp ﬂaskor medför för
närboende, får anses vara en skälig
åtgärd att verksamheten förbjuds
nattetid på vardagar samt helger.
Vidare att det är bolaget som har
att visa att ett krav på skyddsåtgärd
eller andra försiktighetsmått i det
enskilda fallet är orimligt.
Bolaget har genomfört åtgärder
för att minska bullret. Såvitt framgår av handlingarna i målet är ytterligare tekniska åtgärder som kan
begränsa bullret inte aktuella. Bolaget har inte heller åtagit sig eller
föreslagit några mindre ingripande
åtgärder för att reducera bullret.
Den åtgärd som då kvarstår är att
förbjuda Kiviks musteri att blåsa
upp ﬂaskor annan tid än vardagar
mellan klockan 06.00 och 22.00.
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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
brationsmotor, utan em
miss
ission
ioner,
er,
områden. Dess kraftfulla och borstlösa lågvibrationsmotor,
emissioner,
är tyst nog för användning i bostadsområdenn utan att störa familj eller grannar.
Teleskopiskt riggrör samt justerbart handtag ger möjlighet till bekväm och personlig passform
samt enkel och effektiv förvaring och transport.

Husqvarna 115iHD45
En tyst, lätt och oerhört lättanvänd häcksax förr krävande
användare och trädgårdsarbetare. Är mycket ergonomisk, utmärkt
balanserad och utan emissioner. Den intuitiva knappsatsen gör 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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4 209 plockade skräp

BYGGNATION

KOMMUNEN | 4 209 barn och
vuxna på Ekerö har under våren
plockat skräp i ”Håll Sverige
rents” årliga kampanj ”Vi håller
rent”. Sammanlagt deltog nästan
700 000 svenskar, vilket gör
skräpplockningen till Sveriges
största miljöaktion mot nedskräpning.

Badhusläget
EKERÖ | Den 10 juni startade
provborrningar på Träkvistavallen, detta för att se hur bland
annat berggrunden ser ut i området där det planerade badhuset
ska byggas.
I april 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta projektet med att bygga ett badhus vid
Träkvistavallen.
Det är fastighetskontoret som
ansvarar för att driva badhusprojektet och det är de som för närvarande arbetar med att ta fram ett
program för ett nytt badhus.
Det har sagts att badhuset beräknas stå klart för invigning i
slutet av 2021. Hur realistiskt är
detta?
– Det är fortfarande realistiskt
och det är den tidplanen som gäller i nuläget, säger Jonas Tingvall,
fastighetschef.
Det sägs att byggnationen kräver en hel del omfattande åtgärder som sprängningsarbeten
med mera samt att kommunen

| nyheter

behöver låna 250 miljoner kronor för att kunna genomföra
projektet.
– Det vet vi inte i nuläget eftersom vi påbörjat provborrningar
vid Träkvistavallen. Arbetet utförs
för att se hur bland annat markförhållandena ser ut i området där det
planerade badhuset ska byggas.
Den geotekniska undersökningen kommer att ge viktigt underlag
till projekteringen av badhuset så
att vi kan planera byggnaden och
grundläggningen på det mest kostnadseffektiva sättet, förklarar Jonas Tingvall.
På kommunens hemsida ﬁnns
också en enkät för att ta reda på
vad kommuninvånarna tycker är
särskilt viktigt vid planeringen av
badhuset. Undersökningen syftar till att undersöka hur de som
kommer att besöka badhuset prioriterar de planerade funktionerna,
som exempelvis trampolin och
bastu samt andra aspekter rörande
inomhusmiljön. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras på kommunens hemsida och
ingå i den samlade bedömningen

  



– Att så många på Ekerö går ut och
plockar skräp visar vilket engagemang som ﬁnns för att stoppa nedskräpningen. Och vi vet att de som
plockar skräp lär sig att inte skräpa
ner, säger Johanna Ragnartz, vd för
”Håll Sverige rent”.
”Håll Sverige rent” har genomfört kampanjen ”Vi håller rent”
varje vår sedan 2004. I år deltog
sammanlagt 690 647 svenskar,
vilket är 14 282 ﬂer än förra året.
Av årets deltagare var 601 233 barn.
265 av landets 290 kommuner var
anmälda till kampanjen. På Ekerö
var 4 209 personer med och plockade skräp.
Sivert Åkerljung (KD), Ove Wallin (C)
och Adam Reuterskiöld (M), avtäckte
skylten med texten”Vi bygger badhus” i augusti 2018.
FOTO: EKERÖ KOMMUN

för den fortsatta planeringen av
projektet. Undersökningen pågår
mellan den 3 juni till och den 31 augusti 2019.
EWA LINNROS

– Det enda sättet att stoppa nedskräpningen är att folk slutar skräpa ner. Syftet med våra skräpplockningar är att skapa medvetenhet,
framförallt hos barn och unga.
Barn är ofta mycket bättre än vuxna på att ändra beteenden och säga
till när andra skräpar ner, säger Johanna Ragnartz.
Mycket av det skräp som deltagarna varje år plockar består av
plast och förpackningar som borde
ha återvunnits. Plastföremål som
riskerar att hamna i haven efter att
bara ha använts en kort stund.
– Allt ﬂer upplever att nedskräpningen är ett stort problem och
våra hav är fulla med plast. Samtidigt kommer mycket av skräpet i
haven från den mat och dryck som
vi konsumerar på språng. Där måste vi alla ändra beteende – och få
bättre möjlighet att sortera på stan,
säger Johanna Ragnartz.

z

FAKTA VI HÅLLER RENT

>> ”Vi håller rent” är Sveriges största skräpplockarkampanj, där
främst skolor och förskolor plockar skräp i pedagogiskt syfte.

>> Under 2019 deltog 690 647 svenskar. Av dem var 601 233 barn.
265 av landets 290 kommuner var anmälda till kampanjen.

>> Under 2018 deltog drygt 676 000 personer, varav fler än 583 000
var barn.
Källa: Håll Sverige rent

ewa@malaroarnasnyheter.se
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/kg

Laxsida ICA Gott liv.

399k

Ursprung Norge. Ca 1100 g.
Odlad. Salmo salar.
Jfr pris 129:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

/kg

Hängmörad entrecôte & ryggbiff
Ursprung Sverige. Skivad. Ord pris 599:00/kg.

5990
/kg

99k
/kg

Färsk kycklingﬁlé, Minutﬁlé Kronfågel. Ursprung Sverige.
Ca 650–925 g. Naturell. Jfr pris 99:00/kg.

Fläskytterﬁlé Nybergs Deli. Ursprung Sverige.
Ca 1000 g. Mörad. Av benfri kotlett. Max 2 köp/hushåll.

Handla andra
varor* för 300ª
så får du köpa...

90

10k
/kg

öre

Kärnfria minivattenmeloner

ICA. Spanien. Klass 1. Gäller hel melon. Jfr pris 10:00/kg.

/kg

Färskpotatis

ICA. Ursprung Sverige. Jfr pris 00:90/kg.

*Gäller ej vid köp av tobak, receptfria varor och spel.

Välkommen
in till oss!
/Thomas
med personal

Glad

midsommar!

Öppettider i midsommar
Midsommarafton 7–17
Övriga dagar 7–22

Skå
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”Med samverkan mellan föreningarna skapar de framtidstro”

NATIONALDAGEN

’’

T.v: Ansiktsmålning fick barnen både hos scouterna och som här på bilden, hos Drottningholmsteatern. T.h: Dansgruppen ”Vi unga Bailar” från Ekerö uppträdde under firandet.
FOTO: EWA LINNROS

T.v: Nationaldagsparad med bland annat Ekerö kulturskolas elever. T.h: Till Årets eldsjäl utsågs Jakob Horn, ordförande i Ekerö IK:s ishockeysektion och Magnus Andersson, ordförande i Skå IK:s
FOTO: EWA LINNROS
ishockeysektion. Här tillsammans med kultur- och fritidsnämndens ordförande Helena Butén Langlet (M).

Lyckat nationaldagsﬁrande
DROTTNINGHOLM | I gassande
sol samlades hundratals
nationaldagsfirare i Drottningholmsparken den 6 juni. Det
bjöds på musik- och dansunderhållning, drop-in-vigslar, medborgarceremoni, aktiviteter för
barn, konsert med Blacknuss
och ”Årets eldsjäl” utsågs.
Kommunstyrelsens ordförande
Adam Reuterskiöld (M) höll högtidstal, följt av tal från Morgan
Gerle, chef för publika avdelningen vid Kungliga hovstaterna.
Till Årets eldsjäl utsågs Jakob
Horn, ordförande i Ekerö IK:s ishockeysektion och Magnus Andersson, ordförande i Skå IK:s

ishockeysektion. Juryns motivation lyder:
”Trots en historia av hårt klimat och stor konkurrens mellan
två föreningar under lång tid där
”vi och dom” varit en verklighet som påverkat såväl sporten
som synen på ishockey i Ekerö
har dessa personer lyckats skapa
en lösning på ett välidentiﬁerat
problem. Deras engagemang har
visat hur mycket bättre det fungerar när man släpper på prestigen
och arbetar tillsammans och med
våra barn och unga i fokus. Med
samverkan mellan föreningarna
skapar de framtidstro i en relativt
liten men framgångsrik hockeykommun och visar att kärleken till

sporten är större än klubbmärket
på bröstet. Den lyckade sammanslagningen skapar vi-känsla och
en gemensam stolthet för Ekerö.”
– Vi har jobbat med det här i
knappt två år och egentligen effektivt arbete i ett år, berättar Jakob Horn och Magnus Andersson
tillägger:
– Det har gått så fort för att det
har nästan varit tvunget. Att var
och en för sig inom ishockeyn stå
på egna ben med en bra verksamhet, det klarar man inte.
– Det har fungerat över förväntan. Vi har fått en jättebra respons
både från medlemmar, föräldrar och kommunen, säger Jakob
Horn.

Drottningholmsteatern hade säsongsinvigning och bjöd in till
föreställning och musik med fri
entré. Bland annat en dramatiserad visning med mycket sång och
musik, teater med skådespelarna
Johan Rabaeus och Andreas T
Olsson samt musik med delar av
Drottningholmsteaterns orkester.
I parken hade också Ekerö IK

riggat med fotboll och armbrytningsaktiviteter, Munsö IF ordnade käpphästridning och scouterna
bidrog med livlinekastning, barkbåtsbygge och ansiktsmålning.
Den som ville prova på parkour
kunde också göra detta, arrange-

rat av ”Chase Freerun”, biblioteket hade sagostund och på plats
fanns även Idélabbet och Ekerö
civilförsvarsförening.
På scenen uppträdde Ekerömusikerna Manicka Ångström och
Thomas Eriksson, dansgruppen
”Vi unga Bailar” och färingsöbon
Sonja Aldén. Det fullspäckade
scenprogrammet fortsatte med
konsert av bröderna Lindgren,
akrobatikshow med prova på
med ”Circus Le Flou” och ”Trio
smack” med clowner för de små.
Dagen kröntes med en konsert
med livebandet Blacknuss.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MÄLARÖARNAS NYHETER • 19 JUNI 2019

PRISER

Kultur- och idrottspriser
DROTTNINGHOLM | På
nationaldagen delades
även priserna ”Årets
idrottsprestation”,
”Årets kulturpris” samt
”Årets ungdomskulturstipendium” ut.
Prisudelare
till
”Årets
idrottsprestation”var Anette Norberg, Curlingproffs
och ekeröbo, till ”Årets ungdomskulturstipendium”,
sångaren och låtskrivaren
Moa Lignell och till ”Årets
kulturpris” sångerskan och
färingsöbon Sonja Aldén,
”Årets

idrottsprestation”

gick till ishockeyspelarna
Tuva Kärrhage och Cornelia
Andersson. Motivationen
löd:
”Mottagare av 2019 års
Idrottsprestation är två väldigt envisa och starka tjejer
vid namn Tuva Kärrhage
och Cornelia Andersson,
båda födda 2004. Dessa två
tjejer har visat på en enorm
prestation i hockeyns mansdominerade värld. Båda tog
med lag Stockholm silver i
Stålbucklan 2019, vilket är
ﬂickornas motsvarighet till
Tv-pucken.
Cornelia började spela
ishockey i Ekerö och har en
enastående
träningsvilja.
Hon har tagit en tröja i distriktslaget för Stockholm
ishockey i Stålbucklan
och fått presentera de bästa spelarna för Stockholm
tjejhockey 2018/2019. Cornelia spelar i Ekerö/Skås
U15 lag tillsammans med
övervägande delen killar.
Tuva började åka skridskor vid 3 års ålder eftersom
hennes storebror gick på
hockeyskola.
I år blev hon uttagen till
Stålbucklan, en plats hon är
väl värd efter alla års slit på
isen, ibland i motvind som
tjej i en ”mansdominerad”
sport.

19 år gammal och studerar
på
preparandutbildningen till kyrkomusiker. Efter
sommaren är nästa steg kantor- och organistutbildningen för att slutligen bli kyrkomusiker. Vincent har en
bakgrund inom sång, trummor, bas, gitarr och musikproduktion men hade aldrig
spelat på en orgel innan han
påbörjade utbildningen. De
20.000 kr som Kultur- och
fritidsnämnden nu delar
ut ska gå till framtida antagningsprov och fortsatt
förkovran inom ämnet. Vi
hoppas att Ekerö Kommun
får glädje av dina kunskaper framöver och lycka till i
framtiden.”
”Årets kulturpris” gick till
Faravid Svalfors af Ugglas.
Motivationen löd:
Mottagare av 2018 års
kulturpris är Faravid Svalfors af Ugglas. Han har både

skrivit manus och regisserat
vikingaﬁlmen ”Rune of the
dead”. Inspelningen skedde
under två intensiva sommarveckor 2018 på Adelsö
och Ekerö. Filmen har, till
skillnad från andra vikingaﬁlmer, velat återspegla och
gestalta vikingakvinnans
roll och äventyr. ”Rune of
the dead” ska ut på den internationella marknaden i
början på hösten men den
presenterades redan nu i
maj på Cannesfestivalen
med trailer och kommer
medverka på ﬁlmfestivaler
runtom i världen. Faravid
hoppas att ﬁlmen ska bli ett
startskott för att involvera
olika krafter i kommunen
och att genom ﬁlm som
media, kunna berätta ﬂer
vikingahistorier.”
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Kontaktlins-kampanj
Köp 4
betala
för 3!

”Årets ungdomskulturstipendium” tilldelades Vin-

cent Bjurberg. Motivationen
löd:
”Mottagare av 2019 års
ungdomskulturstipendium
är Vincent Bjurberg. Han är

Årets kulturpristagare tillsammans med prisudelare Sonja
FOTO: EWA LINNROS
Aldén som också uppträdde.

Passa på att utnyttja vår kampanj på kontaktlinser
från Coopervision! Tag med annonsen till butiken!
Gäller t.o.m. 2019-07-27

Ekerö Optik
T.v: Årets ungdomsstipendiat tar emot blommor av sångaren och låtskrivaren Moa Lignell.
T.h: Anette Norberg, curlingproffs och ekeröbo delar ut ”årets idrottsprestation” till ishockeytFOTON: EWA LINNROS
jejerna Tuva Kärrhage och Cornelia Andersson.

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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”Schackspelandet
ger självförtroende”

POLISINGRIPANDE

Rådigt agerande
av Love och Elis

EKEBYHOV | Efter två terminers
schackspelande tog klass 4C på
Ekebyhovsskolan en andraplats
i den riksomfattande tävlingen
”Schackfyran” i konkurrens med
776 olika lag. Nu laddar de om
och satsar på nästa tävling.

SANDUDDEN | Genom att utan
tvekan bistå sjöpolisen, hjälpte
bröderna Elis och Love Lindqvist
i Sandudden en båtägare att få
tillbaka sin stulna båt.
– Vi hade fått in en anmälan om
en båt som låg strandad på väldigt
långgrunt vatten utanför Sandudden, men kunde inte komma intill
den med vår ribbåt trots att vi försökte ﬂera gånger, berättar Daniel
Isaksson, sjöpolisen.
I närheten fanns bröderna Elis
och Love Lindqvist som var ute
med sin nätta lilla båt och utan tvekan lånade ut den till polisen som
med hjälp av den kunde komma
nära den drivande båten. De kunde konstatera att ingen människa
fanns ombord och att båten var anmäld stulen. En glad ägare ﬁck på
så sätt tillbaka sin båt och polisen
tog med sig de tjänstvilliga killarna
på en liten tur i sin båt.
– Det är ju en självklarhet att
man hjälper polisen. Sen var det
också jätteroligt att få åka i polisens

– Barnen var jätteglada över sin
placering och jag tror att de så
smått börjar förstå vad de varit
med om, berättar matteläraren
Rodrigo Meza som introducerade
schackspelandet till klassen i augusti 2018.
Till riksﬁnalen i Västerås i slutet
av maj, hade de kvaliﬁcerat sig genom en bra placering i distriktsﬁnalen som hölls i Globen Annexet
i april. I Västerås deltog 2 550 elever
från 130 klasser och EkebyhovsLove Lindqvist t.v. och brodern Elis Lindqvist t.h.

ribbåt, kommenterar Elis Lindqvist.
– Vi såg polisen komma och då
tänkte vi ”vad har vi nu gjort för
fel?”. Men de ville bara ha hjälp och
det var jätteroligt att få hjälpa dem,
fortsätter Love Lindqvist.
Med tanke på senaste tidens
många båt- och båtmotorstölder
på Mälaröarna delar Daniel Isaksson också med sig av sina bästa
råd för att slippa påhälsning i båten

| nyheter

FOTO: PRIVAT

eller för att få tillbaka den om det
tråkiga ändå händer.
– Vakta era båtklubbar eller investera i en GPS-spårsändare, vilka har blivit mycket billigare på
senare år. Om vi får larmet direkt,
så kan vi koordinera våra insatser
till sjöss och till land och har en
sportslig chans att hinna genskjuta
tjuvarna.

skolan hade som mål att komma
bland de 50 bästa.
– Vi visste att vi skulle möta skolor som har en utpräglad schackproﬁl och lång tradition av att spela
schack, men efter första ronden så
insåg jag att vi skulle vara med och
fajtas om topplaceringarna.
Han berättar om hur klassens
självförtroende har växt i takt med
schackkunskaperna, både på individ- och gruppnivå. Dessutom har
de utvecklat färdigheter i att tänka i
olika led och välja strategier utifrån
motståndare.
– Nu satsar klassen på att gå hela
vägen i nästa nivå av tävlingen som
heter ”Schack56:an”.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Klass 4C tillsammans med prisutdelaren Christer
Fuglesang.
FOTO: PRIVAT

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

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

EKERÖ
Mörbyvägen 2

SOLNA
Ingentinggatan 2

CITY
Torsgatan 8

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

www.mgrental.se
info@mgrental.se

TEL 08-560 247 80

UND

JUNGFRUS

Öppettider
midsommarhelgen på
Golfbaren Jungfrusund
Torsdag 11-22, Fredag 11-15
Lördag 13-22, Söndag 11-22

NYA

Välkomna!

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

Alla dagar 11-22 tom 18/8
Fredag-Söndag & bokningar
from 19/8
Alltid drop-in under våra öppettider, endast bokningar av paket!

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

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 26

Sommarmeny på
Jungfrusund!

Tisdag11-22
Onsdag 11-22
Torsdag 11-22
Fredag 11-23
Lördag 12-23
Söndag 12-21

En ny somrig, fruktig
á la carte tar vid,
kom ner och prova!
Köket stänger varje dag
15.30-16.30 för prepp
inför kvällen.

Kom ner och sätt dig framför det
glittrande vattnet! Ta dig ett svalkande glas av Sundets Lemonad,
en toast Skagen och en grillad biff!
Varmt välkommen!

Vi är en kontantfri restaurang!
Boka bord
Lättast online restjungfrusund.se
eller ring 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.

Midsommar på Jungfrusund
Midsommarafton öppet 12-18
Midsommarbuffé 21 juni
Midsommardagen 22 juni, DJ Björk
vänder skivor & vi har öppet 12.00
till midnattsnåret. Kom & dansa!
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Nominerade till årets
företagare i länet

AVTACKNING

Hortlund avtackad

MÄLARÖARNA| Drottningholms
entreprenad är nominerad till
Årets företagare i Stockholms
län.

KOMMUNEN | Efter elva år på
sin post, avtackades kommundirektör Lars Hortlund 13 juni på
Ekebyhovs slott.
I Wrangelska salen på Ekebyhovs
slott trängdes alla som kommit
för att tacka av Lars Hortlund.
Ekeröalliansens företrädare Adam
Reuterskiöld (M), Ove Wallin (C)
och Sivert Åkerljung (KD), bjöd
på sång. Med egen text sjöng de
bland annat ” Nu väntar solstol,
drink och fest, till melodin som
du kan bäst. Samba sambrero”.
– Vi måste erkänna att vi har
smugit omkring utanför ditt rum
Lars och hört dig vissla på både
Mozart, Händel och Anna Book.
Hennes Samba sombrero är helt
enkelt din favorit har vi förstått,
sa Sivert Åkerljung.
Framträdandet
lockade fram
många skratt, även hos Lars Hortlund som kommenterade att det
var en dröm, eller kanske en mardröm, att höra dem sjunga. Därefter uttryckte han sin uppskattning för den tid han varit verksam
i kommunen.
– Jag har trivts här på Ekerö från
första dagen. Jag uppskattade med
en gång det engagemang och den

När kommundirektör Lars Hortlund (t.h. på bilden) avtackades, bjöds det
bland annat på sång av Ekeröalliansens företrädare. På bilden fr.v. syns Adam
Reuterskiöld (M) och Ove Wallin (C).
FOTO: EWA LINNROS

kompetens som fanns hos mina
kollegor, det goda samarbetet och
respekten från samtliga förtroendevalda för tjänstemännen. Jag
uppfattar också att tjänstemännen
respekterar politiken. Jag hoppas
att jag har hjälpt till med att värna och vårda det goda samarbetet
som är nyckeln till att man utvecklar kommunen och organisationen, sa Lars Hortlund.

| nyheter

Han tillträdde som kommundirektör i kommunen i september
2008. Dessförinnan kom han från
Österåkers kommun med samma befattning. Han efterträds av
Christina Hedberg, i dag kommunchef i Gnesta kommun.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Drottningholms entreprenad korades till Årets ekeröföretagare
2018 vid Näringslivsdagen i Ekerö
kommun i slutet av förra året. Det
innebär att företaget nomineras
vidare av Företagarnas lokalförening på Ekerö till Årets företagare
i Stockholms län. Den 19 juni, då
denna tidning gått till tryck, koras
Årets företagare i Stockholms län
där Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län hälsar de
nominerade företagen välkomna
till Tessinska palatset. Vinnaren för
Stockholms län går sedan vidare
till riksﬁnal som Årets företagare i
Sverige.
Så här lyder motiveringen för
Drottningholms entreprenad:
”Priset som Årets Ekeröföretagare går i år till Drottningholms
Entreprenad AB för deras fantastiska framgångar under hela 30 år.
Det är ett av Mälardalens mest
expansiva och framgångsrika entreprenörsföretag. Deras kärnverksamhet är att vara underleverantör
till stora bygg- och totalentreprenadsbolag samt förse olika projekt
med högkvalitativa entreprenadmaskiner och kompetenta förare.

Koncernen har sin bas på Ekerö
men bedriver sin verksamhet med
stor framgång i hela Storstockholm
och Mälardalen. Målsättningen har
hela tiden varit att vara marknadsledande inom sin bransch samt att
uppfylla kundens krav och förväntningar på miljöanpassning,
utförda tjänster och levererade
produkter. Idag har företaget 70
anställda och omsätter 200 miljoner kronor. Några exempel på uppdrag som Drottningholms utfört
de senaste åren är Norra Länken,
Karolinska, Citybanan, Hammarby Sjöstad och inte minst Förbifart
Stockholm. Med sitt namn och
kvalité har Drottningholms entreprenad även bidragit till att marknadsföra Ekerö kommun på ett positivt sätt.”
z

Daniel Faerden, Peter Faerden vd och
ägare, Camilla Jansson, ekonomiansvarig, Per Wärnberg, transportledning. FOTO: KATARINA MAGNUSSON

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

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

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Ekerö kommuns
sommaröppettider:
24 juni-9 augusti
8.00-16.00
Vi önskar dig en glad sommar!

Jungfrusunds Sjöstad

Nordblick bygger ut Jungfrusund.
Tillfälle för dig som företagare att etablera er verksamhet i nya attraktiva Jungfrusunds Sjöstad.
Ekerö är en fantastisk plats där naturen är ständigt närvarande och

Sjöstadsfabriken erbjuder moderna och ﬂexibla verksamhets- och

Nordblicks vision är att göra Jungfrusunds Sjöstad till Ekerös naturliga

kontorslokaler med väl genomtänkta funktioner såsom stora garagepor-

entré från vattnet. Idén är att området ska erbjuda bostäder, kontor, verk-

tar och härligt ljusinsläpp. I entréplanet på bostadsrättsfastigheterna

samhetslokaler, mataffär med deli och postservice, båtklubb, skönhet &

Sjöstadsorangeriet ﬁnns utrymme för butiker med ett utmärkt skyltläge

hälsa, gym, café, take-awayrestauranger och små butiker – allt detta med

planerat. Slutligen blir Sjöstadsmagasinet områdets handelsplats med

ett unikt strandnära läge. I det nya landmärket Sjöstadskajen kommer

matbutik, små butiker, kontor, gym och vård.

det ﬁnnas möjlighet att hyra representativa kontor med extra allt. I huset
kommer det även att ﬁnnas restaurang och takterass med milsvid utsikt
över vattnet och Stockholm. Intill Sjöstadskajen uppförs ett mysigt torg

Vill du hyra kontor eller lokal i nya Jungfrusunds sjöstad?
Kontakta ansvarig uthyrare eller läs mer på nordblick.se/jungfrusundssjostad

med försäljningsbodar och gästbrygga.

Sjöstadskajen

Sjöstadsfabriken

Representativa kontor, restaurang, takterrass och torg med gästbrygga.

Nyproducerade verksamhets- och kontorslokaler på 75 - 1500 kvm

Sjöstadsorangeriet

Sjöstadsmagasinet

Två bostadshus med 30 bostadsrättslägenheter och lokaler
för handel och service i bottenplan.

Ägs och förvaltas av Jungfruskäret AB
Matbutik, kontor, handel, gym och vård.

Hyr kontor eller lokal i nya Jungfrusunds sjöstad.
Kontakta ansvarig uthyrare: Sebastian Pradilla, 070-640 92 79, sebastian.pradilla@optimalprogress.se
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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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STÖRSTA LEKLAND

EUROPAS
STÖRSTA LEKLAND

DINOSAURIE
UTSTÄLLNING

KÖRSKOLA

BRANDSKOLA

TRAMPOLIN
PARK

EXPLORIA

E X P LO R

INDOOR GOKART!

LASERGAME

BOWLING!

SIMULATORER

VILL DU VETA MER?
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
OCH INSTAGRAM!

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

Folk och musik
på centrumfest
EKERÖ CENTRUM | Solen gassade från klarblå himmer och
det var mingel och glädje i Ekerö
centrum den 15 juni då årets
sommarfest ägde rum.

Stengård. Den senare var engagerad av Radio Viking som höll öppet hus under dagen.
Friskis och svettis samt Brommagymnasterna såg också till att
besökarna ﬁck chans att röra på sig.
Nästa gång det blir folkfest i centrum är i september då ”Smaka på
Ekerö” arrangeras.

Sockervadd, hoppborg och ansiktsmålning – som vanligt var
det fokus på barnens glädje under
centrumfesten. På scenen stod
William Segerdahl från Idol ochnamnkunnige saxofonisten Johan

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Det fanns gott om roliga prova-på-aktiviteter och uppträdanden under dagen.
FOTO: OVE WESTERBERG

LANTHANDELN MED DET BREDA SORTIMENTET!
Alkoholfri öl

Räkor

Mariestad, 33 cl.

med skal. Frysta. Pandalus. 500 g.

3 för 25:-

45:-

Trevlig midsommar
önskar Douglas och Karin
med personal!

PLANTERINGSJORD
DRESSJORD, BARKMULL
KOGÖDSEL, TÄCKBARK

Grillkol/Briketter
2,5 kg säckar

3 för 100:-

50 liters säckar

Gäller till och med den 22 juni

4 för 120:-

Partytält • Bord • Stolar

Mot Adelsö

▼

3(5;/(5+,3:69;04,5;
Sundbyskola

)<;02:)(2(;)9k+

Nyckelby

Vi hyr ut Zip-up
byggnadsställning
Upp till 6 meters höjd

Boka i god tid för att vara
säker på en ”torr” fest.

),5:05+0,:,3;0333ࠫ.790:
),;(3(4,+7<47,33,9)(52269;

Nibble
Koloniområde
Ekerö Kyrka

.6;;647(92,905.:73(;:,9

Tel: 560 200 41
kWWL[!4rUKHN-YLKHN 3YKHN
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Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

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

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

Vi
kommer till Ekerö igen!
sŝĮƌĂƌϭϬĊƌƉĊŶćƚĞƚ͊

2Ž
2ŬĂ-Ś2Ğ
4ŵďmĞ
ƐaƂŬ
j

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

ϯϬйƌĂďĂƩ͊

Boka ett gratis hembesök

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

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

Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!
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MUSEUM

Birkautställning kommer hem
BJÖRKÖ | Efter ett tjugotal år
på Historiska museet, har den
stora modellen av vikingastaden
Birka kommit hem. Nu tronar den
i museet tillsammans med en
lekutställning för barn. På resten
av området pågår aktiviteter
hela sommaren.
Modellen som byggdes under
90-talet till en programserie i Vetenskapens värld, illustrerar Birka
som man tänker sig att det såg ut
utifrån Björn Ambrosianis utgrävningar på 1970- och 1990-talet.
– En av dem som var med och
byggde modellen då, har varit här
på museet och rustat upp den nu.
Han har även minskat ner den lite
för att passa utrymmet och städat
den, berättar Malin Rikardsdotter
Ahlin, visnings- och museichef på
Birka Vikingastaden.
Hon berättar om hur museet
även har lånat den lekutställning
för barn som tidigare visats i Galleri Utkiken på Ekerö bibliotek.
Skeppet och det lilla huset som ingår i utställningen har placerats ut
på olika platser för att inbjuda till

lek och övriga delar har också fått
nya placeringar på Birka. Grisen
Särimner har till exempel satts upp
på taket på restaurangen med samma namn.
Nytt för i år är också att det ﬁnns
små specialbyggda roddbåtar i vikingastil att hyra i hamnen, för att
ta en tur ut på sjön.
kommer
även enligt tradition vara indelat i
teman som till exempel ”Barnens
Birka”, ”Vikingar på Birka” och
”Barnens arkeologi” som på olika
sätt erbjuder aktiviter som passar
ämnet.
– Vi fortsätter även med sommarpubarna på Restaurang Särimner som blivit KRAV-certiﬁerad i

Sommarprogrammet

år. Då kommer Thomas Eriksson
att spela och sjunga tillsammans
med mig eller någon annan. Författarträffarna fortsätter också.
Redan i maj öppnade Birka för besökare och båtturer går från Rastaholm, Klara Mälarstrand och ﬂera
platser i Sörmland. I slutet av juni
börjar båtar också traﬁkera Hovgården på Adelsö och även i år kan
Adelsöbor som köper en biljett till
Birka ombord på någon av båtarna, gå till museibutiken och byta
in den till en säsongsbiljett. Något
som blev en populär möjlighet då
den infördes förra året.

”Vi fortsätter även
med sommarpubarna
på Restaurang Särimner
som blivit KRAVcertifierad i år”

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Den välgjorda modellen är
skapad utifrån de utgrävningar
arkeologen Björn Ambrosiani
gjorde på Björkö på 1970- och
1990-talet. Nu är den upprustad och städad av en av de
ursprungliga modellbyggarna.
FOTO: MALIN RICKARDSDOTTER AHLIN

VI ÄR DINA POOLARE

Går du i pooltankar?
Då ska du prata med oss. Vi hjälper dig med grävandet och andra
tomtarbeten så att du kan koncentrera dig på andra viktiga saker.
Som att ﬁxa nya solstolar.

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

Välkommen till LEJA!
P.S. Du vet väl att vi kan hjälpa dig att fylla poolen också. D.S.
LEJA 08-707 33 00 • lejagruppen.se
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Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.

llet
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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
Q

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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SIMSKOLA

Simkunskaper viktigt för alla
MÄLARÖARNA | Sommar, sol
och bad ligger framför oss. Men
viktigt för både barn och vuxna,
är att se till att se över simkunskaperna.
Stockholms kappsimningsklubb
(SKK) håller precis som ﬂera år
tillbaka, i årets simskola på badplatserna Karlskär, Lundhagen
och Stockby. Simskolan drar igång
den 15 juli och pågår i fyra veckor.
Tidigare har det varit tre veckor,
men de senaste åren har man lagt
till en vecka på Lundhagen och
Karlskär.
– I år har vi även mixat lite grann
så det ﬁnns treveckorskurser, tvåveckorskurser och enveckaskurser. En del har tyckt att tre veckor
har känts lite långt, därför har vi
ﬂera alternativ, berättar Christer
Lindqvist, bredd- och verksamhetsansvarig på SKK.
Förra året deltog cirka 280 i sim-

skolan, men visionen är 300 barn.
– Vädret har aldrig varit avgörande, vi har aldrig varit under
200 deltagare och vi känner att
det ﬁnns ett stadigt önskemål om
simskola här i kommunen, säger
Christer Lindqvist .
En av simskolans satsningarna

ter väldigt långt om man inte har
tränat på det. Det är två helt skilda
saker att simma i en bassäng och i
en sjö. Simskola i strandbad är den
riktiga simskolan, om jag får säga
så, säger Christer Lindqvist.

är att komma åt de lite äldre ungdomarna, bland annat invandrarbarn som kanske aldrig har varit
nära vatten tidigare.
– Där har vi fortfarande mycket att jobba med. För en 13-åring
att gå i simskolan kan kännas lite
pinsamt. Därför försöker vi lägga
de grupperna på eftermiddagarna
och då är det simträning, inte simskola. För det handlar om att träna
på vattenvana, förklarar Christer
Lindqvist.

Varje år avslutas simskolan med
en liten uppvisning på Lundhagsbadet tillsammans med brandkåren, Sjöräddningssällskapet och
livräddningssällskapet.
– Förra året var det lite tufft för
brandmännen då det vara många
bränder, men de kom ändå. De
försöker att alltid vara med och
det är klart at vi ska hitta på något
roligt för barnen.

Icke simkunniga barn och ung-

domar som är födda 2007-2009
samt de som är födda 2001-2004
har gratis simskola. För dessa ﬁnns
speciﬁka bokningsbara grupper.
– Man behöver inte anmäla sig
via vår hemsida utan det är bara att
komma ner på plats när simskolan
börjar, så ﬁnns våra instruktörer
där och tar hand om dem som
kommer, säger Christer Lindqvist
som också vill ﬂagga för simborgarmärket och då inte bara för barnen.
– Jag tror att den äldre generationen tror att det här med att simma
200 meter är en baggis men även
om man kan simma, är det inte
självklart att man klarar 200 meter
i sjön. Är det blåsigt, då är 200 me-

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Även den som redan kan simma, behöver testa sina simkunskaper. Simskolan
uppmanar därför alla vuxna att komma och ta simborgarmärket.

”Är det blåsigt, då
är 200 meter väldigt
långt om man inte har
tränat på det”

FOTO: EWA LINNROS

Tappströmsskolan 9-11 augusti 2019
www.prima-esport.se

www.primalan.se
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GRATIS

Just nu!

undersökning
– mobil, iPad, PC eller din MacBook
(Gäller t.o.m sista juli)

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



Mobil- och Datorservice
Mälarö torg 14, Ekerö centrum
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”Kanske blir det spontandans på den nyrenoverade dansbanan”

MUSIK

’’

Bilder från vänster:
”Spader Jazz” – FOTO: EVA HÖGSANDER
”JoySpring” – FOTO: ELLEN KRAFT
JazzåDom” – FOTO: PRIVAT

Jazzkvällar på Skå festplats
SKÅ | Den ideella föreningen
”Jazz på Mälaröarna” ordnar
även i år jazzkvällar på Skå festplats.
Evenemang genomförs för fjärde
året i samverkan med festplatsen
och kulturföreningen Schakalen
som driver Skå festplats. I år var
dessutom Erik Glaad, konstnärlig ledare för Schakalen en av de
nominerade till ”Årets Eldsjäl” av
kultur- och fritidsnämnden.
Skå festplats byggdes 1954 och
var tänkt som en mötesplats för
musik, dans och socialt umgänge.
Trots att 60 år passerat ﬁnns samma längtan efter och behov av en

träffpunkt människor emellan. Intentionen är att den återigen ska bli
mötesplatsen den skapades för att
vara, men nu som förnyad klassiker.
I sommar går mötesplatsen in
på sitt sjätte år med popkonserter,
dans, jazzaftnar, klubbar, parkteater, utebio, loppmarknader och
mat och dryck serveras också i
folkparken.
Jazzkvällarna startar på dansbanan 26 juli med ”Spader jazz” som
på kort tid har etablerat sig som
ett spännande nytillskott på den
svenska jazzscenen.
– Förankrade i en tydlig New

Orleans tradition har de garvade herrarna hittat nya sidor i
”the Great American Songbook.
Analog improviserad musik som
minns jazzmusiken när den var
som gladast, säger Lars Tidholm,
bandets pianist.
Övriga musiker är Peter Kjellin,
trumpet, Arne Högsander, klarinett och sax, Håkan Rosenqvist,
banjo och gitarr och Krister Ohlsson på trummor.
– Den 2 augusti drabbar ”Mc
Nasty’s” scenen med en svängig framtoning med swing, funk,
blues, pop och ballader, både instrumentalt och med sånginslag.
Kanske blir det spontandans på

den nyrenoverade dansbanan,
hoppas Inger Sehlqvist, bandets
sångerska.
På tenorsaxar Lasse Kisberg och
Bengt Hammar. Kompsektionen
består av Palle Svanström – piano,
Dan Norberg – gitarr, Anders Friström – bas och Thorbjörn Carlsten på trummor.
Den 9 augusti kommer återigen det lokala Ekerö bandet
”JoySpring”. Jazz varvas med brasilianskt, pop, salsa och reggae i
jazztappning. En blandning av
ovanliga standardlåtar och nyskriven musik. JoySpring har gjort
succé med ﬂera fullsatta söndagskonserter på Ekebyhovs slott.

Bandet består av Chris Bendz,
sång, Morgan Ternow, trumpet,
Lars-Gunnar Tellebo gitarr,Seppo Karmitsa, trummor och Johan
Bendz, bas.
Slutligen den 15 augusti kommer
”Jazzå Dom” som framför soft jazz
ur ”The american songbook”: Bandet består av Olle Helmers, altsax /
sång, Peter Karlsson, barytonsax,
Robert Sandblom, trumpet, Göran
Strömbom, piano, Lars Hellström,
trummor och Lars Tidholm , bas.
Mycket mer sker på festplatsen,
mer om detta på ”På G”, sidan 32.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

Vi ﬁnns här för
dig i sommar!
Våra öppettider är:
måndag–fredag: 7.30–17.00

Trevlig sommar!
Folktandvården Ekerö
Tegelbruksvägen 1B
08-123 152 85
E-post atv.ekero@ftv.sll.se

Vi har rum för dig!
Ljusa och harmoniska lokaler för din verksamhet. Behandlingar,
samtal, administration, kurser eller kreativt utrymme.
Rum från 10-35 kvm, hyr på hel- eller deltid från 2 000 kr/mån.
Tillgång till lounge, kök och toalett med dusch.
Allt vackert intill Mälarens vatten.
Kontakta oss på 070-428 05 25 eller ekerohalsorum@gmail.com
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”Smaka på Ekerö”
Lördag den 14 september
Mälaröarnas närproducenter
visar upp vad de har att erbjuda
Upplev, smaka,
lyssna och njut!

Vill ni vara med
och visa upp er?
Skicka mail till:
ĂRULVWKRUQDQHNHUR#WHOLDFRP

Arrangör:
Ekerö Centrumförening

29

Fira med oss!
19

9 9 - 2 019

Rea-start 24/6

–

BÅGREA

50%

*
Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

*50 % rabatt på alla bågar gäller t.o.m.
2019-08-31 vid köp av kompletta glasögon
med premiumglas. Erbjudandet kan ej kombineras
med andra erbjudanden eller rabatter.

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). Erbj. gäller t.o.m. 19-08-31
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

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

Skytteholms Sjökrog
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

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
Öppettider
Tisdag - fredag: 10- 17. Lördag - söndag: 08.30-16
Beställning
av tårtor,
smörgåsar m.m.
görs med fördel
2 dagar i förväg
Herman Palms Plan 2 0700-720 786
Kontakt@faringsokonditori.se
Q
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| kultur

UTSTÄLLNINGAR

Rik kultursommar på Adelsö
Mälarökonstnärer, workshops och ﬁsktema i smedjemiljö
ADELSÖ | Det utlovas en varierande och innehållsrik konstsommar, med mängder av olika
tekniker, workshops, fisk- och
mälartema och en hel del mer,
när galleri Adelsö smedja bjuder
in till sin tredje kultursommar i
unik Adelsömiljö.
Närmast, 22 till 23 juni, erbjuder
trion Jill Stark, Robin Fondin och
Monika Sahlström mycket sevärd
keramik, glaskonst och akvarellmålningar. Helgen därpå blir det
också en mix av tekniker när Anna
Eriksson, Lotta Johnzon, Lilian
Olsson från Galleri Konstvinden
vid Träkvista intar smedjan.
I grannrummet under de två helgerna 29 till 30 juni och 6 till 7 juli,
ﬁnns Lena Sparring och Inga-Lisa
Östman med sina underfundiga
färgrika målningar och keramikﬁgurer.
Mångsysslaren Tommy Hindstam från Sättra gård har skapat ett
gäng lite läbbiga ﬁgurer och en del

annat i betong, vilka kan beskådas
den 6 till 7 juli.
I själva smedjan, den 13 till 14
juli, ﬁnns en av kommunens mer
välkända konstnärer Veronica Cornils-Berg, som ställer ut sina mäktiga skulpturer i olika metallmaterial. För övrigt är hennes drivkraft
för mer kultur åt folket en orsak till
att hon övertygade Ekerö kommun
att ta över Ekebyhovs slott. I gallerirummet intill ﬁnns tre, drygt
femtio år yngre, elever från Södra
latins konstlinje, Frida Westerberg, Kajsa Lidvall och Ella Wierup, med sina verk.

”Joy Lynn Davis bjuder
in till workshop i den
ädla konsten att infoga
silver- och bladguld i
konstverken”
av utställningsdebutanten Rikard
Ahlerup från Munsö. Här kan du
även se några av smedjafotograferna Helena Pauschitz och Ove ”2”
Westerbergs foton.
Den 3 och 4 augusti är det

Joy Lynn Davis bjuder in till

workshop i den ädla konsten
att infoga silver- och bladguld i
konstverken. Kurserna pågår i
två dagar den 20 och 21 juli mellan klockan 10 till 15, till detta
gäller föranmälan. Joy, som ingår
i smedjangänget, visar samtidigt
sina egna bladguldsskapelser. I
grannrummet återﬁnns stenham-

I den gamla smedjan som hör till Stenby säteri på Adelsö, har ett centrum för
Mälarökultur vuxit fram.
FOTO: OVE WESTERBERG

rabon Anna Tillas som ställer ut
sitt silversmide.
Årets fotoutställning bjuder på
Mälaröarnas mest välkända natur-

www.ekerostad.se
070-560 19 54

Rut-avdrag!

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

Hemstäd
Kontorsstäd
Flyttstäd
FÖNSTERPUTS

fotograf Kenneth Bengtsson som
tillsammans med Mona Bengtsson intar ett av rummen. I grannrummet utlovas spännande bilder

workshopsdags igen när du får lära
dig göra ﬁsktryck på rispapper, där
helgen i övrigt har all fokus på ﬁsket och vattnen kring Adelsö, både
historiskt och i nutid.
Säsongsavslutningen, den 10-11
augusti, blir enligt traditionen en
stor konst- och hantverksmässa
där närmare tjugo utställare deltar.

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

z
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SOMMARÖPPET!
Njut av sommaren hos oss! I våra rum ﬁnner du välbeﬁnnande och harmoni

Erbjudande som gäller hela sommaren!
NYKUNDSRABATT 20 %
på valfri behandling från vår breda meny (Gäller en gång, ej Actiway)

SPECIALBEHANDLING

Vi har
öppet för
behandlingar,
KBT och yoga
hela
sommaren!

Djupmassage för nacke, bröst och käke i kombination med lyxig
naturlig facelift 80 min för bara 952 kr.
Produkter från Maria Åkerberg
(Gäller obegränsat med gånger, ej Actiway eller andra rabatter)

YOGA MED OSS Drop-in eller klippkort
20/6 Fira SOMMARSOLSTÅNDET med en utmaning
som känns. Johanna bjuder in till 108 Solhälsningar
Var med efter egen förmåga. Tiden är 18-20 och efteråt dricker vi te.

Flyttat till STENBY
Adelsö Ringväg 61A
Intill ”Gammalt & Nytt” och Adelsö Smedja

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

Schema (Lärare Johanna och Lottie)
5/6 10-11.30 Yin
29/6 9-10.30 Hatha
9/7 10-11.30 Yin
13/7 9-10.30 Hatha
16/7 10-11.30 Yin
20/7 9-11
Kundalini (L)
27/7 9-11
Yin (L)

Prova GRATIS våra klasser
i Ekebyhovsparken
Tisdagar kl. 18.30-19.30 v. 26 och 32
Kom som du är!
Ta med ﬁlt eller matta, inställt vid regn

Våra kurser börjar i vecka 33
Boka klasser och massage
via bokadirekt.se

Ge bort ett uppskattat presentkort
eller ta en skön stund bara för dig!

Du är viktig – Du förtjänar att må bra!
Varmt välkomna! Johanna, Lottie & Ulrica
08-560 300 15 z www.ekerohalsorum.se z ekerohalsorum@gmail.com z Bryggav 131D

Satsa på dig själv
–sök en yrkesutbildning på Komvux!
Det ﬁnns många olika yrkesutbildningar att söka och kravet är att du ska ha
godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolan, vara
folkbokförd i Ekerö kommun samt ha 10-siffrigt personnummer. Det ﬁnns även
kombinationsutbildningar för dig som inte har godkänt i svenska språket.

upptäck birka
sommarens höjdpunkter
SAMARBETAR
MED STROMMA
FÖR ATT RÄDDA
ÖSTERSJÖN

Exempel på yrkesutbildningar:
Plattsättare, undersköterska, barnskötare,
kock, yrkesförare, ﬂorist, köksbiträde, vägoch anläggningsarbetare, VVS-montör,
butikssäljare, nätverkstekniker, målare,
bagare, betongarbetare, svetsare.

Exempel på
kombinationsutbildningar:
Undersköterska, köksbiträde, kock,
barnskötare, lager och logistik.

• Yrkesutbildningarna kan ha olika
startdatum och sökperioder – var ute i
god tid!
• Yrkesutbildning sökes via den kommun
som erbjuder utbildningen i sitt
kursutbud. Du hittar olika kommuners
ËÈË½ÀvÃÃ³ÀË®Àð§®
Förskola & Skola.
• Samtliga kurser utom SFI ger dig rätt
till studiebidrag och studiemedel. För
mer info se www.csn.se.

Boka tid för
karriärvägledning
Ekerö Vuxenutbildning erbjuder
vägledning till dig som är
folkbokförd i kommunen.
Välkommen att boka tid!
E-post:
vuxenutbildningen@ekero.se
Direkt:
08-124 574 00
Telefontid: Mån-tis 14-15
och ons-tors 10-11
Mer information:
www.ekero.se

4/5-31/8 Fornnordisk odling
29/6- 7/7 Barnens Birka
4-11/8 Barnens arkeologi

Lör 6/7-3/8 Vildsvinsgillen
8/7-3/8 Vikingar på Birka
25/8 Arkeologins dag

Flanera i de rekonstruerade vikingakvarteren, följ med
XsMVO]QLIL\]ZWKP\IMVÅSIMTTMZT]VKPXsZM[\I]ZIVO
Särimner eller café Eldrimner.
Pris 410 kr inkl. båtresa ToR från Mariefred, museientré och guidad tur.
Barn 6-15 år 1/2 priset, 0-5 år gratis.
Båt avgår från dagligen 29/6-11/8 från Mariefred 10:00.
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• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.

Adelsö smedja
Mälaröboende gästutställare hela
sommaren. Lö-sö kl 12-15 t.o.m. 12/8.
Konsthantverk, byggnadsvårdsbutik
och fika finns också. Stenby säteri,
Adelsö.

Midsommar Färingsö
Traditionellt midsommarfirande med
musik och dans kring stången, servering, lotterier, korv och glass m.m.
När: 21/6 kl 12-16
Var: Färingsö hembygdsgård
Arr: Färingsö hembygdsförening

Motorträff
Visa upp ditt motorfordon eller titta
på andras. Enkel servering i bistron
och bra musik i högtalarna.
När: Torsdagar kl 17-23
Var: Skå festplats
Arr: Kulturföreningen Schakalen

Klä midsommarstång
Midsommarstången kläs och AIF bjuder på fika. Ta gärna med blommor.
När: 20/6 kl 19
Var: Adelsö festplats
Arr: Adelsö IF
Midsommar Adelsö
Traditionsenlig familjefest med dans
och lekar runt stången, tombola,
luftgevär och mycket mer. Entré 20
kr. Barn upp till 12 år gratis.
När: 21/6 kl 12-15
Var: Adelsö festplats
Arr: Adelsö IF
Midsommar Ekebyhov
Traditionellt firande. Kl 11 kläs
midsommarstången, (ta gärna med
egna blommor) Kl 13.30 startar
dansen runt midsommarstången
med Wilma och Gustav samt Gunnel
Bergström som lekledare. Servering
kl 12-16.
När: 21/6 kl 11-16
Var: Ekebyhovs slott

Mjukglassmaskinen är
nu öppen för
säsongen!

Uteyoga
Mindful yoga (jämna veckor) och yin
yoga (ojämna veckor) för alla oavsett
ålder och förkunskaper. Gratis.
Medtag filt och matta. Vid regn flyttar
yogan till Mälarö yoga och friskvårdscenter, Träkvista torg.
När: Lör kl 10-11, v. 26-32
Var: Ekebyhovs slottspark
Arr: Mälarö yoga och friskvårdscenter

POKERRUN

Parkträning
Gratis parkträning som passar alla.
Ons – utefys, sön – jympa. Inställt vid
kraftigt regn.
När: Ons kl 18.30, sön kl 16. T.o.m
18/8. Uppehåll mellan 15/7-30/7
Var: Ekebyhovs slottspark
Arr: Friskis och svettis Mälaröarna

Våffelfrukost med Melodikrysset
Lös Melodikrysset och ät våfflor tillsammans. Fri entré. Inställt vid regn.
När: 29/6 och 6/7 kl 9.30.
Var: Skå festplats
Arr: Kulturföreningen Schakalen

FOTBOLL

EVENEMANG


Midsommar Lovö
Logdans med spelmän, kaféet öppet,
dans och lekar runt midsommarstången. Kl 14 kläds stången, kl 15
reses den.
När: 21/6 kl 14.00
Var: Rörby hembygdsgård, Lovö

Löfgren. Parken är öppen 12-17 för lek
och fika. Fr. 5 år.
När: 28/6 kl 14
Var: Ölsta folkpark
Arr: Folkets hus och park

Fotbollsderby
Årets fotbollsderby mellan Adelsö
IF-Munsö IF. Kaféet öppet. Fri entré.
När: 22/6 kl 13
Var: Adelsövallen
Arr: Adelsö IF
Språkkafé
Träna på att prata engelska. Gratis
för alla. Fikapaus. Volontärer välkomna.
När: Lör och sön kl 14-16
Var: Annexet, Sundsgården, Färingsö
Arr: Sundsgården culture and integration center

Sommaryoga
Lugn och mjuk yoga för alla, oavsett ålder och förkunskaper. Gratis.
Medtag egen sittkudde och underlag.
Inställt vid regn.
När: Tis kl 18.30-19.30, v. 26-32
Var: Ekebyhovs slottspark
Arr: Ekerö hälsorum
Familjeföreställning
”Den magiska hatten” – en förtrollad
varieté med Malin Nilsson och Olof

Adelsö runt
Veteranevenemang och ”poker
run” för moppe, bil, traktor eller hoj.
Matförsäljning och aktiviteter vid
festplatsen.
När: 29/6 fr. 11, fordonen släpps iväg
kl 15, prisutdelning kl 17.
Var: Adelsö festplats
Arr: Adelsö evenemang

Familjeföreställning
”Hunden” – en clownföreställning
med Dotterbolaget. Parken är öppen
12-17 för lek och fika. Fr. 4 år.
När: 20/7 kl 14
Var: Ölsta folkpark
Arr: Folkets hus och park
Konsert
Jazzkonsert med ”Spader jazz”.
När: 26/7 kl 19-21
Var: Skå festplats
Arr: Jazz på Mälaröarna, Kulturföreningen Schakalen
Konsert
Jazzkonsert med ”Mc Nasty’s”.
När: 2/8kl 19-21
Var: Skå festplats
Arr: Jazz på Mälaröarna, Kulturföreningen Schakalen
Konsert
Jazzkonsert med ”JoySpring”.
När: 9/8kl 19-21
Var: Skå festplats
Arr: Jazz på Mälaröarna, Kulturföreningen Schakalen
Hembygdsdag
Musik, lotteri, marknadsstånd,
barnaktiviteter, brödbakning, servering, utställning m.m.
När: 11/6 kl 11-15
Var: Uppgården och hembygdsgården, Adelsö
Arr: Adelsö hembygdslag
Konsert
Jazzkonsert med ”Jazzå Dom”.
När: 9/8kl 19-21
Var: Skå festplats
Arr: Jazz på Mälaröarna, Kulturföreningen Schakalen

Sommardans
Dans till ”Bandet” från Härnösand.
Skjutbanan, chokladhjulet och kaféet
är öppna. 150 kr.
När: 29/6 kl 21-01
Var: Adelsö festplats
Arr: Adelsö evenemang
Magnus Ladulåsloppet
Åttonde upplagan av ”Stockholms
vackraste milbana”. Även kortare lopp
för barn.
När: 6/6 fr. kl 13
Var: Adelsövallen
Arr: Adelsö IF
Mälaröbion
7/7 kl 19: ”Yesterday”, ålder ej bestämt.
4/8 kl 15: ”Lejonkungen”, ålder ej
bestämt, kl 19: ”Stockholm”, fr 11 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus

Slåtter
Gemensam slagning av slåtterängens
blommor och gräs. Inställt vid dåligt
väder.
När: 18/8 fr. kl 9
Var: Väsby hage, Munsö
Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening

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 2019-07-31

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

Arr: Mälaröbion

SLÅTTER

Arr: Ekebyhovs slotts intresseförening

SOMMARYOGA

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

UTSTÄLLNINGAR


MIDSOMMAR

På gång i sommar
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Välkomna!
Färingsö hembygdsförening

Mattläggning
z
z
z
z

Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Golvslipning
Även altan/trall slipning
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se
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Världsarvets plåga
Under hela projektet med Ekerövägen har
Trafikverket gjort Världsarvet till ett slagträ
mot mälaröborna som dessutom tvingas
betala priset i form av olägenheter som
uppstår.
På väg är man tvungen att dagligen färdas
Med avsikt på sättet att komma nånstans
På Mälarövägen ska människor härdas
Att utstå en märklig beslutsdekadans
Vi har att passera en världsarvets gröda
Bedårande vacker i hela sin prakt
Man undrar betänkligt vem denna ska göda
När någon bedriver sin hetsiga jakt
På mälaröbornas rättmätiga önskan
Att ta sig till stadslivet tur och retur
Och ej bli för sen i den ljuvliga grönskan
Av makters diffusa handlingsstruktur
Det ryktas att fil under lång tid ska stängas
På grund av en känslig världsarvsnatur
Som gör att vi mer än idag måste trängas
Och ordna oss under trafikdiktatur
Problemen blir stora och tillåtes växa
När framtida arbeten kommer i gång
Och gör logistikens metoder komplexa
Med lösning som leder till öbors förfång
Man ska ju de godaste tankarna gilla
Så låtom oss verka för något vi kan
Där ute på vägen där allting står stilla
Exempelvis söka en flirt med varann
Och fint till en picknick vid vägkanten duka
I känslan av frihet från bilens kupé
Och slippa få bära den åkandes sjuka
Som inte med fokus kan blommorna se
När väl vi har tröttnat så söker vi makten
Och ställer den hastigt och lustigt till svars
Med tvingande maning att riva kontrakten
Som gör så att kärlek till öar förfars

kolumnen

Conny Roth

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!
Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett
inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.se
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Sporten
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”Han har framtiden för sig och han kommer bli
en fantastisk spelare” Jonas Tydén, klubbchef på Smedslättens LTK

EIK F15 tog guld Båstadvinst
TENNIS | Ekeröbon Tsegai
Gebremeskel vann 18-årsklassen
i Båstad. Nu laddar han om för
slutspelet i Kalle Anka cup som
också spelas i Båstad.

FOTBOLL | Ekerö IK:s tjejlag
F 15 gick hela vägen och tog guld
i Ålborg City Cup i Danmark.
Den 1 juni avgjordes F15-ﬁnalen i
Ålborg City Cup. Ekerö IK:s F15lag ställdes mot Ytterby IS från
Kungälv.
Ekerö IK kontrollerade matchen
från början till slut och vann ﬁnalen mot Ytterby IS med 1-0 efter
mål av Emilia Marklund. Laget gick
obesegrade genom hela turnering
och målvakt Alice Blom släppte
inte in ett enda mål.

z

Ekerö IK:s F15 lag på prispallen efter segern I Ålborg City Cup.

FOTO:EKERÖ IK

”Prova på” med Ekerö IK i parken

När nationaldagen firades i Drottningholmsparken, hade Ekerö IK bland annat riggat två mindre fotbollsplaner. Både barn
och vuxna passade på att kicka boll.
FOTO:JOHANNA ERIKSSON

spelar internationellt för att slå
mig in på och klättra i världsrankingen för juniorer. Mitt mål är att
innan jag fyllt 18, spela en Junior
Grand Slam.
Han siktar längre än så, att bli
världsetta ﬁnns bland hans framtida mål liksom att vinna Us Open.
– Men vägen för att komma dit är
inte lätt, det är en tuff konkurrens.
Bara att slå sig in på ”topp 100” i
världen kräver mycket hårt arbete.
Men jag är verkligen redo att göra
det otroligt hårda och tuffa arbetet
som kommer behövas för att kunna nå min högsta potential.

Det var en tajt ﬁnal men jag lyckades ta hem segern med siffrorna
1-6, 6-3, 7-6, berättar femtonårige
Tsegai Gebremeskel.
Han började spela tennis då han
var 4 år gammal, först i SALK ett
knappt år och sedan kom han till
ETK där han spelade i sju år.
– Jag har gjort ett klubbbyte till
Smedslättens Lawntennisklubb.
Jag är glad att jag hittat en klubb
som stöttar mig till 110 procent,
med ett tränarteam som jag känner
mig väldigt trygg hos, säger Tsegai.
På Smedslättens LTK har han
bland annat sina gamla tränare från
ETK. Det är David Bengtsson som
är sportchef på klubben och Jonas
Tydén som är klubbchef på Smedslättens LTK.
– Tsegai är en mycket ambitiös
tennisspelare. Han har framtiden
för sig och han kommer bli en fantastisk spelare. Tsegai har sedan
tioårsåldern varit en av de starkaste juniorerna i sin åldersklass och
fortsätter sin ﬁna utvecklingskurva, berättat Jonas Tydén.
Efter segern i Båstad, blir det
förberedelser inför Svenska riksﬁnalen, som han kvaliﬁcerat sig för
från Stockholm.
– Mina kortsiktigare mål är just
nu att vinna slutspelet i Svenska
riksﬁnalen och med det få representera Sverige i OS som varit en
dröm sedan ung ålder, berättar
Tsegai.
– Sedan beger jag mig ut och

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekeröbon Tsegai Gebremeskel efter
segern i Båstad.
FOTO: SMEDSLÄTTENS LTK

Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER T.O.M. 20 AUG
FOTBOLL | Damer div 2: 14/8 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Segeltorps IF • 18/8 kl 15:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Sätra SK B
Herrar div 4 mellersta: 26/6 kl 20:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Reymersholms IK • 7/8 kl 20:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Norrtulls SK • 10/8 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Rågsveds IF
Herrar div 7 C: 17/8 kl 14:00 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - Stockholms Universitets FF

LÄGET 17 JUNI
FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
5
4
4
4
2
1
1
0

0
0
1
2
1
0
1
3
1
1

0
2
2
2
3
4
5
4
6
7

40
15
23
18
22
15
13
3
2
2

-

3
6
7
9
12
12
24
23
28
29

24
18
16
14
13
12
7
6
4
1

FOTBOLL
10
11
10
10
11
10
10
11
10
11
10
10

7
6
6
6
6
4
3
3
3
3
3
1

1
2
2
1
1
3
3
3
2
2
0
2

2
3
2
3
4
3
4
5
5
6
7
7

20
29
22
23
18
17
14
16
16
28
18
11

-

10
15
15
12
17
13
17
24
17
30
32
30

22
20
20
19
19
15
12
12
11
11
9
5

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

9
9
9
8
8
9
8
8
8
8

8
5
5
5
4
4
3
2
1
0

0
2
1
1
2
1
0
2
0
1

1
2
3
2
2
4
5
4
7
7

44
31
34
30
17
27
15
19
12
11

-

8
19
16
25
13
32
22
25
45
35

24
17
16
16
14
13
9
8
3
1
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Mälarö BK i lydnads-SM
LYDNAD | Den 6 till 9 juni deltog tre ekipage från Mälarö
brukshundsklubb i SM i lydnad i
Hallsberg. Bäst gick det för Tina
Rosberg och vallhunden Little
Joe som tog hem en tjugofjärdeplacering.
– Det var jättevarmt och vi ﬁck ge
hundarna vätskeersättning och ha
kylvästar på dem för att de skulle
orka, berättar Tina Rosberg som
tävlade med två av sina vallhundar, Little Joe och Fia-Friends Var
E-Vargen.
Klubbkollegan Ewa Svensson
Wirström tävlade också med sin
vallhund Trolleys Nemi.
Även om de vädermässigt förutsättningarna var lika för alla, är det
olika hur hundarna kan hantera
värmen och de tre Mälarö BK-hundarna hade det tufft med att orka
genomföra alla moment.
– Det var svårt för Joe att klara av
att hålla ihop och gå fot hela vägen
i det ”fria följet” och där tappade vi
lite poäng, säger Tina Rosberg och
fortsätter:
– Det är också fyra ringar med
deltagare som tävlar bredvid varandra hela tiden, vilket göra att det
kan vara svårt att hålla fokus när
det ropas ut instruktioner precis

intill som hundarna inte ska bry
sig om.
Tina Rosberg och Little Joe lyckades trots de tuffa omständigheterna att ta sig upp på en tjugofjärdeplats, fyra platser och fem poäng
från ﬁnalen.
Det är dock inte en slump att de
tre Mälarö BK-ekipagen tävlar på
SM-nivå. De tränar alla hårt och
Tina Rosberg kör minst en pass
om dagen med sina hundar, även
om inte alla moment är med. Nu
fortsätter tränandet och tävlandet,
med förhoppningen om ännu bättre placeringar nästa år.
– Det är så lite som fattas, vilket
är en morot för att fortsätta, säger
Tina Rosberg som redan kvalat in
till nästa års SM och nu jobbar vidare för att höja sin ranking.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tre hundar och två förare
från Mälarö brukshundsklubb
deltog i SM i lydnad. Ewa
Svensson Wirström (t.v.) och
Tina Rosberg (t.h.) med hundarna Trolleys Nemi, Little Joe
och Fia-Friends Var E-Vargen.
FOTO: PRIVAT

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

SPECIALUTGÅVA!

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

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

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

Obs! Begränsat antal bilar.

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se

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

rosor
& tack
Stort tack
kommunen!
z Jag med familjen är
mycket tacksamma för
att vi får möjlighet att
ﬁra vår nationaldag i
Drottningholmsparken
tack vare kommunens försorg! Så bra arrangerat!


– Sanduddenbo

Extremt missnöje med
nya pendelbåten Lux
Den nya båten Lux som
traﬁkerar linje 89 är en ren
katastrof för oss som arbetspendlar! Hur kan man rimligen ha missat att det absolut
viktigaste för en pendlingsbåt är möjligheten att nyttja
resan till arbete?
Det ﬁnns totalt fyra bord
som är extremt smala så man
kan absolut inte sitta mitt
emot varandra med datorn,
vilket gör att det endast blir
16 arbetsplatser där man kan
sitta med laptop och jobba!

16 av 190 platser kan väl ändå
inte ha varit tanken. Tyvärr
är dessa bord även alldeles
för höga och sitter för långt
från stolen, vilket ger usel
ergonomi. Man ställer sig
frågan varför de måste vara
så smala när utrymmet ﬁnns
för att ha bredare bord.
Det ﬁnns typ brickbord
på sätena, men där kan man
knappt ha datorn för de är
också jättesmala så där får
datorn heller inte plats. Om
man ska kunna ha dem där

(L) och Mälarökoalitionen
inget för landsbygden

måste man stödja upp den
med typ en ryggsäck i knät
för att den inte ska åka av.
Gardiner saknas – vid
varma och soliga dagar
kommer platserna närmast
fönstren att vara outhärdliga
och eluttag saknas helt.
Vi är väldigt många som
är extremt missnöjda med
den nya båten för den är inte
en pendelbåt utan utformad
som en buss.
– Besviken båtpendlare

Vem var Mante?
Det ﬁnns gåtor som man
kanske aldrig får svar på.
Som det här med Mante.
Vem var han? Kanske en av
kuskarna som arbetade på
Ekebyhofs slott vid sekelskiftet 1900? Eller var han en
älskad häst? Hur som helst,
hans namn ﬁnns inristat
i en stor kvarnsten. Den
ligger alldeles vid entrén till
Kuskbostaden, ett mindre
uthus till slottet som just nu
är under renovering
Där har stenen förmodligen legat ganska länge,
kanske till och med innan
huset byggdes. Ingen vet
eftersom det inte ﬁnns
någon närmare dokumentation utförd, vare sig av
huset eller av omgivande
tomt. Det är därför som
fantasin lätt springer iväg
och det är kittlande att försöka hitta sanningen. Att
det har funnits en kvarn
inom Ekebyhofs ägor är
alldeles korrekt. Ännu idag
kan man se rester av den i
Jungfrusundsskogen. Men
om stenen kommer därifrån
vet vi ju inte.
Någon har alltså bemödat
sig om att bevara namnet
Mante. Ristningen är snygg
och prydlig och skriven med
versaler. Det här skulle synas
av alla som besökte platsen.
Stenen är också vänd så att
den som stiger ut ur huset
idag genast ser inskriptionen. Men kanske stenen helt
enkelt bara låg i trädgården
utan annan uppgift än att

försköna. När huset byggdes
ut någon gång under 1900talets mitt vändes entrén
mot trädgården och stenen
kilades in under den nuvarande trätrappan. Där har
den legat halvt osynlig sedan
dess utan att någon brytt
sig om den. Men nu när det
renoveras friskt både inne i
huset och på tomten ligger
den kanske i farozonen.
Det fanns rätt många
kuskar på Ekebyhof under
ryttmästare Albrecht Ihres
tid. Familjen ﬂyttade hit
1898, gjorde slottet till
en åretruntbostad, drev
lantbruk och plantskola.
Tjänstefolken var många
och alla hade sina speciella
uppgifter. Störst var aktiviteten under 1900- talets
första hälft. Att ta hand om
ryttmästarens hästar var
ansvarsfullt och kanske
hade kuskarna lite högre
status än ladugårdskarlar
och pigor. I alla fall hade
de ett eget hus att bo i. Vi
kallar den Kuskbostaden.
Kuskarna kom både från
Ekerö och andra delar av
landet. Stannade gjorde de
ofta bara ett par år. Samtida
med kuskarna fanns det
också chaufförer – eller var
det så att yrket bara bytte
namn? Häst och vagn var ju
allmänt transportmedel en
bra bit in på 1900-talet innan
bilen kom.
Så vem av kuskarna ska
man kunna tro var den som
inristade namnet och som

bodde i Kuskbostaden?
Det ﬁnns minst tio att välja
mellan. Var det Johan Erik
Karlsson från Munsö, David
Lindén från Jönköping
eller Karl August från
Björnlunda. Ingen av dem
tror jag. Mitt val blir nog Bror
Alfred Lindberg som var
född i en by utanför Malmö.
Hans far var stalldräng på
den stora gården Ellinge i
Västra Sallerup. Bror bodde
på Ekebyhof under åren
1919 till 1923. Lite längre än
de ﬂesta kuskar. Dessutom
kom han från södra Sverige
och det är där som namnet
Mante har använts, både
som personnamn, familjenamn men framför allt som
hästnamn. Nu tror jag inte
att ryttmästaren lät kusken
bestämma namn på någon
av sina körhästar. De var
säkert av ﬁn härkomst med
utvalda stamtavlor – men
kanske Mante var kuskens
eget tilltalsnamn på den häst
han hade ansvar för.
Som sagt – det här är
en liten bit av slottets och
småfolkets historia, men en
svår nöt att knäcka. Kanske
någon av er läsare har bilder
som kan berätta eller något
annat som ger belägg för
mina teorier. Hör av er till
tidningen i så fall.
PS. Stenen kommer att
bevaras. Det har man lovat
från ansvarigt håll i kommunen.
– Gunilla Lindberg

REPLIK

Göran Hellmalm anför att vi i Ekeröalliansen inte vill
gå till mötes med en utredning om förutsättningarna
för övertagandet av vägföreningarna och då speciﬁkt
Närlunda och Stockby vägföreningar. En rätt märklig interpellation i början av mandatperioden då
Ekeröalliansen har det med i vår politiska plattform för
mandatperioden. Det har framgått med all önskvärd
tydlighet att många medborgare inom dessa vägföreningar vill att kommunen tar över ansvaret. Men det
som stör mig är att Hellmalm så tydligt talar om att det
är just i våra centrumområden som kommunen ska ta
över ansvaret. En utredning ska vara förutsättningslös
och därmed bör/ska alla olika alternativ genomlysas.
Det vill säga alla vägföreningar i kommunen och dess
förutsättningar. För Centerpartiet gäller att hela Sverige
ska leva och därmed hela Ekerö på vår kommunala
nivå. Liberalerna tillsammans med övriga partier inom
Mälarökoalitionen visar med detta att de inte är ett
alternativ för landsbygden.
– Ove Wallin (C), gruppledare

Kommentar till (L)
om vägföreningar
REPLIK

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Liberalerna
bröt med alliansen, därför att den frågade efter hela
kommunen och inte bara tätorten. Vi i ytterområdena
vill ha politiker, som ser till hela kommunen och inte
bara till de nyinﬂyttade i tätorten.
Nu vill Liberalerna, att kommunen ska ta över ansvaret för vägarna i detaljplanerade tätortsnära områden
också. Ytterligare belastning för invånarna på Adelsö,
Munsö, Lovön, det mesta av Färingsö plus en del av
Ekerö. Tätorterna ska ha och vi i ytteromrädena ska
betala. När inte alliansen gick med på det, så övergav
liberalerna alliansen enligt Göran Hellmalm. Tjusigt!
– Gull Olli

Insändare från Mälarökoalitionen, MN nummer 10, 2019

sommarbesök galleri Adelsö Smedja
• Öppet varje helg mellan kl 12-15. Hela sommaren konsthantverk & byggnadsvårdsbutik

• 13-14 juli Veronica Cornils-Berg skulptur i
stål, koppar, järn mm

• 8-9 juni Ane & Emil Svenheden textil, teckning, måleri

• 13-14 juli Frida Westerberg, Kajsa Lidvall,
Ella Wierup måleri

• 15-16 juni konst- och hantverk av smedjangänget

• 20-21 juli workshop med bladsilver/guld, med
Joy Lynn Davis OBS start kl 10, föranmäl

• 22-23 juni Jill Stark, Robin Fondin, Monika
Sahlström keramik, glas, måleri

• 20-21 juli Anna Tillas silversmide

• 29-30 juni Ann Eriksson, Lotta Johnzon,
Lilian Olsson måleri

• 27-28 juli Fotoutställning: Kenneth & Mona
Bengtsson, Rikard Ahlerup, Ove 2 Westerberg, Helena Pauschitz

• 29-30 juni, 6-7 juli Lena Sparring & IngaLisa Östman måleri, keramik

• 3-4 augusti Fisk-och mälartema med workshops

• 6-7 juli Tommy Hindstam betong

• 10-11 augusti Konst- och hantverksmässa

Finns knappt 2 kilometer söderut från färjeläget

www.adelsosmedja.se

Till minne av
Viktor Tullander
EKERÖ | Vi lärde känna
Viktor i det gemensamma engagemanget för
Ekebyhovs slott via Ekebyhovs slotts intresseförening, arbetsgruppen
för Ekebyhovsparken
och Ekebyhovs slotts
vänförening.

 TILL MINNE


Viktor var mycket engagerad, intresserad och
inte minst ytterst kunnig
i synnerhet vad gällde arbetet genom den så kallade
Parkgruppen. Under hans
tid tillkom bland annat
Äppelgenbanken med artbestämning och införskaffande av nya träd.
Viktor var också en hängiven kassör först i intresseföreningen och senare
även i vänföreningen. Bokföringen skedde med stor
noggrannhet och revisorerna gladdes över ordning
och reda bland siffrorna.
Men det var också givande och intressant att få
samtala om gemensamma
intressen, såsom operaföreställningar, senast lästa
biograﬁn eller få recept på

karelska piroger eller njuta
av hembakad toscatårta.
Det är i tacksamhet som
vi kommer att minnas Viktors aldrig sinande engagemang i och för de ideella
föreningarna.
ANITA OLSSON,
ORDFÖRANDE
I EKEBYHOVS SLOTTS
VÄNFÖRENING OCH
FD ORDFÖRANDE
I EKEBYHOVS SLOTTS
INTRESSEFÖRENING
STEFAN BERNSON,
FD ORDFÖRANDE
I EKEBYHOVS SLOTTS
INTRESSEFÖRENING

”Det är i
tacksamhet
som vi kommer
att minnas Viktors
aldrig sinande
engagemang i
och för de ideella
föreningarna.”

annonsmarknaden
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Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

 SÄLJES

Båt Ryds sport, 30 hk. 7 500
kr. 070-292 01 30.



Elsvetsutrustning för hobbybruk, bågsvets och en gaslös
MIG-svets med tillhörande
skärm. Kontakt endast via
e-mail perakej@telia.com på
grund av hörselproblem.
Allt för 300 kr pga garagerensning.
Liten och nätt vävstol (Glimåkra Ideal) mycket billigt. Ring
072-045 87 90.

Jordfräs Örje. 2 500 kr.
070-292 01 30.
Vattenslagsrulle med pistol
250 kr. 070-292 01 30.
Pirra 350 kr. 070-292 01 30.
Tryckluftspaket 150 kr.
070-292 01 30.
Gasol- kylskåp, mycket
välfungerande fastän äldre.
Säljes pga av el-installation.
Pris 200 kr. Finns i Närlunda.
070-649 69 43.

 KÖPES


Electrolux dammsugare 1800
w, har kostat 1300 säljes pga
ﬂytt för 300 kr. 070-484 01
18. Finns i Tappström Ekerö.
Vardagsrumsbord vitt. Bredd
75 cm, höjd 46 cm, längd 118
cm. 300 kr. 073-975 69 56.
IP-telefon, Gigaset A170, nyskick. 150 kr. 073-975 69 56.

Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt och
kunnigt bemötande.
08-400 258 35.
Jag köper gärna dina gamla
LP-skivor, mindre och större
samlingar, pop, rock, jazz, 60till 80-tal. Även CD-skivor av
intresse. Kontakta mig (telefon/SMS) på 073-037 10 36.

• Privatpersoner (ej verksamhet) annonserar GRATIS
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpg-bild
• Begagnat utannonserade värde får högst
uppgå till 250 000 kr

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

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



UTHYRES





För att få säker sol under
sommaren, åk till Malta!
Hyr en av 2 lägenheter i
Marsascala, TaMonita. 1 el 3
sovrum, för 4 el 6 personer
per lägenhet. Eller res ﬂera
familjer tillsammans och bo
var för sig. Härlig sjöutsikt
och bara några minuters
gångväg till bad, pool, restauranger och strandpromenaden. Direktﬂyg med SAS el
Ryanair. Ring 070-695 12 50
el 08-560 212 34.
Sommar i Funäsdalsfjällen! Du som vill ﬁska, gå på
tur eller bara njuta av fjällluften. Hyr vår ﬁna fjällstuga
på Röstberget i Funäsdalen.
Stugan har 8 bäddar i
2 sovhytter, kök med storstuga, bastu och öppen spis.
Tel 070-695 12 50 eller
08-560 212 34.





BORTSKÄNKES



2 st Mountainbikes, 1 st
gammal herrcykel. Alla
3 behöver nya däck.
Hämtas. 072-913 16 88.

• Rekommenderad inlämning är 2 v före utgivningen
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i turordning samt i mån av utrymme

Gamla Huset
Välkommen till ERB!

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
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08-560 397 00

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö
Telefon: 08-560 30121 Gamla Huset Butik
Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

50 år sedan

38

Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!
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Flygaktiviteter på Skå Edeby flygfält
MÄLARÖARNA | Skå-Edeby
flygplats kom till i samband
med ockupationen av Norge
och Danmark under andra
världskriget. 1969 kan man
läsa i MN om vad som pågår
på fältet, men också om
andra flygplatsplaner.

Men det är förstås inte bara
lottor som medverkar. ”Här
har ett hundratal stadgade
medelålders herrar, ﬂertalet
tekniker i framskjutna positioner, levt ett sunt och stärkande lägerliv i militärtält och
utspisats med kronans rejäla
mat av civilförsvarslottor från
Västerort, Mälaröarna och innerstaden.”

1969 skriver MN också om
olika förslag för anläggandet
av en ﬂygplats som skulle
komplettera Bromma ﬂygplats. Idag vet vi att denna
hamnade i Arlanda, men vad
många kanske inte vet är att
ﬂera platser på Mälaröarna
nämnts som möjliga för en
ﬂygplats.
På 1950-talet utreddes frågan
om en storﬂygplats på Skå
Edeby ﬂygfält som ett alternativ till Halmsjöbanan (som
sedermera blev Stockholm
Arlanda Airport). men även
Stafsund och Bona har ﬁgurerat i tidningar som alternativ
och i MN 1969, kan man läsa
att kommunalnämndens arbetsutskott i Ekerö kommun
har tröttnat på ”den privata
retorik” som tagit sig i uttryck i tidningsartiklar om
ﬂygfältsplaner i Ekerö kommun. I ett pressmeddelande
från Ekerö kommun avförs
Stafsundsalternativet såsom

En grupp pigga civilförsvarslottor, fr.v: Carola Hjorth, Kristina Wahlqvist, Lisa Vougt, Kerstin Clarholm,
Monica Thorell, Ulla Eriksson, kårchefen Solbritt Hjorth och vice kårchefen Karin Johnsson.

helt orealistiskt och man har
också svårt att tänka sig en
placering på Bona.
Men Skå Edeby ﬂygfält används ändå ﬂitigt. På försommaren 1969 är ﬂygakti-

viteten över Västerort och
Mälaröarna ovanligt aktiv.
Det är frivilliga ﬂygkåren och
civilförsvaret som har haft så
kallade samverkansövningar med Skå-Edeby som bas.
”Tolv små ettriga privatplan

har dagarna i ända startat och
landat och bensinen har det
sannerligen inte snålats med.
För föreläggande och andra
moderliga omsorger svarade en grupp pigga civilförsvarslottor.”

Skå-Edeby flygfält består av
ett ﬂertal ladliknande röda
byggnader som ger karaktären av ett lantbruk. I och
med det kamouﬂerades intrycket av en ﬂygplats under
andra världskriget. Det ﬁnns
ett ﬂertal autentiska hangarer, så kallade ladvärn, från
1941-42. Det ﬁnns många historiskt intressanta ﬂygplan
på Skå idag. Flygplatsen är
numera en resurs i det mellansvenska allmänﬂyget. På
fältet förekommer pilotutbildning,
klubbﬂygning,
ﬂygning i samhällets tjänst
för FFK (Frivilliga ﬂygkåren),
sportﬂygning, veteran- och
hembyggesﬂyg och ren rekreationsﬂygning samt ibland
även ambulans- och polisﬂyg.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Har du räddat liv?
Vill du lära dig hur man gör?
Ekerö Civilförsvarsförening kommer till badstranden
och visar hur man räddar liv med hjärt- och lungräddning och åtgärder vid luftvägsstopp samt livräddning i
vattnet (drunkning).

Vi besöker följande badstränder kl 12-14:

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar
Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning
OVK

Måndag
z Tisdag
z Onsdag
z Torsdag
z Fredag
z

15 juli –
16 juli –
17 juli –
18 juli –
19 juli –

Södran
Lundhagen
Stockbybadet
Karlskär
Mörbybadet

Vi bjuder
på fika
till alla som
deltar!

Vi ses på stranden i sommar!

Vi erbjuder hela besiktningsgrupper
Ring oss på 070-717 99 19 och beskriv era önskemål
eller maila på info@besiktningsakuten.se
Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö

Ekerö
Civilförsvarsförening

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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| mälarökrysset

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: Ekerö gospel med Carola som gästartist i Ekerö kyrka.
FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Helena Haag, Skå, till förra numrets vinst där
korsordet hade nedanstående lösning.

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

z

EKEBYHOV BUSINESS CENTER Bryggavägen 110
z

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

z

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





EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER Bryggavägen 121
z

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

*Moms tillkommer på hyror

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

Entreprenör

skalfast.se
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Invigning Sjöräddningens stationshus i Jungfrusund invigdes 7
juni. Cia Sjöstedt, vd för Sjöräddningssällskapet klippte bandet.
Vid hennes sida Paul Forell, stationschef och uppsyningsman på
RS Munsö/Ekerö.
FOTO: ROBERT STJERNDAHL

Adelsö vandringsdag invigdes för 25 året i optimalt vandrings-

väder på Kristi himmelfärdsdagen. Ett givet delmål var att få ta
del av Adelsö IF:s hyllade fisksoppa vid fiskare Roland Vidlunds
brygga i Sättra. Vid Värna Adelsös station på Kunstaberget räknade man till 297 vandrare.
FOTO: OVE WESTERBERG

| öarna runt
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Birkakören drog som vanligt proppfull kyrka när de bjöd in till
sommarkonsert på Adelsö den 16 juni. Vackra visor och magisk
sommarkväll utlöste jubel från publiken. Johan Wallnäs dirigerade kören till ackompanjemang från Ulrika Björkman, flöjt, och
Torbjörn Gustavsson, piano.
FOTO: OVE WESTERBERG

Armbrytning Den 15 juni anordnade EIK:s armbrytningssektion för första gången sin tävling ”Oak
Island Open” då armbrytare från hela Sverige kom till Erskinesalen och tävlade.

Adelsö bryggeri hade för femte året samlat Stockholms lokala bryggerier tillsammans med många
ölälskare den 15 juni. Det dracks rejäla mängder smakprov i sommarvärmen när besökarna skulle
testa 19 bryggeriers och 15 hembryggares favoritsorter. Ovan från Adelsö bryggeris monter.

FOTO: OVE WESTERBERG

FOTO: OVE WESTERBERG

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

Janne Widén och Lasse
Lindros

z Sandstränder

Barockt och Bàrock:

z Bojstenar

Jüri Jügenthal

z Muddring

Blå timmen:

z Sjötransporter

Lennart Karlsson

z Sjöbodar

CD med egna öron:

z Båtlyftar

Pyret Ericson

Dags för dragspel:

z Vågbrytare

Kjell Nilsson

z Vassrensning
z Kranlyft

Det är måndag
morgon: Janne Andersson

z Borrning

Fredagsmys: Leif Helenius

z Vinterförvaring

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

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Mälarö Jazz: Tommy

Hårdrock: Janne Widén
och Robert Waardhal

Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och
Lennart Olinder

Kentas Kårner:

Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling

Birgitta och Janne Lyckman

Kenta Hedlööf

Plattfall: Nisse Jakobsson

Kritfabriken:

Plats på scen:

Fredrik Värme

Bo Magnusson

Kryckan på egna ben:

Rockoko: Gunilla Jerlinger

Lars ”Kryckan” Krüger

Skivat och klart:

Kryckans Country:

Kjell Karlsson

Lars ”Kryckan” Krüger

Storband och mycket
annat: Tommy Ollmark

Lennarts Låda:
Lennart Lundblad

Strömavbrott:

Lättspårat:

Jonas Lundström

Ingemar Eriksson

Sång och glädje: Thorleif
Larsson och Erik Ström

Lasse, Kalle och Nisse,
Gunilla Jerlinger

Ewa Linnros och Joakim
Jonsson
z

man och Teddy Wickström

Fredagsdansen: Gunilla

God kväll Mälaröarna:

EKERÖ REDERI AB

Musik i skymningen:

Lördagsönskningen:

Fredagskväll:

Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

Heldagsrock och
Movin´ On: Janne Lyck-

och Ulf Nystedt
Jerlinger och Anni Stavling

Upptäck vår
hemsida!

Mer än bara Blues:
Danne Larsson och Arne
Swedin

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

The 70´s: Magnus Haage
Torsdagspytt:
P-O Ljungberg

Wallins Praliner:
Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm
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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

| familj

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

Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF

Stort grattis
Simon på
7-årsdagen 5/6.
Vi älskar dig!
Kramar från
mamma, pappa
och Gustav.

Välkommen
älskade
lillasyster
Cecilia Louise
Zettergren
Lagercrantz
DS 4/6
Denise
Lagercrantz
och Fredrik
Zettergren

Grattis Hampus
Strate på
17-årsdagen
den 23/7
från mormor,
morfar, mostrar, morbröder
och kusiner.

Grattis Jonas
Lundqvist på
26-årsdagen
den 13/7
från farmor,
farfar, fastrar,
farbröder och
kusiner.

Grattis Thyr
Berg på 4-årsdagen den 17/6
från mormor,
morfar, mostrar, morbröder
och kusiner.

 DÖDA


Bröllop, fest eller möhippa!
Vi förgyller er fest med lyxig massage,
massagekurs eller yoga. Välj att vara
i våra ljuvliga lokaler eller vi på plats
hos er i grönskan. Vi hittar
lösningen för er!
Kontakta oss på ekerohalsorum@gmail.com
Johanna och Lottie

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

Jord, Sand & Grus

Ekerö ReRe
Re-Arb
Arb
FixarService
ce

0760-062641

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

.JOÇMTLBEF.BLF
7ÉSVOEFSCBSB'BS
'BSGBS .PSGBS #FTUFGBS
PDI4WÇSGBS

5IPNBT*WFSPUI
EFDFNCFS
KVOJ

Rut-avdrag!

Hem/företagsstäd

• Sonja Katarina Lovisa
Timarco, Adelsö, avled den
26 maj i en ålder av 74 år.

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

IBSMÇNOBUPTT
JTUPSTPSHPDITBLOBE
" / / &
503&*/"3&3*,
40-7&*("9&-
NFEGBNJMKFS
4MÇLUPDIWÇOOFS
/VÇSEFUTMVU
/VWBLOBSKBH
0DIEFUÇSMVHOU
PDIMÇUUBUUHÉ 
/ÇSJOHFUmOOT
BUUWÇOUBNFSPDI
JOHFUmOOTBUUCÇSBQÉ

Vår älskade

Ove Eklund
* 24 oktober 1928
har stilla insomnat
3 juni 2019

• Ingrid Charlotta Blokker,
Ekerö, avled den 30 maj i en
ålder av 77 år.
• Thomas Carl Olof Iveroth,
Munsö, avled den 7 juni i en
ålder av 71 år.

ULLA och LASSE
Maria och Magnus
med familj
Monica
De kom en dag
då vinden stod stilla.
Du seglar nu vidare,
sikte på en fyr eller
dit vinden bär dig.
Vi minns dig med
kärlek och glädje.
Tack för all den glädje
du givit oss och segla nu
ut på nya äventyr.

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

,BSJO#PZF

#FHSBWOJOHFOÇHFSSVN
J&LFS×LZSLBGSFEBHFO
KVMJLM&GUFSÉUJOCKVEFT
UJMMNJOOFTTUVOE"ONÇMBOUJMM
'0/64UFMFMMFSWJB
NJOOFTTJEBOTFOBTUKVOJ
*TUÇMMFUG×SCMPNNPS 
UÇOLQÉ-ÇLBSFVUBOHSÇOTFS
UFM

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.

Begravningsakten med
urna äger rum i Ekerö kyrka
fredag den 12 juli kl.11.00.
Därefter är ni välkomna till
minnesstund. Var vänlig anmäl
deltagande till IGNIS Ekerö
tel 08-560 310 65 eller
ekero@ignis.se
senast 5 juli.

4FNJOOFTTJEPSGPOVTTF

M
n

Ksenia Turesson
* 30 januari 1930
har i stillhet insomnat.
Färingsö
✝ 2 juni 2019
STIG
ROGER PETER STEFAN
med familjer

¨
ALARVIKENS

Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
Lyser Ditt minne

Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Sånga kyrka torsdagen den
27 juni kl. 15.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Kyrkstugan.
Se minnessida:
malarobegravning.se

aprapati och rehab.

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Vår kära

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Jungfrusundsv. 5, Träkvista Torg - Ekerö

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

önskar vi företagare, föreningar och organisationer
alla våra kunder, medlemmar och vänner!
Välkommen till Bromma
Rånövägen 5

F’SONS
Troxhammar
Tel: 08-654 88 44
www.salongl.se

ALLSERVICE AB

Binärdata AB

Tel 560 47 111

Johan, Sonny och Charlie
Stängt vecka 29--32
Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,
Gerry och Ronny

08-560 310 35 • www.ekerobygg.se

Tom med personal

Träkvista
Arne, Christina,
och Henrik

Peo Leopoldsson
med personal

Ekerö

08-707 33 00 • lejagruppen.se

Willy och Lorentz
med personal

Krister med personal

Träkvista Bilservice AB
Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

Närlunda
Schakt & Transport

Semesterstängt veckorna 30-31

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Christer,
Mattias, Tobias, Pawel
och Jesper

Anders med personal

Mälaröarna
GOD KVÄLL

Skå
Karin med personal

560 340 00

nyheter

MÄLARÖARNAS
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Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z

| larmet går







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



Groomingförsök och
smitning från olycka
MÄLARÖARNA | Grooming,
rattfylleri och en saknad
ungdom som snabbt återfanns, är bara några av alla
de larm och anmälningar
som polisen hanterat
på Mälaröarna under de
senaste två veckorna.
Ett fall av grooming anmäldes på Ekerö den 10 juni då
en ﬂicka berättade för sina
föräldrar att en man som var
mycket äldre än henne tagit
kontakt via Snapchat. Han
hade, när hon vägrade skicka
bilder på sin mage, hotat
med att hennes internet
skulle komma att stängas
ned. Ärendet utreds nu hos
polisen.
– Det är mycket viktigt
att ha detta som en levande diskussion hemma med
barnen. Fråga ”Hur har du
haft det på nätet idag?”, berätta vad grooming är och
diskutera om vad man ska
dela med sig av och inte på
nätet. Prata också om att
det som delas på nätet alltid ﬁnns kvar. Uppmana

barnen att alltid berätta om
det händer något som inte
känns bra. Tipsa även polisen och försök göra screenprints så att användarnamn
kan anmälas, säger kommunpolis Anna Freij.
Den tredje juni körde en
bilist mitt i vägen på Ekerö.
Andra bilister ﬁck väja undan genom att köra ned i
ett dike. Ett vittne larmade
polisen och följde samtidigt
efter och berättade för polisen var bilisten tog vägen, så
att en patrull till slut kunde
ta kontakt. Ärendet resulterade i omhändertaget körkort.
– Det var mycket bra jobbat av vittnet som tog sig tid
att hjälpa polisen ända fram.
Det är ovärderligt i dessa
ärenden, säger Anna Freij.
Tre unga män greps också
i början av juni, då ett vittne
larmat polisen om att han
sett ungdomar smussla med
ett pistolliknande föremål i
en buske i Ekerö centrum.
Vittnet hjälpte polisen att

hitta de unga männen och
vapnet visade sig vara en
softairgun.
I början av juni påträffades
ett dött vildsvin på Ekerövägen i höjd med OK/Q8.
Djuret hade varit dött i ﬂera
dagar. Man ska alltid anmäla
till polis om man kolliderar
med ett vilt djur. Att lämna
kvar ett dött vilt djur på plats
rubriceras som smitning
från traﬁkolycka.
I början av juni togs också en person för rattfylleri i
Lindö tunnel.
– Chansa aldrig och tro
att du kan köra efter att ha
druckit ”bara ett glas”. Det
är inte värt risken att skada
någon annan eller dig själv
allvarligt. Fundera även på
hur det skulle vara att vara
utan körkort i ett okänt antal
månader.
Den 31 maj fick polisen upp-

gifter om att en ung person
saknades och kontaktade alla
sjukhus samt påbörjade sökandet efter personen. Efter
ett tag kom information om

att personen var hemma hos
en kompis och att allt var bra.
– Polisen tar alltid sådana här försvinnanden på
allvar, därför uppmanar jag
alla ungdomar att svara när
mamma och pappa ringer så
de inte behöver efterlysa er,
säger Anna Freij.
I samband med skolavslut-

ningen kan också polisen
rapportera att allt gick väldigt lugnt till och att skolbaler och annat som arrangerades var välordnat och
fungerande prickfritt.
Slutligen vill Anna Freij
passa på att påminna om att
det är eldningsförbud såväl
på Mälaröarna som i hela
Stockholms län.
– Var noga med tändstickor och cigaretter. Våga ifrågasätta om ni ser barn eller
ungdomar med till exempel
tändstickor, tändare eller
tomtebloss och fråga vad de
ska ha det till.
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.

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


BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

strömgrens måleri

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Vi har som regel att en
rak regel ska vara rak.
Kvalitet är ofta inte mer
komplicerat än så.

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

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

MOPED - BIL - SLÄP

www.pcakuten.se

www.ekesioo.se

stromgrensmaleri
Kontakt 070-753 64 44

annajansson.se

Kvarngränd 9
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare
Färentuna

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

560 340 00
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SERVICE FÖR DIG!
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Tel: 08-560 243 48
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08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

DATA
Nu har vi hjälpt
till på Ekerö
i över 25 år.
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GOLV
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Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.
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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
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Träkvista Bilservice AB

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

EN

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

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Service • Däck

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

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

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

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

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

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

·ဖŠၹၸဖၹႀထöဖ£öၹၸဖၹၾ

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Astrakanvägen 14, Ekerö

Modern stilren design

Söderbacksvägen 49, Munsö

Trevlig familjevilla

5 rok, 184 m² VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2010
TOMT 1028 m² EP IU MÄKLARE Martin Larsson
TELEFON 0708-30 01 61

Ljus och rymd
Underbara uteplatser

6 rok, ca 145 m² UTGÅNGSPRIS 4 795 000 kr VISAS Sö
23/6 kl 14:00-14:45, Må 24/6 Ring för tid BYGGÅR 2005
TOMT 1623 m² EP 99 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn
Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Pråmvägen 2C, Ekerö

Inglasad balkong!

Bandygränd 9, Ekerö

Hörnläge med solig atriumgård

Möjlighet till 3 sovrum

4 rok, ca 111 m² UTGÅNGSPRIS 4 500 000 kr VISAS
Ring för visning BYGGÅR 1968 TOMT 237 m² EP IU
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Smakfullt renoverat

Fantastisk familjevilla

Klippans väg 48, Svartsjö

Ett stenkast från Mälaren

Generösa sällskapsytor!

UTGÅNGSPRIS 3 495 000 kr VISAS Sö 30/6 kl 14:0014:45 TOMT 654 m² EP IU MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 070-760 46 63

Skapa ditt drömboende!

3 rok, 79,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 695 000 kr AVGIFT 5
748 kr/mån HISS Ja VISAS Sö 23/6 kl 14.00-14.30
BYGGÅR 1989 VÅNING 3 av 3 EP 126 kWh/kvm/år
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Penselgränd 5, Stenhamra
6 rok, ca 178 m² UTGÅNGSPRIS 4 995 000 kr VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 1973 TOMT 604 m² EP IU
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Underbar sjöutsikt

Kamin och nytt kök

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

Högt läge med fantastisk vy
Insynsskyddat

Barnvänligt område

Brygga vid stranden

Koll på läget sedan 1937

Charmig gård med stor potential

Byängsvägen 15, Stenhamra

Underbart lantligt läge

UTGÅNGSPRIS 8 995 000 kr VISAS Ring för tidsbokning
EP 62 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 070-760 46 63

Prästnibblevägen 1, Svartsjö

Hagmark & 2 st hästboxar

6 rok, 183 m² VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2007
TOMT 2542 m² EP IU MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 070-826 83 00

Smakfullt tvåplanshus

Stormansgränd 34, Ekerö

Enplansradhus med gavelläge

Tunnlandsvägen 64, Ekerö

Radhus i toppskick

3 rok, ca 108 m² UTGÅNGSPRIS 4 875 000 kr VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 2005 TOMT 140 m² EP 64
kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070510 65 69

Färjevägen 18, Ekerö
Upp till 7 rok, ca 145 m² (Bilden är på liknande hus)
PRIS 6 770 000 kr VISAS Ring för tidsbokning TOMT
2523 m² EP IU MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON
070-760 46 63

Stort växthus

Modern och stilren design

5 rok, 107 m² AVGIFT 6 699 kr/mån VISAS Ring för
tidsbokning ADRESS Tunnlandsvägen 64 BYGGÅR 1992
EP 60 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON
0708-30 01 61

Planerad nyproduktion

Blåsbacksvägen 27, Stenhamra

Underbar sjöutsikt

Sjönära läge
Även andra hus kan byggas

2 rok, ca 58 m² UTGÅNGSPRIS 2 495 000 kr AVGIFT 3
823 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1982
EP 111 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

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

Del i badplats och båtbrygga

Barnvänligt område
Centralt läge

Smakfullt renoverat BR-radhus
Utmärkt gavelläge
Insynsskyddad baksida i sydväst

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

MARTIN LARSSON
Reg. Fastighetsmäklare
0708 30 01 61

LINN LAGERQVIST
Reg. Fastighetsmäklare
0705 10 65 69

SOPHIA ÅKERMAN
Reg. Fastighetsmäklare
0707 60 46 63

MIKAELA HOLM
Mäklarassistent
08 564 109 40

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

JENNY NÄSLUND
Reg. Fastighetsmäklare
0708 26 83 00

