
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Sommaren har varit fullspäckad med evenemang och allehanda händelser på Mälaröarna. På bilden ses ett av 
ekipagen under veteranloppet ”Adelsö runt” som ägde rum i slutet av juni. Gissningsvis ett tusental personer 
såg de 180 ålderdomliga fordonen åka i karavan runt ön. | 18 FOTO: OVE WESTERBERG

Jägare
skrämde
boende
En  man med gevär dök i början av sommaren 
upp på en badstrand på Gällstaö. Han sköt ut 
mot vattnet och boende blev rädda. | 6

Ministerbesök 
för 9:or
Den 19 augusti gästföreläste 
inrikesminister Mikael Damberg 
för Tappströmsskolans elever 
som ska börja årskurs 9.  | 17

Världsarvet Birka förfaller
Experter och personal varnar för att Birkas världs-
arvsstatus riskeras genom olagliga utgrävningar och 
förfall. | 8

”Det är plågsamt att se hur kommunen hela 
tiden går emot klimatet och biologisk mång-
fald. Se bara på den senaste rondellen vid 
infartsparkeringen Tappström. Träd i stål och 
fullt med stenar! ”  | tyck 24

Oro för hembygdsgård
Det är snart dags för Lovö marknad och hembygdsdag 
på Rörby hembygdsgård. Men de engagerade fören-
ingarna oroar sig för gårdens framtid.  | 12

Diskussioner på KF
Sista kommunfullmäktigemötet före sommaren bjöd 
på en del heta diskussioner då voteringsordningen 
ifrågasattes. | 14

SM i Ekebyhov
Cirka 350 mountainbikecyklister väntas fylla stigar 
och vägar runt Ekebyhov och Jungfrusund när SM 
i mountainbikeorientering äger rum den 25 augu-
sti.  | sporten 21
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Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

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

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

Boka in Ekerö Centrums höstfestm

"Smaka på Ekerö"
Lördagen 14 september



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

 /st 
 10k 

 Brännvinsstubbe   Ostgruppen. 
  Ca 1 kg.   Lagrad över 12 månader.   Jfr pris 79:90/kg.    

 79  90  /kg 

 Grand Blanc   Gateau.   600 g. 
  Vårt bästa surdegsbröd.   Jfr pris 66:50/kg.    

 39  90  /st 

 Västerbottenpaj   Carolines. 
  800 g.     Jfr pris 99:88/kg.    

 79  90  /st 

 Färska kräftor   Ullmo.   700 g.   I dillag. 
Ursprung Turkiet.   Jfr pris 155:71/kg utan spad.    

 /st 
 109k 

 Färska svenska kräftor  
 ABC food.     I hink.   Jfr pris 299:00/kg.    

 /st 
 299k 

Festliga stunder!

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Vi har all t inför din kräftskiva.
Välkomm en in till  oss ! 

/Anton & Ivan



 59  90  /kg 

 Fläskytterfi lé   Nybergs Deli. Ursprung 
Sverige.   ca 1000 g.   Mörad. Av benfri kotlett. 
  Jfr pris 59:90/kg.    

 Saint Agur   Engelsmanns.     Packat 
från dessertostdisken.   Jfr pris 249:00/kg.    

 /kg 

 139k 

 Matvetesallad    ICA Tappens kök. 
    Från vår Deli.   Jfr pris 99:00/kg.    

 9  90  /hg 

 Källarrökt skinka   Scan. 
  600 g.   Från vår Deli.   Jfr pris 149:00/kg.    

 Lövbiff   Ursprung Sverige.   Ca 450-1000 g. 
  Av innanlår.   Jfr pris 139:00/kg.    

 Fyll  din lövbiff  med härlig Saint Agur 

�

 14  90  /hg  24  90  /hg 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 34 t o m 25/8-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi an-
passar vårt stöd efter 
dina unika behov och 
situation. Det är troligt-
vis hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

  

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

 *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.

Kaffet alltid på!

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 

Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 19-08-31

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

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

BÅGREA 

50%*

Rea-final!
1999 - 2019

Lovö vävares knypplingsarbeten  är något av det 
man finner på Lovö marknad och hembygdsdag. 
Sid. 12.                                                            FOTO: LOVÖ VÄVARE

Amerikansk kultur möter svensk på Färingsö 
hembygdsgård.
Sid 27.                                                                    FOTO: PRIVAT 

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö

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

TRYCK Pressgrannar 2019

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

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

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

R E D A K T I O N E N       A N N O N S B O K N I N G E N

UTGIVNING 
2019
Jan 23
Feb 6 20
Mars 6 20 
April 3 17
Maj 8 22
Juni 5 19
Aug 21
Sep 4 25
Okt 9 30
Nov 13 27
Dec 11 18

Sommarledigheten är slut och det känns kul och spännande att åter ta tag i rapporteringen om 
vad som skett och sker på Mälaröarna. 

Epitetet som givits våra öar är ju ”Kulturens övärld” och i detta nummer breder kulturen ut 
sig ordentligt. Allt från stor musikaluppsättning för de allra minsta till konst och musik för en 
bred publik.

Mälaröarna är också rika på unika kulturmiljöer, inte minst de två världsarven där Birka är 
ett. Men dessvärre kommer nu vittnesmål om att Birka förfaller. Detta läser du mer om på 
sidan 8.

En annan unik kulturmiljö är Rörby med dess hembygdsgård på Lovön. I cirka 20 års tid 
bjuds där på marknad och hembygdsdag så här års, men föreningarna som engagerar sig i går-
den oroar sig nu för dess framtid. Den ägs av kommunen, men en stiftelse förvaltar gården 
– ett kostsamt uppdrag. Om detta kan du läsa på sidan 12.

En helt annan form av kultur, nämligen möteskulturen på kommunfullmäktige, var något
som föranledde en hel del diskussioner på senaste mötet strax före sommaren. Om detta och 
andra nyheter  finner du på nyhetssidorna. 

Det är härligt at vara tillbaka och tillbaka kommer också tidningens radioprogram ”God 
kväll Mälaröarna”. Första programmet hör du den 22 augusti.         

 EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

En uppsjö av kultur 
i ”Kulturens övärld”

Nyheter..................................................sid 6-18
Kultur ................................................... sid 18-19
Sporten ................................................sid 20-21 
På gång .......................................................sid 22 
Insändare .................................................. sid 24 
50 år sedan ................................................sid 25 
Öarna runt  ........................................ sid 26-27
Till minne ................................................ sid 28
Privata annonsmarknaden .................. sid 29
Familjesidan ............................................ sid 30
Mälarökrysset .......................................... sid 31 
Larmet går .................................................sid 32 

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
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                                PÅ MÄLARÖARNA          21/8 – 4/9   2019

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

 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 

 

GUDSTJÄNSTER 
 
Sön 2019-08-25 Färentuna kyrka
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 Efter gudstjänsten är du välkommen på en kyrkvisning   
 av Färentuna kyrka.
 

Sön 2019-09-01 Skå kyrka
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 Karin Frödinger, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Följ oss i sociala medier:

Ons 2019-09-04 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Peter Strömmer, präst. 
  

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER 
       
ÖPPET KYRKIS

Måndagar & Fredagar       Färentuna församlingshem
9.30-12.00
Pyssel, lek och sång för föräldrar med barn, från nyfödda och uppåt. 
Terminsstart 2 september.   

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)
Onsdagar - Öppet hus      Stenhamra församlingsgård
15.00-21.30
Vi spelar spel, tv-spel, pingis och umgås, har kul och träffar nya 
vänner. 
Terminsstart 4 september.  

FÄRINGSÖ KYRKLIGA SYFÖRENING

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

STICKA OCH SKICKA

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

KJOLTYGEN (FÖR KVINNOR I ALLA ÅLDRAR)
Varannan måndag              Färentuna församlingshem 
18.00-20.00 (jämna veckor)      
För kvinnor i alla åldrar. Fika till självkostnadspris. Träffa vänner  
och umgås. 
Terminsstart 2 september.  

Pilgrimsvandring

Lördagshäng på gräsmattan 
bakom Stenhamraskolans 
gymnastiksal. Häng, pizza och 
aktiviteter.  
Vid dåligt väder flyttar vi in till 
En trappa ned i församlings- 
gården. Välkomna!

Stenhamra, vid skolan
Lördag 31 augusti 17.00-23.00

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

Pilgrimsvandra en dag vid Svartsjö slottspark!  
Vi kommer att vandra längs den 6 km långa leden  
och njuta av det vackra rokokoslottet i den  
500-åriga slottsparken med det rika fågellivet i  
viken och strandängarna. 
 
Medtag matsäck och bekväma skor, vi vandrar  
oavsett väder.

Svartsjö slott - samling utanför slottet
Lördag 24 augusti 10.00 

Plattform Stenhamra

STENHAMRA
Plattform

Kulturresan – Följ med och se
Välkommen att ta del av samtal och 
utflykter vid sex tillfällen med fler som 
är intresserade av historia, konst och 
kultur. Antalet platser är begränsat så 
anmäl dig så snart du kan till 
Åsa Nilsson, diakon, 08-560 387 55, 
asa.m.nilsson@svenskakyrkan.se 

TEMA KONST 
•23 SEPTEMBER KL 13-15 I EKEBYHOVSKYRKAN  
Ett konstigt samtal - Samtal om konst
•28 SEPTEMBER KL 11.00 EKEBYHOVSKYRKAN 
Vi ses i Ekebyhovskyrkan under Konstrundan
 
TEMA DÄR MYT MÖTER SANNING
•14 OKTOBER KL 13-15 I EKEBYHOVSKYRKAN
Samtal om Birka, Ansgar och vikingarna
•19 OKTOBER KL 13-15.30 VIKINGALIVMUSEET/DJURGÅRDEN 
Vi ses vi museets entré. Vuxen 100 kr/Barn 50 kr
 
TEMA TRADITIONER, VAD OCH VARFÖR FIRAR VI
•2 DEC KL 13-15 I EKEBYHOVSKYRKAN
Samtal om hur olika tradioner blir tydliga i ens liv i fyra världs-
religioners perspektiv
•7 DECEMBER KL 13.00-15.30 JULMARKNAD PÅ SKANSEN
Vi ses vid stora entrén till Skansen. Vuxen 100 kr/Barn 50 kr

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

Ons 2019-08-21 Lovö kyrka 
19:00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
 FÄRGSTARKA SMARAGDER 
 Musik av Debussy, Mozart, Sibelius m fl
 KaufeldtKvartetten:
 Kristina Kaufeldt flöjt, Romeo Kaufeldt violin, 
  Ossian Kaufeldt viola och Adrian Kaufeldt cello

Sön 2019-08-25 Ekerö kyrka
11:00 HÖGMÄSSA 
 Ann-Sofie Kamkar och Helena Hansson   
 Kyrkkaffe

Sön 2019-08-25 Drottningholms slottskyrka 
16:00 HÖGMÄSSA 
 Monika Regnfors Sjörén, kyrkoherde   
 Dan Bekking avskedspredikar 
 Lovö Kyrkas Kör under ledning av Leif Asp

Sön 2019-08-25 Adelsö kyrka 
18:00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
 ETT HAV AV TRÄD 
 Ann-Sofie Kamkar 
 Leif Ottosson, dragspel
 Bridget Marsden, violin

Ons 2019-08-28 Laxsjön 
14:00 PILGRIMSVANDRING RUNT LAXSJÖN   
 Samling i Munsö kyrka kl. 14 för inledning och 
 samåkning till Laxsjön där vandrar vi ca 2 km i  
 lugn takt med tystnad, tankar, bön och 
 gemenskap. Pilgrimsmässa. 
 Tag gärna med matsäck. Ingen föranmälan. 
 Info: Ann-Sofie Kamkar
 ann-sofie.kamkar@svenskakyrkan.se

Ons 2019-08-28 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
 Magnus Ehntorp och Mie Johansson  

Sön 2019-09-01 Ekerö kyrka 
11:00 UPPTAKTSGUDSTJÄNST: TRO OCH LIV 
 Vi inleder höstens verksamhet med 
 gemensam gudstjänst! 
 Camilla Ekeskär  
 Ekeröensemblen under ledning av 
 Kerstin Baldwin Sterner
 Kyrkkaffe

Ons 2019-09-04 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
 Magnus Ehntorp och Mie Johansson

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

Bidra till en bättre värld 

genom att handla prisvärt hos oss! 

Skänk saker. Köp saker. 

Bidra till bistånd och återvinning.

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

Upptaktsgudstjänst 1/9

Pilgrimsvandring runt 28/8

KaufeldtKvartetten 21/8
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GÄLLSTAÖ | En söndag i juni 
bevittnade några gällstaöbor hur 
en man kom körande på en av 
öns badplatser, tog upp ett gevär 
och sköt två kanadagäss ute i 
vattnet. 

Den 19 juni omkring kl 11 kom en 
civil bil till den allmänna badstran-
den mellan Solsidan och Parksidan 
på Gällstaö. Mitt emot badstran-
den bevittnade boende hur man-
nen, som var civilklädd, började 
skjuta ut mot vattnet. Tilläggas 
bör att detta rör sig om vatten där 
folk simmar och då inte bara från 
badstranden, utan även från tom-
ter mitt emot. Det är inte alltid lätt 
att upptäcka ett simmande huvud 
i detta vatten. Alldeles intill ligger 
också en äng där det vid tillfället 
pågick ett barnkalas.

– Bland oss och grannarna upp-
stod panik och oro. Då personen i 
fråga inte hade en tydlig markering 
eller väst ringde vi 112. Vi trodde att 
det var en psykiskt instabil männ-
iska med ett gevär som härjade fritt 
nere på stranden, berättar Markus 
Elias som var en av dem som be-
vittnade händelsen.

Mannen sköt två kanadagäss. 
Bilen som visade sig vara en am-
fibiebil, körde sedan mannen ut i 

vattnet och  hämtade upp fåglarna.
En annan kvinna (som vill vara 

anonym) som också såg det hela, 
tog mod till sig och sprang till bad-
stranden för att höra vad mannen 
höll på med.

– Mannen drog då på sig en gul 
väst och sa att han bedrev skydds-
jakt på uppdrag av kommunen. När 
jag frågade honom om legitimation 
kunde han dock inte visa mig nå-
gon sådan, berättar hon.

Polisen fick senare tag i mannen 
och det visade sig stämma att han 
bedrivit skyddsjakt på uppdrag av 
kommunen. 

– Jag vill rikta mycket allvarlig 
kritik mot att skyddsjakt sker av 
en civilklädd person och de konse-
kvenser som då uppstod i form av 
mycket stark oro bland de boende 
i området på Gällstaö. Jag vill även 
belysa att jag förvisso inte är utbil-
dad jägare, men jag vill ändå ifråga-
sätta lämpligheten i att skyddsjakt 
med gevär sker mitt i ett barnvän-
ligt villaområde, säger Markus Eli-
as som också kontaktade kommu-
nens kontaktcenter Ekerö direkt 
efter incidenten.

På kommunens hemsida står att 
”Skyddsjägarna bär legitimation 
och gula varselvästar med texten 

”Skyddsjakt, eftersök Ekerö kom-
mun”.

– Vi får beklaga det inträffade 
och att vårt skyddsjaktlag upp-
trädde oprofessionellt. Vi har haft 
möte med jaktlaget och påmint 
dem om de regler som gäller och 
även gett dem en tillrättavisning 
med en särskild uppmaning att 
göra erforderliga förbättringar. 
De har tagit till sig av kritiken och 
lovat bot och bättring och framfö-
rallt, att ge bättre information till 
grannar och allmänhet. Vi har även 
kommit överens om vissa kom-
pletterande åtgärder som tydliga-
re visar att skyddsjakt pågår, säger 
Jonas Orring, exploateringschef på 
kommunen som tillägger:

– Tydligen var skyddsjakten på 
kanadagås föranledd av någon bo-
ende som begärt att jaktlaget skulle 
komma, säger Jonas Orring, explo-
ateringschef på kommunen.

Gällande skyddsjakt på kanada-
gäss säger lagen följande: ”Om det 
behövs för att förebygga skada, får 
kanadagås som uppträder vid fält 
med oskördad gröda eller som or-
sakar sanitär olägenhet jagas den 1 
juli–30 juni.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Man med gevär skrämde boende

SKYDDSJAKT

Boende intill stranden på bilden på Gällstaö blev rejält uppskrämda då en  man 
med gevär dök upp en söndagsförmiddag i juni och skjöt ut mot vattnet. Det 
visade sig sedan handla om skyddsjakt, men mannen kom civilklädd till en 
början och kunde inte heller visa upp legitimation.                      FOTO: EWA LINNROS 

”Bland oss och grannarna uppstod panik och oro” ’’



Välkomna till oss! 
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Experter varnar för Birkas förfall

VÄRLDSARV ”Vi har konstaterat tre rovgrävningar i år...” ’’

BIRKA | Under sommaren har 
media rapporterat om hur världs-
arvet Birka förfaller och hur ille-
gala utgrävare plundrar gravar 
på föremål som säljs på nätet. 
Anställda och forskare varnar 
därför för att världsarvsstatusen 
är hotad.

I juli skrev tre arkeologer på Svens-
ka dagbladets kulturdebattsida om 
att regeringen missköter sitt upp-
drag när det kommer till världsar-
vet Birka. Övriga media hakade på 
och både tv och rikstidningar rap-
porterade om hur fornlämningar 
förfaller, illegala utgrävningar och 
plundringar görs och att området 
lider av eftersatt skötsel.

– Vi har konstaterat tre rovgräv-
ningar i år, men det är ingen som 
har inventerat området, så man vet 
inte om det är fler. Ett annat pro-
blem är att markerna växer igen, 
rotsystem förstör gravarna och 
vilda djur, som grävlingar till ex-
empel, gör stor skada, förklarar Ve-
ronica Björkman, destinationschef 
på Birka.

Hon berättar att besöksantalet 
på platsen ökar från år till år och att 
det är först nu som slitaget och den 

eftersatta skötseln börjar bli riktigt 
märkbara.

Veronica Björkman har inga 
synpunkter på hur ansvariga myn-
digheten Statens fastighetsverk 
(SFV) sköter området med tanke 
på de resurser de har tilldelats. 
Hon menar istället att det är poli-
tiska beslut som måste till och att 
världsarvet borde lyda direkt under 
Kulturdepartementet, istället för 
som nu under Finansdepartemen-
tet, för att rätt satsningar ska göras.

Kulturminister Amanda Lind 
kommenterade ärendet den 7 juli 
till SVT med följande uttalande: 
”Det finns idag inga planer på att 
ändra ansvarsförhållandena mel-
lan myndigheterna. Med det sagt 
är alla våra världsarv värdefulla och 
ska skyddas och vårdas för fram-
tiden. Regeringen har därför gett 
Riksantikvarieämbetet i uppdrag 
att utarbeta en nationell världs-
arvsstrategi som ska ge en samlad 
beskrivning av hur Sverige arbetar 
med Unescos världsarvskonven-
tion och hur arbetet ska inriktas 
framöver. Arbetet med detta upp-
drag pågår vid myndigheten och 
det arbetet kommer jag att följa.”

Enligt Statens fastighetsverk 
har uppdraget påbörjats och ska 
vara klart att presenteras under 
hösten, men kritikerna säger att 
förfallet är en fråga om bristande 

resurser vilket inte avhjälps av ut-
redningen.

– Det känns frustrerande för oss 
som jobbar här ute och vill vara 
stolta över vår arbetsplats, att ing-

en vill ta sitt ansvar eller lägga någ-
ra pengar på att rusta upp.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Personal och forskare menar att bristande resurser gör att Birka förfaller och att det behövs politiska beslut för att 
komma till rätta med problemen.                      FOTO: ARKIV



Swing by golfbaren en del av the minigolf experience .

KICKOFF

10-100 personer

    Välkomstbubbel
    Minigolf, spelvärd & tävlingsarrangemang

    Vald meny på restaurangen 
    Förutom vanlig meny finns 

det även grillbuffé!

Pris från 500 kr/per person
(450 kr exkl. moms)

AFTERWORK

10-100 personer

    Minigolf med spelvärd
& tävlingsarrangemang

    AW-snacks á la sommar 
med Enzo’s Gelato & Kaffe

Pris 300 kr/per person
(280 kr exkl. moms)

KONTAKT

08-6186105

    Vi har öppet september ut fre - sön
    Övriga dagar är 

bokningsbara för grupper. 

boka@golfbarenjungfrusund.se 
www.golfbarenjungfrusund.se

   
Varmt välkomna!

Bryggavägen 133, Ekerö

JUNGFRUSU
ND

AVSLUTA SOMMAREN MED STIL - 

GOLFBAREN JUNGFRUSUND
 

En 18 hål proffsig minigolf-bana direkt på bryggan i Jungfrusunds Marina. 

Förläng sommaren hos oss och kicka igång hösten i vår oas på bryggan, med tävlingsklassade banor 
som tar minigolfen på största möjliga allvar. 

Oavsett om det handlar om afterwork, kickoff, konferens eller privata kalas är Golfbaren med på noterna. 
Vi kan ordna alla typer av minigolfupplevelser för små till stora sällskap.

För att göra det enkelt för er har vi satt ihop ett par combos. Ingen som känns helt rätt? 
Hör av er så skräddarsyr vi något som passar just er. Mindre sällskap är välkomna på drop in under våra öppettider.

kontakt
08-6186105

    
Tisdag - Torsdag 17:00-23:00

Fredag 16:00-00:00
Lördag 12:00-00:00

Sista spelstart minigolf en 
timme innan stängning.  

boka@swingbygolfbaren.se
www.swingbygolfbaren.se 

Varmt välkomna!
Surbrunnsgatan 46, Stockholm

Besök Golfbarens vinter kryp-in i Vasastan, Swing - minigolfens hem i Stockholm. 
Minigolf, food & cocktails i en härlig 30-tals miljö med unik storytelling om minigolfens historia. 

Våra banor är tävlingsklassade och utformade av proffs för största möjliga spelglädje och spänning.

Swing by golfbaren en del av the minigolf experience .
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KULTUR

EKERÖ | Succémusikalen med 
Babblarna kommer ”hem” till 
Ekerö. Föreställningens manus-
författare, regissör och produ-
cent My Blomqvist Olsbergs 
hemort är nämligen Ekerö. 

För två år sedan turnerade ”Babb-
larna – Första musikalen” från 
Kalix i norr till Ystad i söder. Efter 
publikrekord och över 170 000 
överlyckliga barn var det dags 
för en uppföljning, ”Babblarna – 
Andra musikalen – Bibbel Babbel 
Bubbel”. Efter 140 föreställningar 
landet runt kommer musikalen 
till Ekerö och Erskinesalen, när-
mare bestämt den 19 oktober.

Förgrundsfigurerna till Babb-
larna har funnits sedan 70- talet. 
De skapades av Iréne Johansson, 
professor i specialpedagogik och 

fonetik. Hon tog också fram Karl-
stadmodellen, en träningsmodell 
för personer med språk-, tal- eller 
kommunikationssvårigheter. 

– När sedan förlagschef An-
neli Tisell fick sin son Nisse som 
föddes med Downs syndrom, 
förstod hon redan på BB att här 
krävs extra resurser. Hon läste om 
Karlstadsmodellen och upptäckte 
de här figurerna. Hon kontaktade 
Iréne och så föddes Babblarna, be-
rättar My som alltså är manusför-
fattare, regissör och producent för 
de två Babblarna-musikalerna. 

Utöver det är hon skådespe-
lerska, artist, barnboksförfattare 
och har en diger meritlista på sitt 
CV, inte minst produktionerna av 
Babblarna-musikalerna. Men hon 
tackade inte ja till uppdraget från 
början.

– Anneli frågade mig redan 2006 
då jag var på turné med Cir-
kus maximum med min figur 
Snårpan. Anneli var där med 
sin son Nisse och han älskade 
Snårpan. Då hade Anneli precis 
släppt första låten med Babblarna 
och frågade om jag ville göra en 
scenproduktion med Babblarna, 
men jag tackade nej, berättar My.

Eftr det mötet gav Anneli däre-
mot Mys första bok om Snårpan.

Tredje gången My fick frågan 
tackade hon ja till uppdraget med 
att göra en scenproduktion av 
Babblarna och succén har inte låtit 
vänta på sig.

Babblarnas ”språk” består av 
ljud mer än ord, så som vi talar. 
Hur skriver man ett sådant ma-
nus?

– Det är ett jätteroligt manus, det 
är fullt av undertexter så att skå-
despelarna har rätt betoningar. I 
sångerna sjunger barnen med och 
det är egentligen ren språk- och 
talträning, men det vet inte bar-
nen. De har bara kul, säger My och 
fortsätter:

– Klonk, den figuren som talar, 
hon tecknar också hela föreställ-
ningen. Vi använder TAKK som 
det heter. Det är inte detsamma 
som teckenspråket utan TAKK är 
tecken som stöd där man tecknar 
på huvudorden.

Hela idén med Babblarna är att 
appellera barnen, vad föräldrar 
tycker är inte det viktiga. My låter 
alltid barnen gå först.

– Anneli och jag tror på samma 
saker och Babblarna är helt skapa-
de för barn. Det är underbart att 

se och höra deras reaktioner, de är 
så med. Det här är helt enkelt en 
rockkonsert för tvååringar.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”En rockkonsert för tvååringar”
”Babblarna – Andra musikalen – Bibbel Babbel Bubbel” kommer till Ekerö och Erskinesalen 19 oktober med tre föreställningar på rad.                              FOTO:  ANJA CALLIUS/CALLIUS MEDIA AB

”...det är egentligen ren språk- och talträning, men det vet inte barnen. De har bara kul” ’’

VINN BILJETTER

>> Du kan vinna två biljetter till 
till föreställningen den 19 oktober 
klockan 14.
För att vinna, skriv en mening 
om varför just ditt barn ska se 
Babblarna. 
Maila till:
annons@malaroarnasnyheter.se

Höstens första utställning på slottet 
EKEBYHOV | Den 24 augusti 
går höstens första vernissage 
av stapeln i Ekebyhovs slotts-
galleri. Den första utställningen 
bjuder på verk av konstnärin-
norna Nina Kerola och Gudrun 
Andersson.

Nina Kerola är född 1965 i Åbo, 
Finland. Hon är utbildad vid Pori 
School of Fine Arts i Finland, i 
projektprogrammet på Kungliga 
konsthögskolan och på Konst-
fack i Stockholm. Hon bor och 
verkar i Stockholm och har ställt 
ut både i Sverige och internatio-
nellt sedan början av 90-talet och 
har under många år även arbetat 
som lärare i konst. 

Nina Kerola bjuder in till ett 
samtal om att upptäcka platser. 
Hennes bildvärld väcker tankar 
om att söka och utforska sin om-
givning. 

– Det kan vara bekanta miljöer, 
som skogen eller en främmande 
sjöbotten som undersöks genom 
fortsatta steg ut i det grumliga, 
där den bara foten måste leta sig 
fram förbi vasstrån och kallt bot-

tenvatten, förklarar Nina.
I hennes bilder återkommer 

hon själv som en kvinnogestalt 
som söker sig igenom öppna 
landskap. Hon har en vilja att ut-
forska det nya, att ta sig framåt 
trots att hon inte vet var hon ska 
landa. 

– Samma träd passeras gång på 
gång och andra moment repeteras 
i bilderna, som för att påminna 
oss om hur det känns att kliva in 
på en ny plats för att i den finna 
gamla minnen. 

Nina vittnar samtidigt om ett 
starkt behov av att regelbundet 
återvända till hemlandet, på fin-
ländsk mark hittar hon sin inspi-
ration och nya bildvärldar. 

– I bildserien ”Minnen från 
förr” återkommer bilder på det 
gamla barndomshemmet, men 
jag undrar ifall det som vid första 
anblicken skulle kunna vara ett 
sökande bakåt inte också är en väg 
framåt, berättar Nina.

Hon ställer ut tillsammans med 
heter Gudrun Andersson. Hon 
bor i Sandudden och ställer ut 

nya målningar i tempera. Hon har 
målat hela livet men de senaste 
fyra fem åren har hon gjort det 
intensivt. Hennes utställning går 
under namnet ”Utsida – insida”.

– Ute i världen, utanpå min 
kropp. Inne i mig själv, mitt själs-
liv, naturen som blottar sig i sin 
helhet eller i detaljer. Vilken sida 
befinner vi oss på? Vad ser vi? Må-
leriet kan uttrycka dessa upple-
velser. Jag har vandrat många mil 
runt i min närmiljö. Ofta sitter jag 
nere vid vattnet och försjunker i 
upplevelsen, berättar Gudrun.

– För mig är det stora likheter 

mellan vår planet, ja till och med 
universum och våra kroppar. Vi är 
gjorda av samma materia, samma 
naturlagar lever i oss. Både jorden 
och kroppen är sårbar.  

Färgens materiella kvalitet är 
viktig för Gudrun, hon blandar 
torrpigment och emulsion gjord 
på ägg och kokt linolja.

– Jag spänner upp och grundar 
dukarna själv, sedan lägger jag 
en undermålning i rött. Det röda 
ger energi och kraft. Det röda kan 
vara både blod och jordens inre 
värme.

Det är första gången Gudrun stäl-
ler ut på Ekebyhovs slott. Senast 
hade hon en utställning på galle-
ri Aniara i Sollentuna bibliotek. 
Hon var också med på ”Kastre-
ring av inre rum” på Crum Hea-
ven på Högbergsgatan i maj, en 
utställning med stöd från Konst-
främjandet och Iaspis.

Utställningen pågår till 4 sep-
tember.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Olika ”fotoplymer” av Nina Kerola.                                                             Målning av Gudrun Andersson                       
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EKERÖ | Nu är det åter 
dags för för Askanäs kam-
marmusikfestival som i 
dagarna tre bjuder på kam-
marmusik men även yoga, 
mindfulness och mycket 
mer. Bakom festivalen står 
Andreas Lavotha, cellist 
och uppväxt på Ekerö och 
pianisten Christopher 
Hästbacka.

– Förra årets festival var 
en succé med fyra fullsat-
ta konserter och en väldigt 
glad publik, berättar Andre-
as Lavotha.

Nu följs detta upp med en 
ny festival 23 till 25 augusti i 
Ekerö kyrka och på Östanlid 
på Munsö. 

– Några saker vi är extra 
glada för i år är bland annat 
att den suveräna tenoren, 
tillika tidigare ekeröbon 
Tobias Westman gästar fes-
tivalens invigningskonsert 
där han bjuder på en kaval-
kad av italienska operaari-
or. Vi är också mycket glada 
över att till finalkonserten 
25 augusti få ut en flygel till 
Ekerö kyrka från världens 

kanske finaste flygeltillver-
kare, Fazioli. Ett sällsynt bra 
instrument, säger  Andreas 
Lavotha.

Arrangörerna är också 
mycket nöjda över att sam-
arbetet  fortsätter med Öst-
anlid som är ”en mötesplats 
för mänskligt växande och 
utveckling med en grund i 
yogafilosofin”. 

– En nyhet där är att vi, 
förutom två konserter i 

ateljén, får möjlighet att 
lyssna på en öppen master-
class i kammarmusik med 
studenter från Södra Latins 
gymnasium. Vi ser oerhört 
mycket fram emot årets fes-
tival och att få bjuda Ekerö-
publiken på kammarmusik i 
absolut toppklass, framförd 
av några av våra absoluta fa-
voritmusiker.  

 EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kammarmusikfestival

Kerstin Baldwin Sterner.                                  
              FOTO: MAGNUS ARONSON

KULTUR

Andreas Lavotha, och Christopher Hästbacka arrangerar 
kammarmusikfestivalen på Ekerö.          FOTO:  HARRY HÄSTBACKA 

Ekerö körvecka 10 år
EKERÖ | Den 9 augusti 
var det finalkonsert i 
Storkyrkan för Ekerö 
körvecka, som i år firar 
tio år. Med anledning av 
det har kommunens före 
detta kulturchefen Lennart 
Lundblad intervjuat intita-
tivtagaren och den konst-
närliga ledaren Kerstin 
Baldwin Sterner. 

Kerstin, du är kyrkomu-
siker, organist och kör-
ledare, verksam i Ekerö 
församling sedan 2008. 
Ditt körprojekt Ekerö 
körvecka firar tio år, vad 
är Ekerö körvecka?

– Det är en sommarvecka 
då man får vistas i vackra 
Ekerö kommun och sjunga 
tillsammans med andra 
hängivna körsångare hela 
dagarna. Man övar, umgås, 
utvecklas som sångare, lär 
sig nya sånger och får fram-
föra två fina konserter innan 
avslutningsfesten tar vid.
Hur fick du idén till Ekerö 
körvecka, varifrån kom 
inspirationen?

– Körsångare är ett hän-
givet släkte. Man knepar och 
knåpar och slår nästan knut 
på sig för att få tid till alla 
övningar, extraövningar, 
konserter och resor. Detta 
parallellt med att övriga li-
vet pågår med allt vad det 
innebär. Så när sedan som-
maren och semestern kom-
mer och man faktiskt skulle 
ha tid för att sjunga, då ligger 
all ordinarie körverksamhet 
nere. När jag för elva år se-
dan började arbeta på Ekerö 

och upplevde hur vackert 
där är, fick idén fastare form. 
Sedan fick jag mycket hjälp 
av dig under din tid som 
Ekerö kommuns kulturchef 
då vi hade tät kontakt under 
skapandeprocessen. Det var 
helt avgörande att ha någon 
att bolla med och inspireras 
tillsammans med.
När du ser tillbaka, vad 
ville du åstadkomma, 
blev det som du tänkte 
dig?

– Ja, det måste jag nog 
säga, även om idén inte var 
helt glasklar från början. Vi 
har ju provat oss fram under 
de här tio åren, men formen 
idag tycker jag är jättebra.
Det har hunnit bli många 
sångare och artister som 
deltagit i körveckan. Kan 
du ge några exempel.

– Körveckan har haft för-
månen att samarbeta med 
många inspirerande artister, 
till exempel Nils Lindberg, 
Olle Lindberg och Agnes 
Lindberg, Piret Rips Laul, 
Steve Dobrogosz och Anna 
Christoffersson, Monica och 
Karl-Axel Dominique, Elise 
Einarsdotter och Magnus 
Lindgren för att bara nämna 
några. Nu till tioårsjubile-
et kommer vi att sjunga ur 
Duke Ellingtons ”Sacred 
Concerts” och sånger ur The 
Real Groups repertoar. Med 
oss då har vi inga mindre än 
Katarina Henrysson som 
var med och startade The 
Real Group och sjöng med 
dem i 32 år och organisten 
Johannes Landgren som 
spelat mycket Duke Elling-

ton i olika sammanhang.
Har du några särskilda 
minnen från de gångna 
körveckorna som du vill 
dela med dig av?

– Det är alltid lika inspi-
rerande att få vara med om 
processen från första kör-
övning till färdig konsert 
på fem dagar. Med en kör-
övning i veckan, som under 
terminerna är det vanliga 
sättet att arbeta, skulle den 
processen ta många veckor. 
Det händer fort när man kan 
jobba så här koncentrerat 
och det har förstås varit ab-
solut fantastiskt att ha fått 
samarbeta med dessa under-
bara solister och tonsättare.
Och hur ser planerna ut 
för Ekerö körvecka de 
kommande tio åren?

– Det vet bara Gud.
  

 LENNART LUNDBLAD
red@malaroarnasnyheter.se

Pråmvägen 5, Ekerö Centrum. 08-560 354 61

Skolan börjar 
i bokhandeln! 
Kom in till hela familjens bokhandel och se 
om ni hittar något ni behöver nu när skolan startat

 Fina pennfodral
 Roliga pennor & sudd         
 Ämnes- & kollegieblock        
 Mappar med motiv        
 Arkivväska med 12 fack          

 Anteckningsböcker         
 Pärmar         
 Almanackor          
 Nyckelband 
 Och mycket mer...

Och naturligtvis 
massor med böcker! 

Välkomna!

  

 
 •  

 

 

 %  
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Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

LOVÖ | Den första septemer blir 
det åter Lovö marknad och hem-
bygdsdag på Rörby hembygds-
gård och möjlighet att besöka 
Hogsta hembygdsmuseum. Rörby 
hembygdsgård är i sig en unik 
kulturmiljö, det är den enda sam-
manhängande gårdsmiljö som är 
intakt här på Mälaröarna. 

På marknaden kommer det att fin-
nas konsthantverk av alla de slag, 
lokala produkter med allt från mat 
till fårskinn. Här kan man åka häst 
och vagn, gå på visning av ”Er-
skines låda”, lyssna på musik och 
mycket mer. På närliggande Hogsta 
kan man även besöka hembygds-
museet och en smedja.

Hembygdsdagen har anordnats 
i ca 20 år.

– Hembygdsdagen, liksom mid-
sommarfirandet på hembygdsgår-
den utgör för de som kommer, cir-
ka 500 till 800 personer per event, 
en upplevelse av traditionsbunden 
äkta upplevelse av ett rofyllt och 
genuint slag, som inte kan ersättas 
med någonting annat, säger Len-
nart Hansson, ordförande i Stiftel-

sen Lovö naturvård som förvaltar 
gården. 

– Så mycket så att till och med 
kungahuset hyrde gården för att 
fira drottning Silvia en midsom-
mar inför hennes 50-årsdag, med 
dans kring stången och stor mid-
dag för alla gästerna, berättar Len-
nart Hansson.

1971 bildades stiftelsen i syfte att 
för framtiden bevara kulturarvet 
Rörby med anor från 1600- talet. 
Men arbetet med att förvalta går-
den är kostsamt. Utgifterna per år 
är cirka 110 000 kronor för att av-
hjälpa de nödvändigaste underhål-
len, oräknat ordförandes arbetsin-
sats. 

De föreningar som finns på Lovö 
och är engagerade i Rörby och dess 
framtid är utöver Stiftelsen Lovö 
naturvård, Lovö magasin, Lovö 
vävare och Lovö keramik. Men de 
känner en oro vad beträffar hem-
bygdsgårdens framtid.

– Till midsommarfirandet och 
hembygdsdagen har vi de senaste 
åren haft tur och fått bärhjälp. Om 
någon procent av alla de som kom-

mer och njuter av arrangemangen 
som är gratis, vill hjälpa till under 
övriga året med hjälpinsatser av 
alla de slag, skulle många av våra 
bekymmer vara över, säger Len-
nart Hansson.

Gården ägs av kommunen men 
kommunen har inte satsat något 
för att följa lagstadgade krav på att 
underhålla och sköta kulturarvet 
Rörby. 

– Om kommunen överlåter 
hembygdsgården till oss så kan vi 
först då få bidragsgivare intresse-
rade av att investera och sponsra 
verksamheten. Men så länge kom-
munen är ägare så finns inte det in-
tresset, förklarar Lennart Hansson.

– Bevarandet av Ekerös kultur-
miljöer är definitivt viktigt för 
Ekerö kommun, men frågestäl-
larens påstående om Rörby gård 
stämmer inte. Ekerö kommun har 
ett hyresavtal med föreningarna 
som tydligt anger att de har an-
svaret för drift och underhåll av 
fastigheten, säger Jonas Orring, 
chef för teknik- och exploaterings-
kontoret.

I Ekeröalliansens plattform beträf-
fande bevarandet av kulturmiljö-
er, står inget specifikt. Det som är 
skrivet i ämnet i plattformen är föl-
jande: ”Ekerö kommun har unika 
kulturmiljöer som bidrar till god 
livskvalitet för våra medborgare 
och är en av alla förutsättningar när 
vi bygger vårt samhälle. Konst och 
kultur är självklara inslag i Kultu-
rens övärld.”

 – Angående Rörby gård så har 
våra tjänstemän svarat i sak. Kom-
munen har i avtal med föreningar-
na som nyttjar gården en klausul 
om underhåll, något som inte rik-
tigt har fungerat. Vi har uppfattat 
problemen och tittar nu på olika 
lösningar som kan vara till nytta 
för både kommunen och de för-
eningar som är aktiva på gården, 
kommenterar Adam Reuterskiöld 
(M), kommunstyrelsens ordföran-
de och tillägger:

– I övrigt arbetar kommunen 
med många olika kulturmiljöfrå-
gor. Vi jobbar aktivt med miljön 
runt Ekebyhovs slott, utveckling-
en av ett skydd av naturen runt 
Jungfrusundsåsen samt att vi till-

sammans med landstinget, Sta-
tens fastighetsverk och Riksanti-
kvarieämbetet trycker på för en 
utveckling av vårt världsarv runt 
Birka-Hovgården.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Dags igen för Lovö hembygdsdag

KULTURMILJÖ

Men föreningarna oroar sig för Rörby hembygdsgårds framtid

Lovö marknad och hembygdsdag är 
ett populärt evenemang. De engage-
rade föreningarna oroar sig dock för 
hembygdsgårdens framtid.                  
                              FOTO: PRIVAT

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

www.mgrental.se
info@mgrental.se

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

www.mälaröarnasakupunktur.se 
0736-28 03 06

by Kerry Rigby
English Beauty Therapist

MoreBeautiful.se 
073-999 37 94

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

DanielssonsBilservice

Specialisten på 
Amerikanska bilar.

Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, Ford
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VERKSTAD

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

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

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S

Vill du köpa en ny 
eller begagnad mobil, 
dator eller surfplatta? 
Eller behöver du hjälp 
med din mobil, dator, 

PC eller din 
MacBook?

Vi på ItCare i Ekerö centrum kan hjälpa dig med det 
mesta. Service, installationer, lagningar utförs i vår butik. 
Även hembesök vid begäran. Välkommen!

Garanti och kvalitet!
Mälarö torg 14, Ekerö centrum  08-94 66 82 
Mån-Fre 10.00-18:30. Lör 10.00-15.00

GRATIS 
felsökning och hembesök 
                                     (Gäller t.o.m. 30 september)

Just nu! 
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KOMMUNEN | Sista kommun-
fullmäktigemötet före sommaren 
bjöd på en del heta diskussioner 
då voteringsordningen ifrågasat-
tes.

Kommunfullmäktige ska en gång 
per mandatperiod anta riktlinjer 
om kommunernas bostadsförsörj-
ningsansvar, detta för att planera 
för bostadsförsörjningen i kom-
munen och utgöra underlag för 
planläggning ”när det gäller det all-
männa intresset bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbestån-
det”. 

På fullmäktiges möte 18 juni re-
sulterade ärendet om Ekerö kom-
muns riktlinjer för bostadsför-
sörjningen 2019 - 2030 i tre olika 
förslag till beslut, kommunstyrel-
sens, Mälarökoalitionens och Sve-
rigedemokraternas förslag.

Mälarökoalitionen yrkade bland 
annat på att det borde tilläggas att 
detaljplaner där flerfamiljshus kan 
byggas bör prioriteras, att minst 
50 procent procent av de bostäder 
som tillkommer i flerfamiljshus 
ska vara hyresrätter och att ha ”väl 
fungerande processer och arbets-
metoder för att genomföra förank-
ring av beslut, genom exempelvis 

samråd och medborgardialog, för 
att göra invånarna mer delaktiga 
i beslut som rör och berör dem.” 
De yrkade också på att ”Ekerö 
kommun och/eller Ekerö bostä-
der ska med långsiktighet se över 
möjligheten att köpa in mark i 
kommunen för att få en större rå-
dighet över bland annat bostads-
byggandet i kommunen.” 

De önskade även flera tillägg i 
avsnittet som berörde  det kom-
munala bostadsbolaget Ekerö 
bostäder, exempelvis att ”Ekerö 
kommun ska genom en kommu-
nal bostadsförmedling förmedla 
bostäder från såväl sitt eget bolag 
som privata fastighetsägare men 
också enskilda privatpersoner 
som har bostäder att hyra ut.” 
(Samtliga yrkanden finns att läsa 
i protokoll på kommunens hem-
sida.) 

Sverigedemokraternas Jimmy 
Fors yrkade på att formuleringen 
om ”att skapa boenden för ny-
anlända människor stryks från 
riktlinjerna, samt att stycket om 
personers behov av stöd i bostads-
kedjan och/eller anpassade bo-
städer antingen förtydligas eller 
stryks från riktlinjerna”.
Det blev acklamation (bifallsrop, 

reds.anm.) då det fanns tre förslag, 
därefter begärdes votering. Men 
Peter Carpelan (M), kommunfull-
mäktiges ordförande, menade att 
det bara går att rösta mellan två 
förslag. Han föreslog kommunsty-
relsens förslag som huvudförslag, 
därefter en kontrapropositions-
ordning för att se vilket som skulle 
vara motförslaget, det vill säga Mä-
larökoalitionens eller Sverigede-
mokraternas förslag.

Här uppstod diskussioner då det 
från tre förslag nu bara blev två. 
Hade det voterats om tre förslag, 
hade Mälarökoalitionen vunnit då 
de har 17 mandat och med Vänster-
partiets stöd som ofta röstar med 

dem, 19 mandat. Ekeröalliansen 
har 17 mandat, men får oftast stöd 
av Sverigedemokraterna som har 5 
mandat. Men eftersom Sverigede-
mokraterna hade ett eget förslag, 
hade alltså Ekeröalliansens förslag 
inte vunnit. Men nu skulle det allt-
så röstas fram först ett enda mot-
förslag. 

– Jag finner det högst märkligt 
att ändra propositionsordningen 
i samma ärende speciellt som det 
var tydligt att Mälarökoalitionen, 
såsom frågan var ställd, uppenbar-
ligen vann den ordinarie omröst-
ningen, kommenterade Carl Ståhle 
(MP).

Peter Carpelan kommenterar:
– Enligt kommunallagen ska 

förslag kunna besvaras med ja eller 
nej till kommunstyrelsens förslag. 
Om det då finns sammanlagt tre 
förslag, måste ett förslag i en mel-
lanröstning röstas bort. 

Då det med stor sannolikhet 
kommer att läggas tre bud-
getförslag i höst, det vill säga 
Ekeröalliansens, Mälarökoali-
tionens och Sverigedemokra-
ternas, gäller då samma sak? 

– Ja, absolut. Men den spring-
ande punkten är hela tiden om det 
blir votering eller inte. Det är alltid 

acklamation först som jag som ord-
förande därefter tar ställning till 
vilket som hörs ha tydligast stöd. 
Om någon inte tycker det är rim-
ligt eller av något annat skäl begär 
votering, måste två slutliga förslag 
tas fram, svarar Peter Carpelan.

Naturligtvis avhandlades flera 
ärenden under mötet. Hela kom-
munfullmäktiges mötesprotokoll 
finns att läsa på kommunens hem-
sida och den som önskar lyssna på 
mötet, kan beställa en ljudfil från 
kommunen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ifrågasatt votering på KF

POLITIK

”Enligt kommunalla-
gen ska förslag kunna 
besvaras med ja eller nej 
till kommunstyrelsens 
förslag. Om det då finns 
sammanlagt tre förslag, 
måste ett förslag i en 
mellanröstning röstas 
bort”

”Jag finner det högst 
märkligt att ändra pro-
positionsordningen i 
samma ärende speci-
ellt som det var tydligt 
att Mälarökoalitionen, 
såsom frågan var ställd, 
uppenbarligen vann den 
ordinarie omröstningen”

  

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

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

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

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

Kontakta oss: 
020-625625

 
www.stugsommar.se

HYR UT DIN STUGA
Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott 
Skattefritt upp till 50 000:-

Var ute 
i god tid 

inför 
2020!
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Vill ni vara med 
och visa upp er?

Arrangör: 

förening

Välkomna till Ekerö Centrum!
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EKERÖ | Fotbollsplanen nedan-
för Ekebyhovskolan ska bli en 
aktivitetsyta. Tidigare planer 
har dock varit att ytan skulle 
utökas till en parkeringsplats 
för Mälaröhallens besökare. I 
dagsläget vid större evenemang 
i hallen, parkeras bland annat 
bilar längs med Björkuddsvägen 
och skapar en besvärande trafik-
situation. 

I våras togs framtidsplanerna för 
fotbollsplanen nedanför Ekeby-
hovsskolan upp i tidningens radio-
program ”God kväll Mälaröarna”. 
Kommunens kommunikations-
chef Johan Elfver berättade att be-
slut är taget om att det ska bli en 
aktivtetsyta för båda stora och små 
med bland annat utegym, sittplat-
ser och delar där små barn kan leka. 
Det är även planerat för en hund-
rastgård, men det blir en bit ifrån 
de övriga delarna med hänsyn till 
allergier. 

En boende i området hörde av 
sig efter programmet då de planer 
som nämndes, inte stämde över-
ens med tidigare besked.

–  Kommunen var tvungen att 
skicka ut handlingar till oss sakäga-

re inför byggandet av sporthallen. 
Vi överklagade inte själva bygget. 
Däremot överklagade vi att det 
inte fanns en endaste parkerings-
plats inritad i samband med byg-
get. Vi påtalade även trafiksitua-
tionen, som redan innan bygget 
gjordes, var besvärlig, förklarar 
den boende som även berättar att 
det påståtts från början att hallen 
enbart skulle ta emot 300 perso-
ner samtidigt men att den siffran 
ökade till 1 000 personer.

– En förutsättning för denna 
dryga tredubbling av antalet per-
soner som samtidigt skulle få vis-
tas i lokalen var, att kommunen 
presenterade en trafik- och parke-
ringslösning, fortsätter den boen-
de.

En ritning på ett A4-ark över den 
planerade parkeringen skickades 
ut till sakägarna.

– Detta fullständigt amatör-
mässigt utförda A4-ark skulle visa 
på att 100 bilar ska kunna parkera 
på fotbollsplanen i samband med 
aktiviteter i sporthallen. Bortsett 
från att denna ritning är helt orea-
listisk, det går inte att klämma in så 
många bilar på den ytan, så var den 

en förutsättning för att kommu-
nens bygglov för sporthallen skul-
le gå igenom. Vem som helst kan 
räkna ut att det inte samtidigt går 
att ha parkeringsplats för 100 bilar 
och en aktivtetsyta för båda stora 
och små på en och samma plats, 
nämligen nuvarande fotbollsplan, 
kommenterar den boende. 

Kommunens exploateringschef 
Jonas Orring svarar att en perma-
nentning av planen som parke-
ringsplats inte varit aktuell.

– Jag är inte alldeles bekant med 
bygglovet för Mälaröhallen men 
min bild är att fotbollsplanen ned-
anför Ekebyhovskolan kunde an-
vändas vid större arrangemang i 

Mälaröhallen som parkeringsplats. 
Lek- och aktivitetsytan hamnar 
nedanför planen och berör därmed 
inte fotbollsplanen, svarar Jonas 
Orring och tillägger: 

– Vi är väl medvetna om att det 
i samband med i första hand eve-
nemang, kan bli ont om parke-
ringsplatser. Kontoret har vidare 
undersökt möjligheten att utöka 
med fler platser i samband med 
färdigställandet av lek- och aktivi-
tetsytan i Ekebyhovsdalen. Dessa 
överväganden pågår fortfarande 
och vi får se vilka möjligheter som 
finns för att utöka med ett antal 
parkeringsplatser.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Aktivitetsyta istället för P-plats?

MARKPLANERING

Fotbollsplanen nedanför Ekebyhovskolan ska bli aktivitetsyta. Tidigare 
har den dock varit aktuell för att omvandlas till parkeringsplats för besö-
kare till Mälaröhallen. I dagsläget är det ont om p-platser för besökare 
till hallen och boende i området ifrågasätter planerna för aktivitetsytan.                                                                                                                                  
                                                                                                                                              FOTO: EWA LINNROS

”...vi får se vilka möjligheter som finns för att utöka med ett antal parkeringsplatser” ’’

”Däremot överklagade 
vi att det inte fanns en 
endaste parkeringsplats 
inritad i samband med 
bygget”

560 340 00

Ekerö Taxi 
har en egen app!

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

Redo för nya 
utmaningar?

Läs mer och ansök senast 1 september 2019 på www.fra.se

Redovisningsekonom 
med systemansvar 
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? 
Kontoret för Ekonomi- och upphandlingsstöd ansvarar bland annat för FRA:s 
ekonomiska frågor och redovisning. Vi söker nu dig som vill driva projekt inom ekonomi 
och redovisning. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en unik miljö. 

På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.
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Detta är en annons från Mälarö Antik & Genealogi

Att gå igenom ett dödsbo kan 
vara ansträngande på många 
sätt. Fler och fler väljer idag 
att anlita hjälp med allt från 
sortering, värdering och upp-
köp till bortforsling, flytt och 
städning.

Mälarö Antik & Genealogi har sin verk-
samhet på Mälaröarna. Grundaren Mika-
el Lindgren har åtta års professionell er-
farenhet av värdering, köp och sälj samt 
dödsbohantering. 

En av hans viktigaste ledstjärnor är 
att ge så många föremål som möjligt en 
andra chans, antingen genom att säljas 
vidare eller skänkas bort till någon som 
kan ha glädje av dem. 

– Det viktigaste för mig är att man har 
ett respektfullt sätt när man tar hand om 
ett dödsbo och att man även kan bevara 
saker som inte har ett stort ekonomiskt 
värde, säger Mikael.

Mälarö Antik & Genealogi erbjuder allt 
från att köpa utvalda föremål och utföra 
mindre röjningar, till att ta hand om hela 
dödsbon. Allt på ett effektivt, noggrant 
och kunnigt sätt. Att alla kunder ska bli 
nöjda är en självklarhet för Mikael. 

– Jag är också noga med att ta hänsyn 
till de anhörigas önskemål och hjälper 
gärna till med att hålla ögonen öppna 
efter saker som kan vara viktiga för dem. 
Det kan vara allt från mormors gamla 
vigselring till gamla dokument eller fo-
tografier. 

Gamla släktfotografier kan ibland väcka 
kundernas intresse för det som är andra 
benet i verksamheten – släktforskning. 
Detta har Mikael tjugo års erfarenhet 
av och forskar fram folks anor till fasta 
priser. 

Ring eller maila för mer information 
eller förfrågningar. 

Mälarö Antik & Genealogi

072-922 92 54
info@malaroantik.se

malaroantik.se

Mälaröarnas egen 
antikhandlare och genealog

LIGGER DU RISIGT TILL?

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

Lös problemet med en container från LEJA!
Det krävs en hel del arbete för att hålla trädgården fin och vacker. 
Som tack ska man ta hand om mängder av grenar, ris och klipp...
Men ta det lugnt – det finns en bra lösning. 

Vi ställer en container hos dig, du fyller den. Vi hämtar och tömmer den. 
Ett enkelt och smidigt sätt att spara tid och hinna njuta av dina gröna fingrar. 

Välkommen till LEJA!
LEJA 08-707 33 00  •   lejagruppen.se

EKERÖ | Den 19 augusti 
gästföreläste inrikesminis-
ter Mikael Damberg (S) för 
Tappströmsskolans elever 
som ska börja årskurs 9.

Ett årligt återkommande 
inslag i undervisningen på 
Tappströmsskolan är att 
lärarna tillsammans med 
studie- och yrkesvägledar-
na anordnar två temadagar 
för eleverna som går under 
namnet ”Blicka framåt”. 

Syftet med dessa dagar är 
att inspirera och informera 
eleverna om vilka alternativ 
och möjligheter det finns 
för dem inför deras gymna-
sieval och inför deras fram-
tida yrkesval. 

– Vi bjuder bland annat in 
personer som jobbar inom 
olika yrken som kommer 
och berättar om dessa för 
eleverna. Vi bjuder även in 
elever som tidigare gått på 
Tappströmsskolan som får 
berätta för våra nuvarande 
elever om hur det är att gå 
på gymnasiet, säger Fred-
rik Bylund, lärare på Tapp-
strömsskolan.

Han fortsätter:
– Därutöver får elever-

na göra olika intressetester 

för att eventuellt få tips om 
vilka yrken som skulle vara 
passande.

Mikael Damberg var inbju-
den att utgöra en punkt på 
programmet eftersom han 
genom tidigare uppdrag har 
bra koll på närings- och inn-
ovationslivet i Sverige Han 
var ju tidigare näringslivs- 
och innovationsminister. 

– Dessutom tänkte vi helt 
enkelt att det kunde vara kul 
för eleverna med minister-
besök, mig veterligen hän-
der inte det så ofta. Vi hade 
bett honom att han skulle 

prata om sitt eget jobb, be-
skriva hur arbetsmarknaden 
och näringslivet fungerar, 
vilka yrken det är brist och 
överskott på, vilka vägar det 
finns för att nå olika yrken 
och hur den framtida arbets-
marknaden kommer att se 
ut. 

Flera elever tyckte att före-
läsningen var intressant.

– Det var intressant, även 
om jag hade velat höra lite 
mer om miljön, sa en av 
dem.                    

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

9:orna fick ministerbesök 

SKOLA

Inrikesminister Mikael Damberg (S) hann byta några ord 
med  Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande 
och oppositionsråd Hanna Svensson (S), före föreläsningen i 
Erskinesalen.                       FOTO: EWA LINNROS
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Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Golvslipning
 Även altan/trall slipning

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

ADELSÖ | I slutet av juni fylldes 
vägarna runt Adelsö för femte 
gången i ordningen av allehanda 
gamla fordon när veteranlop-
pet ”Adelsö runt” ägde rum. 
Uppskattningsvis 1 000 personer 
kom för att titta och njuta av alla 
kringverksamheter.

– Det var toppenväder och det 
kom såväl besökare som deltagare 
från alla håll och kanter. Jag vet att 
det fanns fordon från både Norge, 
södra Sverige och jag tror till och 
med att det var någon från Finland. 
Bland fordonen kunde man se allt 
från veterancyklar till gamla last-
bilar, berättar Ubbis Hasselström, 
vetaranloppsgeneral i arrangeran-
de föreningen Adelsö evenemang.

Från att ha lockat 70 ekipage 
och 400 besökare det första året 
som loppet anordnades, var det 
i år 240 betalande deltagare på 
cirka 180 fordon och gissningsvis 
1 000 besökare, som besökt lop-
pet och de övriga aktiviteterna 
som erbjöds.

– Det fanns både gratis karusell 
och hoppborg för barnen, helikop-
tern var här och man kunde flyga 
över ön, vi sålde fika och mat samt 
ett par olika utställare var också på 
plats.

På kvällen var det även dans som 
traditionen bjuder och ett par 
hundra personer tog sig en sväng-
om på den gamla dansbanan vid 
Adelsö festplats. 

– I år hade vi fått mycket hjälp 
av folk på ön och vi hade uppåt ett 
80-tal sponsorer som bidrog på 
olika sätt, varav de allra flesta är 
företagare från Ekerö, Munsö och 
Adelsö.

Nu laddar arrangörerna om ef-

ter det energi- och tidskrävande 
evenemanget, men redan nu står 
det klart att även nästa år kommer 
man att bjuda in till ett nytt vete-
ranlopp.

– Den stora lyckan är att se alla 
barn som gläds åt den här dagen 
och lockar med sig sina föräldrar 
ut, säger Ubbis Hasselström.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Växande veteranlopp 

EVENEMANG

Alla tänkbara typer av fordon deltog i det välbesökta veteranloppet som stadigt ökar i storlek från år till år.             FOTO: OVE WESTERBERG

Nytt för säsongen, 
hyr båtsläp hos oss

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

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Vi är tillbaka! Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Repris på www.malaroarnasnyheter.se

Den 22 augusti sätter vi på mikrofonerna 
och ställer frågor till våra lokalpolitiker, 
kulturpersonligheter på öarna, fram-
gångsrika idrottare och kanhända att vi 
lottar ut en liten vinst!
Har du frågor om kommunen? 
Maila den till 
radio@malaroarnasnyheter.se  nyheterMÄLARÖARNAS

01,444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

a 

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

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

 GOD KVÄLL Mälaröarna

VARVSPERSONAL 
sökes till Tufa marin på Färingsö
Sysselsättningen består huvussakligen av 
att sjösätta, ta upp och hantera båtar samt 
diverse arbeten som vi utför på kunders 
båtar som montering, reparationer, målning 
och polering m.m.  Arbetet kan vara delvis 
fysiskt.  Sökanden måste kunna arbeta själv-
ständigt och ha erfarenhet ifrån fritidsbåtar.  
Tillträde efter ö.k. 

Maila ditt cv + några rader om dig till 
info@tufamarin.se

Tufamarin AB
Iländabryggväg 21
Färentuna
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SKANDIAMAKLARNA BROMMA/SPÅNGA/EKERÖ, TFN 08-80 76 00

ANTAL RUM 5 ROK (VARAV 4 SOVRUM) BYGGÅR 2006 TOMTAREA 967 KVM ADRESS SYRENVÄGEN 7 VISAS 
SÖN 25/8 11:30-12:30 MÅN 26/8 18:30-19:15 KONTOR EKERÖ MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

EKERÖ GÄLLSTAÖ — UNDERBAR 1-PL VILLA MED SJÖUTSIKT!

KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon 
Röjning och städning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 

Hyr kontor i nya 
Sjöstadskajen.

Fantastiska Sjöstadskajen är Ekerös nya 
mötesplats och arbetsplats. Byggnaden har fyra 
våningsplan varav tre är kontorsplan, alla med 
sjöutsikt. Kontoren är representativa och har väl 
genomtänkta gemensamhetsutrymmen. 

På taket finns en takterass med servering och 
längst ner i huset vid fastighetens kullerstens-
torg och brygga ligger Ekerös nya stolthet - en 
riktigt bra restaurang.

Hyr kontor att komma hem till!
• Kontor fördelade på 2 plan
• Flexibla ytor upp till 370 m2
• Cafédel, köksbar och konferensrum
• Egen brygga och möjlighet till båtplats

Läs mer på www.nordblickrentals.se
Kontakta oss på rentals@nordblick.se

eller 08 - 760 00 77 för mer information!
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FOTBOLL | Damer div 2: 1/9 kl 15:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Vaksala SK
Herrar div 4 mellersta: 24/8 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Spårvägens FF
Herrar div 7 C: 31/8 kl 12:30 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - Olympia Stockholm FF

FOTBOLL
Damer div 2 
Boo FF 12 12 0 0 58 - 5 36
Stuvsta IF 11 8 0 3 20 - 8 24
Älta IF 12 7 1 4 29 - 12 22
Segeltorps IF 12 6 2 4 23 - 14 20
Upsala IF 12 6 1 5 34 - 18 19
Älvsjö AIK FF B 12 5 4 3 20 - 15 19
Vaksala SK 12 3 3 6 9 - 29 12
Bälinge IF 12 2 3 7 18 - 33 9
Sätra SK B 11 2 1 8 4 - 40 7
Ekerö IK 12 0 1 11 3 - 44 1

FOTBOLL
Herrar div 4 mellersta
Rågsveds IF 16 10 2 4 27 - 18 32
Rinkeby United FC 16 9 2 5 38 - 27 29
Reymersholms IK 15 9 2 4 28 - 18 29
Boo FF 15 8 3 4 33 - 28 27
Långholmen FC 15 6 3 6 32 - 24 21
Spårvägens FF 15 6 3 6 27 - 20 21
FC Krukan 13 5 4 4 19 - 20 19
Järla IF FK 15 4 5 6 23 - 23 17
Norrtulls SK 16 5 2 9 37 - 44 17
Som. Un. Fotbollsf. 15 4 4 7 22 - 37 16
Ekerö IK 16 5 0 11 27 - 41 15
Redbrick City FC 15 3 4 8 20 - 33 13

FOTBOLL
Herrar div 7C
Skå IK & Bygdegård 11 10 0 1 52 - 9 30
Åkeshovs IoFK 11 7 2 2 36 - 17 23
Iberoamericana IF 10 6 2 2 37 - 27 20
FK Bromma 10 5 2 3 34 - 23 17
Olympia Sthlm. FF 9 5 1 3 34 - 16 16
Vällingby AIK 10 4 1 5 19 - 25 13
BK Bussenhus 11 4 1 6 28 - 44 13
Sthlm. Universitets FF 11 2 2 7 21 - 42 8
FC Shababos 9 2 0 7 17 - 47 6
Mespotamien FC 10 0 1 9 15 - 43 1

Matcher & tabeller

LÄGET 19  AUG

HEMMAMATCHER T.O.M. 4 SEP

Mirjams största WTA-seger 

Sporten

TENNIS | Den 9 juli vann ekerö-
bon Mirjam Björklund sin största 
seger och den allra första på 
WTA-touren i Båstad.

Mirjam Björklund slog Anna Zaja 
från Tyskland med 6-7, 7-6, 7-6 i 
en match som varade i nästan tre 
och en halv timme. Inför match-
en hade hon inflammation i både 
höften och hälen men trots smär-
tor tog Mirjam hem segern.

Det gick dock inte hela vägen 
och Mirjam förlorade mot femte-
seedade Fiona Ferro från Frankri-
ke. Mirjam tog dock matchen till 
tre set: 2-6, 7-5, 3-6.

– Efter Båstad har jag haft lite se-
mester och sen har hardcourt-för-
beredelserna börjat. Jag började 
året med 50 matcher de första 
sex månaderna och har klättrat 
från 460 till 298 på världsran-

kingen. Därför valde jag att bryta 
av säsongen med lite semester 
och träning för att orka spela från 
september till årets slut, berättar 
Mirjam.

Säsongen som tennisspelare är 
lång och det är viktigt att hålla 
sig stark och fräsch. Nu framöver 
väntar ännu lite mer träning inn-
an Mirjam går på något större täv-
lingar i höst. 

– Det ska bli roligt för jag känner 
att mitt spel börjar falla på plats 
ännu mer. Jag hoppas jag snart kan 
resa med tränare under ett flertal 
veckor vilket kan göra stor skill-
nad med tanke på att jag hittills 
rest helt själv.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

’’
”Jag började året med 50 matcher de första sex månaderna 

och har klättrat från 460 till 298 på världsrankingen” 
Mirjam Björklund

KORT OM SPORT

TENNIS | Ekeröbon Tsegai Gere-
meskel blev regionsmästare i PS16 
och spelar för Smedslättens lawn 
tennisklubb. 5-7, 6-4, 11-9 skrevs 
slutsiffrorna mot Christoffer Nor-
lin, Nästa stora turnering för Tse-
gai Gebremeskel blir JSM i Båstad.

FOTO: LINDA CARLSSON

Ännu en lyckad sommarcamp för Ekerö IK
IDROTT | För andra året i rad 
anordnade Ekerö IK sommar-
camp i samarbete med kommu-
nen. Inget barn hade förtur till 
campen, principen ”först till 
kvarn” gällde, med undantag för 
det samarbete Ekerö IK har med 
socialtjänsten, som är de första 
att få ansöka om platser.

-– Vi vill göra skillnad. Därför väx-
lade Ekerö IK 2018 i ett samarbe-
te med Ekerö kommun upp med 
möjlighet till olika aktiviteter när 

skolan och fritids stänger och dess-
utom erbjuda relevant verksamhet 
som attraherar barn och unga mel-
lan 7 och 15 år, berättar Johanna Er-
iksson, kommunikationsansvarig 
för Ekerö IK. 

– I kommunens undersökning 
kan vi se att de något äldre barnen 
ser fritids som ganska trist och de-
finitivt inget som hör sommaren 
till. Andra barn kanske inte har 
valet av fritids på grund av olika 
anledningar, socioekonomiska el-
ler annan. Tanken på att ha ett läger 

under sommaren med de sporter 
Ekerö IK har, samarbeten med 
flera föreningar och tillsammans 
med våra duktiga ungdomsledare, 
föddes. 

I år deltog totalt 67 deltagare under 
veckan. De fick prova på bågskytte, 
badminton, fotboll och innebandy 
under fem dagar. 
– Vi hade 12 ungdomsledare på 
plats och detta år hade vi även med 
två tolkar, också de unga vuxna, för 
nyanlända barn som deltog under 

veckan. Detta samarbete med soci-
altjänsten är vi otroligt stolta över 
då vi verkligen kan säga att Ekerö 
IK går ett steg närmare att verkli-
gen bli inkluderande för alla, säger 
Johanna Eriksson.

Campen avslutades med ett bio-
besök med gratis filmvisning för 
deltagarna och en privat sponsor 
bekostade festis, popcorn och en 
liten godispåse till alla deltagare 
och ledare. Ekerö IK:s sommar-
camp hade också flera företags-
sponsorer.

– Utan kommunens bidrag och 
sponsorernas stöd skulle vi inte 
kunna genomföra campen kost-
nadsfritt.

Nu hoppas Ekerö IK att sommar-
campen kan utvecklas och växa sig 
ännu större, gärna i samarbete med 
flera företag, föreningar och med 
fler idrotter under flera av som-
marlovets veckor.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tsegai Gebremeskela.                
FOTO: SMEDSLÄTTENS LAWN TENNISKLUBB
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ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta maj 2019. Uppläggnings- och 

administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (NEDC 113 g/km).**

Nya ŠKODA SCALA Style TSI 115   
Kampanjpris 204 900 kr (Ord. pris 219 400 kr)

Privatleasing från 2 795 kr / mån* inkl. service

BRYT NORMERNA.
Nya ŠKODA SCALA bryter mot rådande normer med ett imponerande utrymme i  

kupén och klassens största bagageutrymme på 467 liter. Smarta säkerhets lösningar 

och ny teknik bjuder på en enastående körupplevelse. Njut av bekväma och säkra resor 

tack vare autobroms med fotgängarskydd, full LED-strålkastare med helljusassistans 

och en 8” touchskärm med SmartLink Plus-uppkoppling. Välkommen!

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

Läs mer om aktuella erbjudanden  
på skodastockholm.se

MTBO | Den 25 augusti arrang-
eras SM i mountainbikeoriente-
ring på Ekerö. Under några inten-
siva timmar kommer skogarna 
runt Jungfrusund vara fyllda av 
cyklister i alla åldrar som letar 
kontroller. 

– Mountainbikeorientering är en 
relativt ung sport som startades 
på 90-talet ute i Europa. I Sveri-
ge etablerade sig sporten i början 
av 2000-talet. De tävlande har en 
vridbar karta fastmonterad på sty-
ret och det gäller att hitta bästa och 
snabbaste vägvalet till banans alla 
kontroller, berättar tävlingsledare 
Peter Albinsson. 

Han representerar både Stock-
holm MTBO och IFK Enskede som 

arrangerar tävlingen tillsammans 
med Mälarö SOK. Målet kommer 
vara vid Mälaröhallen och själva 
tävlingsarenan är i skogarna runt 
Ekebyhovs slott och Jungfrusund, 

med ett par vägövergångar.
– Stall i området är vidtalade för 

att förhindra incidenter då de täv-
lande kan komma fort på stigarna, 
säger Peter Albinsson.

Alla kontroller är placerade längs 
en stig och kartan är något rensad 
från de detaljer som finns på en 
vanlig orienteringskarta.

– I tävlingen deltar cirka 350 cy-
klister i varierande åldrar från 7 år 
upp till cirka 75 år. För den som är 
nyfiken på att testa sporten kom-
mer det att finnas öppna banor. Det 
finns kartställ och stämplingspin-
ne att hyra. Kravet är att man har 
egen cykel och hjälm.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

LÄGET MED LOPPET

LÖPNING | Hur gick årets 
Magnus Ladulåslopp som 
ägde rum den 6 juli, Anders 
Rosenquist af Åkershult, Adelsö 
IF?

– Det gick bra och vädret var med 
oss. Vi får väldigt positiv respons 
från deltagarna och ett kvitto på 
det är att många återkommer och 
springer år efter år, trots att de är 
långväga ifrån. Deltagarantalet 

var bra. För andra året i rad hade 
vi oturen att en stor fotbollsmatch 
ägde rum samma dag som loppet 
gick.

Vem vann?:
– I herrklassen vann Martin Öh-
man, Run:Track:Run på det nya, 
imponerande banrekordet 33:41. 
Han är tidigare svensk mästare 
i maraton och tillhör fortfaran-
de svensk elit. På damsidan vann 
Lena Fantenberg från Sollentuna 
på 46:24.

Var det några lokala deltagare 
som utmärkte sig?:
– Bland Ekerölöparna var det en 
hård kamp på herrsidan mellan 
Gustav Karlsson, Ekerö och Mår-
ten Westberg, Adelsö IF, där Gus-
tav till sist blev bäste Ekerölöpare 
på nionde plats totalt, åtta sekun-
der före Mårten på tionde. Bland 
damerna var det Sara Asp, Ekerö, 
som blev bäst på öarna på en fjärde 
plats totalt.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Löploppet som lockar långväga

Klara ska spela collegebasket i Texas
BASKET | I mitten av augusti 
lämnade Klara Dolk föräldra-
hemmet på Ekerö för ett stort 
äventyr. Under fyra år ska hon 
nu spela collegebasket på West 
Texas A&M University.

Klara Dolk, som spelat basket se-
dan småbarnsåren, har under de 
senaste tre åren gått på Riksbasket-
gymnasiet i Luleå. Efter att ha spe-
lat en basketturnering i USA blev 
hon kontaktad av huvudcoachen 
på West Texas och fick erbjudande 
om fyra års fullt stipendium.

– Jag hade några andra alternativ 
att välja mellan, både i USA och 
Sverige men jag kände att Texas 
gjorde ett väldigt bra intryck när 
jag var där i maj. Det känns super-

kul och spännande. Självklart är jag 
nervös, men det blir nog hur bra 
som helst, säger hon.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Cyklisterna letar kontroller utmed 
stigarna.             FOTO: ANDERS 
STJERNDAHL

Loppet har bland annat 
blivit populärt för de 
vackra omgivningarna.
FOTO: OVE WESTERBERG

SM i mountainbikeorientering i Ekebyhovsskogen

FOTO: PRIVAT
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Skå IK och Coop på Färingsö värnar 
Båda om våra lokala verksamheter 

Stöd Skå IK - storhandla denna dag!

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

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

P
å 

g
ån

g
! UTSTÄLLNINGAR

Galleri Utkiken
Malin Rikardsdotter Ahlin – Birka-
bilder.
Utställningen pågår t.o.m. 8 septem-
ber.

Ekebyhovs slottsgalleri
Gudrun Andersson – ”Insida – Utsi-
da”, målningar i tempera.
Nina Kerola – ”Olika platser”, grafik.
Utställningen pågår 24/8-1/9.

 EVENEMANG

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, lyssnarnas frågor till 
kommunen, sport, kultur – och allt 
handlar om Mälaröarna! Dessutom 
– vinn fina vinster i tidningens eget 
radioprogram.
När: 22/8 kl 17-193
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Kammarmusik
Askanäs kammarmusikfestival 
bjuder på såväl kammarmusik som 

yoga, mindfulness och mycket mer.
När: 23-25/8
Var: 23/8 och 25/8 i Ekerö kyrka, 
24/8 på Östanlid, Munsö
Arr: Askanäs kammarmusikfestival

Pilgrimsvandring
Vandra den 6 km långa leden utmed 
Svartsjö slottspark. Medtag matsäck 
och bekväma skor, vandringen sker 
oavsett väder.
När: 24/8 kl 10-14
Var: Samling vid Svartsjö slott
Arr: Färingsö församling

Ekebyhovs slott
24/8 kl 14: Glad musik för hela famil-
jen med Kniberg och co. 
Arr: Tappströmsskolan 8F.
25/8 Program se ”Fårdagen”. Arr: Vi 
unga Bailar.
31/8 kl 14: Soft jazz med ”MKP trio” 
på saxofon, gitarr och bas. Arr: Kri-
stofferskolan 9A.
2/9 kl 14:”Gustav den tredjes ryska 
krig” en annan historia – Gunnel 
Bergström berättar. Arr: Kristoffer-
skolan 9A.

Fårdagen
Fårklippning, rasutställning, grillat 
lammkött, vallhundsvisning, försälj-
ning av fårprodukter, ”tova och spin-

na” samt tipspromenad och lotteri.
När: 25/8 kl 12-16
Var: Ekebyhovsparken
Arr: Mälaröarnas fårfolk

Fågelskådning
”Artrace Mälaröarna” – Lagtävling i 
att skåda så många fågelarter som 
möjligt.
När: 25/8, start tidigast kl 5, mål kl 
14.30 
Var: Start på valfri plats, mål på över-
enskommen plats.
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring i 2 km runt Laxsjön 
i lugn takt med tystnad, tankar, bön 
och gemenskap. Pilgrimsmässa. Tag 
gärna med matsäck.
När: 28/8 kl 14
Var: Samling vid Munsö kyrka för 
samåkning
Arr: Ekerö pastorat

Yogafestival
Yoga- och mindfulnessfestival för 
hela familjen. Vegetarisk mat från 
trädgården, prova på yoga- och 
mindfulnessövningar, föredrag om 
hälsa, yogalivsstil och aktuell forsk-

ning. Utställning och försäljning av 
konsthantverk, grönsaker och frukt, 
skapande aktiviteter. Inträde vuxna 
50 kr, barn gratis.
När: 31/8-1/9 kl 11-16
Var: Östanlid, Östanlidsv. 1, Munsö
Arr: Östanlid

Hembygdsdag
Marknad med konsthantverk, lokala 
produkter, grönsaker, keramik m.m. 
Visning av Erskines låda, kafé, textil-
konst och musikunderhållning bl.a.
När: 1/9 kl 12-16
Var: Rörby hembygdsgård, Lovö
Arr: Stiftelsen Lovö naturvård, Lovö 
vävare, Lovö keramik, Lovö hem-
bygdsförening

 BARN OCH UNGA

Familjeteater
”Hugo – elak, blodtörstig och… 
jättefarlig?” – föreställning om den 
nyanlända krokodilen Hugo med Bou-
levardteatern. Parken öppnar kl 13 för 
kafé och lek.
När: 1/9 kl 14
Var: Ölsta folkpark
Arr: Ölsta folkpark
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för dig
som är född
2005

Konfirmation
2019/2020

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

»  Sista anmälningsdag är 
den 1 september 2019.



24 MÄLARÖARNAS NYHETER • 21 AUGUSTI 2019 

Rondeller på Ekerö

Genom förslaget att utöka 
anhörighetsinvandringen 
och frångå försörjningskra-
vet, har regeringen i vanlig 
ordning inte genomfört 
någon konsekvensanalys 
kring följderna för kom-
munernas ekonomi. SKL:s 
ekonomirapport från maj 
visar att var fjärde kommun 
nu dras med ett budgetun-
derskott trots att Sverige 
befinner sig i toppen av en 
högkonjuktur. Till exempel 
Filipstads kommun närmar 
sig ett ekonomiskt sam-
manbrott med stegrande 
kostnader för integration 
och socialbidrag. Ekerö 
kommun är inget undantag, 
vilket kommunens senaste 
kvartalsrapport visade.

Den tillfälliga lag som inför-
des efter migrationskrisen 
2015, har sedan dess genom-
gått flera förändringar och 
urvattnat dess positiva 
verkan. Regeringen har nu 
sett till att urholka lagen än 
mer.  Punkterna som rör 
anhörighetsinvandringen 
och det slopade försörj-
ningskravet, innebär att 
personer, som tidigare inte 
kunde hämta hit familje-
medlemmar nu kommer 
kunna göra det. Kravet på 
försörjningsförmåga stryks, 
vilket betyder att invandrare 
utan arbete eller varaktig 
bostad, nu kommer kunna 
hämta hit en hel familj. 
Eftersom invandraren i 
fråga inte kan försörja sig 

själv eller sin familj så faller 
det på socialtjänsten i res-
pektive kommun att göra 
det. Ekerö kommun är inte 
heller här ett undantag.

SD och M motsatte sig 
regeringens lagförändring 
som riskerar att återupprepa 
2015 års misstag, medan 
KD med resten av riksda-
gens partier inte såg något 
problem att späda på den 
tilltagande ekonomiska 
kris som breder ut sig bland 
kommunerna.

SD Ekerö tar ansvar och 
vill att Ekerö kommun 
inför ett integration- och 
migrationspolitiskt bokslut 
där transparens råder ut 
mot medborgarna, gällande 
kostnader och intäkter. 

Vi vill se Ekerö kom-
muns integrationsprojekt 
”Självständig 365” ersättas 
av ett kravfyllt integrations-
paket, där etableringstiden 
återgår till två år. Vi lever i 
tron att anpassa sig till det 
svenska samhället handlar 
om en vilja och därför är en 
tvåårig etableringstid fullt 
rimlig och som kantas av 
skyldigheter som väg mot 
rättigheter.

Sverigedemokraterna 
Ekerö
– Jimmy Fors, 
gruppledare
– Per Lönnestål, 
ledamot socialnämnden
– Cecilia Fors, ersättare 
socialnämnden

Tvåårig etableringstid fullt rimlig

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Tack till Södertörns 
brandförsvar som hjälpte 
oss på midsommarafton 
då gasolgrillen fattade eld. 
Magnus som insatschef 
och medhjälpare   infor-
merade oss om hjälpme-
del som vi nu har inköpt.
Redigt ingripande som 
bör rosas. Ni var fantas-
tiska!

– Ulla och Mats,
 Gällstaö

Vill tacka alla de med-
arbetare på Mälaröarnas 
hemtjänst som tagit hand 
om min gamla mamma 
så väl när hon var hos 
mig under tre månader.
Sådant engagemang och så 
mycket kärlek som ni gav 
henne. Tusen tack!

– Lena Samuelsson, 
Träkvista

Söndagen  den 14 juli 
gjorde vi en härlig utflykt 
med båten från Smidö till 
Birka i strålande väder.
Halvvägs hem stannade 
motorn efter en smäll och 
där blev vi liggande.Vi 
passerades av en Flipper 
620 som vände och 
frågade om vi behövde 
hjälp! Ett stort tack till 
hela familjen från Munsö  i 
Flippern som tog sig 
tid  och lånade ut verkty-
get vi inte hade så vi kunde 
fortsätta hemåt.

– Lisbeth och Michael 
i Pilot 7:an

rosor 
& tack

Det är plågsamt att se 
hur kommunen hela 
tiden går emot klimatet 
och biologisk mång-
fald.

Se bara på den senaste 
rondellen vid infartspar-
keringen Tappström. 
Träd i stål och fullt med 
stenar.

Man hugger ned en 
fullt frisk poppelallé  för 
att asfaltera och anlägga 
cykelstall vid busskuren. 
Som endast är en del av 
allén. Varför fick inte 
resten av popplarna stå 
kvar?

Men på Ekerö fortsätter 
man med fula stenbum-
lingar som vid nybyggda 
fina kaféet Enzo och 
restaurangen Cantina,  
där  man envisas med gal-
lerstaket fyllda med sten 
istället för bullerplank 
eller ännu bättre levande 
träd och buskar. Sitter man 
sedan på deras uteserve-
ringar så hörs det bara en 
massa buller från all biltra-
fik på Ekerövägen. Dåligt 
för oss alla. 

När alla andra kommu-
ner i hela Sverige följer 
trenden att hjälpa insekter 
och bin genom att låta gräs 

växa utmed vägkanter, 
planterar vilda blommor    i 
rondeller med mera så gör 

Ekerö kommun tvärtom 
man använder konstgräs 
och sten. Så sorgligt!

– Klimatet kan 
inte vänta

Klimatet 
kan (inte) 
vänta
Miljöpartiet prioriterar 
plastpåsar och elcyklar. Vi 
ekeröbor och kommunen 
som äger mark fäller träd i 
tid och otid. Antingen kan 
klimatet vänta eller så kan 
den det inte. Hur ska vi ha 
det? Är det snart försent så 
måste drastiska åtgärder till 
nu som kärnkraft/vatten-
kraft, barnbegränsning och 
för den delen trädfällnings-
förbud för alla. Jag gillar 
trädfällningsförbud för det 
är enkelt (man låter träden 
stå),  gynnar miljön och vi få 
behålla vår vackra natur för 
generationer framöver. Jag 
vet att det låter drastiskt och 
kanske lite barnsligt men 
miljöfrågorna måste provo-
ceras fram, och miljön och 
klimatet reagerar inte på vad 
vi säger utan vad vi gör. Vad 
gör vårt Miljöparti eller är 
makten framför miljön det 
viktigaste?

– Bo i Närlunda

Jag bor på Munsö, 
Kvarnstugevägen och unge-
fär fem meter från vår tomt 
går det en långtradare var 
tredje  minut från klockan  7 
till 16, måndag till fredag. De 
kör ner till Löten från för-
bifarten för krossning. Det 
gjordes en hamn som skulle 
ta krosset från olika ställen 
för att inte belasta vägarna 
och med tanke på miljön.
Vad hände med det? Sitter 
vi i trädgården kan vi inte 
föra ett samtal plus dammet 
och så vidare. Vi har som 
tur är en bra syrenhäck runt 
tomten, men den täcker inte 
hela året. Har vänt mig till 
Trafikverket, men svarstiden 
är upp till tio veckor.

– Mvh Renee Unnerstål

Vad hände 
med trans-
porten till 
sjöss?

REPLIK

Jag förstår att det blir oroligt 
när det från lokalmedia och 
facken skrivs om bespa-
ringar och indragna tjänster 
inom barn- och utbild-
ningsnämndens områden. 
Vi i Sverige går mot tuffare 
ekonomiska tider och 
Ekerö även så. Vi står dock 
bättre rustade än flertalet 
av länets kommuner så vår 
förhoppning är att kvaliten 
i skolan inte ska sänkas 
trots kommande progno-
ser. Det är faktiskt ingen 
besparing som barn- och 
utbildningsnämnden fattat 
beslut om utan en prognos 

för resultatet för året som 
ligger till grund för att vissa 
enheter behöver antingen 
öka sina intäkter (ta emot 
fler elever) eller minska 
sina kostnader för att nå ett 
resultat i balans med den 
av fullmäktige beslutade 
budgeten för 2019. För vissa 
skolor innebär detta att man 
faktiskt måste minska anta-
let tjänster. Samtidigt har vi 
ett stort rekryteringsbehov 
och den faktiska konse-
kvensen hittills är att en 
anställd har blivit erbjuden 
och tackat ja till en tjänst 
på en annan enhet. Jag vill 
också nämna att samtidigt 
som vissa skolor behöver 

minska antalet tjänster så 
är det andra skolor som 
utökar tjänster. Att hålla 
budget är viktigt ur många 
aspekter, men inte minst ur 
ett likvärdighetsperspektiv. 
Om några enheter tillåts 
använda mer medel än till-
delat blir det inte likvärdigt 
gentemot övriga kommu-
nala och fristående enheter. 
Diskussionen om huruvida 
man ska hålla sig till tillde-
lad budget blir därför lite 
märklig.

– Sivert Åkerljung,
ordförande barn- och 
utbildningnämnden 
Ekerö

Replik till Rädda barnen

REPLIK

Hej!  Jag tycker att man ska 
vara tacksam för pendel-
båten Lux. Jobba får man 
väl göra på jobbet eller 
hemma å lite sol skadar inte.  

                                                                                          
– Lennart

Svar till
”Besviken 
båtpendlare”

Badhuset
Hur kommer det sig egent-
ligen att beslutet avseende 
provborrning på Träkvista- 
vallen fastställdes i kom-
munfullmäktige och att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag 
att starta projekt på ”andra 
sidan skitdiket”. Med tanke 
på yta, trafik och parkering 
finns det väl mer möjlighe-
ter mitt i city på Färingsö. 
Varför har inte alternativ 
projekteras i anslutning till 
Allhallen ? Där det till och 
medfinns  busshållplats, 
ICA med mera. Jag lovar, de 
bussarna går genom Ekerö 
C och stannar på både en till 
tre hållplatser för ekeröbor. 
Vi på Färingsö betalar också 
kommunskatt.

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

MÄLARÖARNA | Torkan 
tycks ha varit svår under 
sommaren 1969. På flera 
håll i Mälaröarnas nyheters 
senssommarnummer det 
året, beskrivs vattenbristens 
negativa konsekvenser.

Lantbrukare som satsar på 
att odla exempelvis korn, vå-
roljeväxter och potatis utan 
konstbevattning, har till ex-
empel stora bekymmer med 
att få tillräckliga skördar. Tid-
ningens ”rond bland gods och 
gårdar” visar att det kan kom-
ma att bli aktuellt med skörde-
ersättning på många håll för 
att kompensera för uteblivna 
grödor. 

Lantbrukare Thor Qviberg, 
Adelsö har dock introducerat 
en ny djupgödningsmetod 
från Finland, som verkar ge 
goda resultat. Genom att ha 
grävt ner gödningsämnena 6 
till 9 centimeter i jorden, un-
der kornen, vars rötter där-
med söker sig neråt, lyckas 
han att klara skörden. 

De potatisodlare som satsat 
på konstbevattning får rejäla 
skördar, medan de som litat 
till naturens egen förmåga att 
vattna, alltså dessvärre inte 
kan skörda några potatisar 

över huvudtaget. På Sätuna 
gård i Färentuna ser den inn-
ovativa vattningsmetoden 
”USA-tekniken” ut att rädda 
skörden. Den går ut på att låta 
vattnet rinna i fårorna istället 
för att låta det strila över fäl-
ten, vilket ger en effektivare 
vattning.

Sommarens torka ger sig 
även till känna genom ett 
stort antal bränder. Till exem-
pel härjar en svårbemästrad 
brand på 100 000 kvadrat-
meter skogsmark invid Sten-
brottet i Stenhamra. ”Det 
brann nästan explosionsartat 
i de fnösketorra dungarna och 
20-talet brandmän från kårer-
na i Solna, Ekerö och Färingsö 
fick arbeta hårt i sju timmar 
för att få lågorna under kon-
troll.” berättar MN. Tidning-

en kan även rapportera att ett 
par hundra ”civila eldsläcka-
re” bistått yrkesmännen med 
bland annat blöta lövruskor 
under dagen. 

Samma natt får de tröt-
ta brandmännen ge sig iväg 
på ytterligare en utryckning. 
Denna gång till Stockbybadet, 
där ett par arbetsbodar fattat 
eld. Dessa går dock inte att 
rädda.

En explosionsartad brand 
i Närlunda ödelägger också 
totalt en villa på kort tid och 
en sommarstuga på Gällstaö 
brinner ner till grunden. Ingen 
av de båda fastighetsbränder-
na får någon förklaring. 

En hel del smärre gräsbrän-
der får också släckas av Ekerö-
brandkåren, som dessutom 
får bege sig med båt till Fåge-
lön där en brand utbryter i ett 
stort gräsområde. Även här 
gör privatpersoner en insats i 
släckningsarbetet: ”En grupp 
sommargäster påbörjade 
släckningen och hade gjort 
ett gott arbete när en avdel-
ning brandmän i båt kom till 
platsen och satte punkt för 
den röde hanens härjningar.”

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ingen potatis utan vattning

Gårdsägare Hans Andersson på Husby gård plockar i potatislådan 
och tycker att både sorterna Ulster och Puritan ser fina ut.

”En grupp sommar-
gäster påbörjade 
släckningen och 
hade gjort ett gott 
arbete när en avdel-
ning brandmän i båt 
kom till platsen...”

upptäck birka
sommarens höjdpunkter

Pris 410 kr inkl. båtresa ToR från Mariefred, musei entré 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.

SAMARBETAR
MED STROMMA
FÖR ATT RÄDDA

ÖSTERSJÖN

 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  
 

Särimner eller café Eldrimner.

Träna med oss i höst
GYMPAN 

startar 26 augusti
Måndagar kl 20- 21 
Onsdagar kl 19-20 

Plats: Ekebyhovsskolans 
gymnastiksal 

Läs mer på: 
www.malarosok.se
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Gårdsturné  I början av sommaren arrangede Brommagymnasterna 
en gårdsturné på Ekerö med gymnastikuppvisning och prova-på 
för barn och unga. På bilden ses de vid sitt stopp på Väsbyvägen, 
där en hel del barn visade intresse.

 

FOTO: JACOB MELIN

Segling ”Vindens vänner” är en förening med målsättningen att 
bidra till att alla människor ska kunna segla, oavsett funktions-
nedsättning eller funktionsvariation. Årets seglarläger med cirka 
30 deltagare, inkl. ledare och assistenter, hölls på Koviken på 
Lovön sista veckan i juli. Johan Stjernholm (bilden) använde en lift 
för att smidigt komma över i båten.    FOTO: KRISTINA ASPLUND

LAN Den 9 till 11 augusti arrangerade ”Prima esport Ekerö” ett 
LAN-event i Tappströmsskolans aula. 35 deltagare spelade under 
helgen bland annat turneringar i Fortnite, CS-GO och Minecraft 
samt fick coaching av kända ”streamers” och äldre e-sportare 
som var på besök. Föreningen planerar för fler liknande event 
framöver.              FOTO: PRIMA ESPORT

Beryl Kornhills senaste musikteaterprojekt ”Starka band” hand-
lar om munken Franciskus av Assisi (Bengt Einarsson) och nun-
nan Klara (Beryl Kornhill). Allt utspelade sig under sommaren i tre 
föreställningar i Beryl Kornills hem kallad Villa Spelrum på Adelsö. 
Dessförinnan bjöds det på indianlyrik, haikudikter, rap och piano-
musik.        FOTO: OVE WESTERBERG  

Katträddning När de tre kattungarna av rasen somali smet 
ut ur huset på Adelsö och snabbt klättrade upp i ett träd, lade 
matte Anna Maria Bernitz ut en förfrågan om hjälp på Facebook. 
Inlägget lästes av representanter från lokala brandvärnet som 
snabbt ryckte ut och räddade de små. På bilden är de återförena-
de med lill-husse Rickard.        FOTO: PRIVAT

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

Butik & utställning
Anderstorpsvägen 12 Solna
sthlm@ekstrands.com
08-27 90 92

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.
Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.

t
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Jazz Jazzkvällarna på Skå festplast startade den 26 juli med 
Spader Jazz som spelade svängig jazz i New Orleansstil. 
Arrangerade gjorde Jazz på Mälaröarna i samverkan med Skå 
festplats.           FOTO: EVA HÖGSANDER

Fem generationer Den 21 juli träffades fem generationerJa-
cobsén i nedstigande led. Ovan fr.v. Peter, Thomas, nedan fr.v. 
Viktor med Matheus i famnen och Ulla-Britt.  Alla utom Viktor och 
Matheus är boende på Mälaröarna.     FOTO: PRIVAT

Adelsö hembygdslag höll sin traditionella hembygdsdag den 11 
augusti. På programmet stod som vanligt marknad, musik, lotteri 
och storbak i bagarstugan. Några som hade glada kunder var öns 
nya grönsaksodlare Noble farming från Sättra gård.
         FOTO: OVE WESTERBERG

Adelsö smedja avslutade sin gallerisommar med stor konst- och 
hantverksmarknad den 11 augusti. Förutom att vara ett populärt 
kaféhäng för många öbor har ett snitt på cirka 200 besökare 
sett sommargalleriet varje helgdag. Två av alla mälaröbor var det 
välbekanta paret Carpelan, här vid Joy Lynn Davis magiska bilder.
         FOTO: OVE WESTERBERG

Svenska traditioner Vermont Bicycling and Walking Vacations 
gör regelbundet utflykter till Färingsö hembygdsgård under hela 
sommaren och hösten. Resenärerna cyklar bland annat från 
Drottningholm till Färingsö hembygdsgård där de får en guidning, 
äter smörgåstårta och dansar ”Små grodorna” runt midsommar-
stången.        FOTO: PRIVAT

Museum Munsö hembygdsförening Bertil Ifwers museum hade 
sitt årliga öppet hus i början av sommaren. Både gamla och nya 
besökare upåskattade tidsresan bland alla rum och föremål. Det 
bjöds på hembakat och musikunderhållning. 

 FOTO: ANN-BRITT JACOBSÉN

God fortsätt ning!God jul & gott  nytt  år!

Tappström

Handla när det 
passar dig!

HANDLA I VÅR BUTIK ONLINEICA.SE/TAPPSTROM

Samma pris på nätet som i butik
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Kontakta Stefan Stjernberg 
på 0705-98 99 75, 
stefan.stjernberg@skalfast.se 
för mer info skalfast.se

Entreprenör

EKEBYHOV BUSINESS CENTER  Bryggavägen 110

 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*

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

 Varmförråd c:a 10m2 uthyres, 1000:-/mån 

LEDIGA KONTORSRUM 

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER  Bryggavägen 121 

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

*Moms tillkommer på hyror

EKERÖ | Konstnären och 
reklamtecknaren Alvar Elias-
son, Ekerö, har avlidit vid en 
ålder av 88 år. Närmast anhö-
riga är döttrarna Susanne och 
Ann-Charlotte.

TILL MINNE

Alvar växte upp på ett lantbruk i 
skogsbygderna i Falghult, Örby. 
Vid 20 års ålder flyttade han till 
Stockholm för att påbörja studier 
vid Berghs konst- och reklamskola. 

Efter examen fick han anställ-
ning som reklamtecknare. Han an-
togs även till utställningen ”Unga 
tecknare” på Nationalmuseum 
med sina vackra hästteckningar. 
Därefter följde en framgångsrik 
karriär som art direktor. En av hans 
mest betydande kampanjer var den 
om de osannolika skruvarna på 
1970-talet som fick mycket upp-
märksamhet även utanför reklam-
världen. 

Parallellt med arbetet fortsatte 
han att teckna. Hans teckningar är 
ofta naturlyriska med vackra träd 
och lantliga miljöer. Senare över-
gick hans konstnärskap till akva-
rell- och oljemålningar av land-
skap och kulturmiljöer. Motiven 
hämtades från hans barndomstrakt 
och den småländska och öländska 
landsbygden. 

Alvar gifte sig 1959 med Ingeborg 
Nilsson, Växjö, och paret fick två 
döttrar. De bosatte sig på Ekerö där 

han engagerade sig i Mälarökonst-
närer. Han tecknade alla Mälaröar-
nas kyrkor, slott och många vackra 
ekar. Flera av dessa teckningar har 
förevigats på minnestallrikar, lito-
grafier och vykort. Alvar illustrera-
de även hembygdsböcker. Konsten 
var hela tiden viktig för honom och 
han hade många utställningar. Han 
är representerad vid Statens konst-
råd, Smålands museum, Sveriges 
riksdagshus, Stockholm universi-
tet med flera. 

Alvar hade alltid en längtan 
tillbaka till sin barndoms Falg-
hult, men det blev hans hustrus 
barndomshem i Skäggalösa som 
istället kom att uppta hela hans 
skaparkraft. Han lade ner sin själ 
i att renovera och rädda det gam-
la huset undan förfall. När huset 
stod färdigt kom Alvar att dela sin 
tid mellan Skäggalösa och Ekerö 
under många år. På Ekerö hade han 
sin ateljé där han skapade konst, i 
Skäggalösa blev det fysiskt arbete 
i skog och mark. Han uppskattade 
kontrasten mellan livet på landet 
och livet i staden. 

Han trivdes bäst i sitt älskade 
Skäggalösa där han kunde koppla 
av i trädgården eller sitta i lusthu-
set som han egenhändigt byggt och 
titta ut över sjön Åsnen i solned-
gången.

Han saknas djupt!

SUSANNE OCH
  ANN-CHARLOTTE 

EKERÖ | Alvar Eliasson, 
Träkvista, gick bort den 27 juni 
2019. Han blev 88 år.

TILL MINNE

Vi är många ekeröbor som har Al-
vars teckningar och målningar i 
hemmet. Under årens lopp har 
han illustrerat, tecknat och målat 
många välkända motiv från Ekerö. 
Ekerö kyrka, Munsö kyrka, Fären-
tuna, Hilleshögs och Sånga kyr-
ka med flera finns som finstämda 
tuschteckningar som har funnits 
som populära vykort. Särskilt po-
pulärt var hans teckningar med 
motiv från Drottningholms slott. 

Jag träffade Alvar genom yrkeslivet 
när jag beställde reklamteckning-
ar av Alvar och snart upptäckte 
vi att vi bodde som nära grannar i 
Träkvista på Ekerö. Inom yrkeslivet 
producerade Alvar annonser och 
filmaffischer åt Sandrews, SF och 
Nordisk Tonefilm samt åt många 
teatrar. Ett uppdrag som väckte 
stor uppmärksamhet i långt ut över 
Sveriges gränser var hans annon-
ser för Assa Stenman med dess 
skruvtillverkning. Det blev många 
”skruvade” annonser.. Hans fan-
tasi och förmåga att uppfatta bud-
skapet som skulle fram gjorde att 
han blev efterfrågad. Under senare 
tid ägnade Alvar sig åt oljemålning 

där han årligen hade utställning på 
Tersaeus galleri i Stockholm. Alvar 
finns bland annat representerad på 
Nationalmuseums årliga och jury-
bedömda utställningar (Unga teck-
nare) 1954 till 1958. Han har också 
funnits med  på Liljevalch utställ-
ningar. 

År 1960 kom paret Alvar och 
hans hustru Ingeborg till Träkvis-
ta där döttrarna Susanne och 
Ann-Charlotte växte upp. Hus-
trun Ingeborg var sjuksköterska 
och föreståndare för Ekgården på 
Ekerö. Hon avled 1994. Hustrun 
Ingeborgs barndomshem fanns i 
Skäggalösa i Småland, nära Växjö. 
Gården hade dömts ut av svär-
föräldrarna, men Alvar såg dess 
värde och mycket energi lade han 
ner på upprusting av gården och 
markegendom. Och vilade ut från 
kroppsarbetet gjorde han genom 
att teckna allt som fanns i naturen. 
Tack Alvar – vi är många som sak-
nar dig!

ERNST WINGBORG

Alvar Eliasson till minne

”Hans fantasi och 
förmåga att uppfatta 
budskapet som skulle 
fram gjorde att han 
blev efterfrågad”
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Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar

Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning 

OVK
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

Erskinesalen 7 september kl 18 - 21.15
Introduktion kl 17.40. Biljetter 245 kr finns på  
Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se 

OBS!

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

SÄLJES

Ny tvåväxlad damcykel. 3 500 
kr. 08-560 309 14.
 
3 meter marknadsställning, 
skivor, presenning. 
Finns på Ekerö. Pris 1 500 kr. 
070-332 76 54.

Honda CRV årsmodell 2000, 
gått 20 900 mil, besiktad och 
i helt ok skick. 
Lkn.bilder@gmail.com

Åkgräsklippare McCulloch köpt 
2015 för 14 900 kr, säljes nu 
för 10 000 kr. Har gått 
2 timmar. 08-560 448 34, 
073-954 70 70.

KÖPES

Marksten grå, typ byasten 
eller likande till ca 7 kvm 
köpes/hämtas. 
helena.dalfors@gmail.com
070- 222 58 52.

Virke, plåt- plasttak och äldre 
fönster hämtas/köpes till bra 

pris. 070-528 07 42 eller 
08-560 256 00.

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, 
60- till 80-tal.  Även CD-skivor 
kan vara av intresse. 
Kontakta mig (telefon/SMS) 
på 073-037 10 36.

ÖNSKAS HYRA

Önskar hyra året-runt-parke-
ring för husbil. Längd 9 meter. 
Kontakta Jan 070-642 02 42. 
Epost:  janne_59_@hotmail.
com

Jag är en pensionär som 
önskar hyra liten stuga 
eller annat boende 2 rum 
och kök. 070-880 37 88.

Konsert 19-21 
200 kr (kontant/swish) 

Soppa med bröd, kaka 17.30-19.00 
195 kr (även kort) 

Bar öppen från 17.30 samt i paus 
OBS! Förbokning: jazzmalaro@gmail.com, 070 678 07 21

Arr: Föreningen Jazz på Mälaröarna i samverkan 
med Ekebyhovs slotts konferensverksamhet, Studieförbundet Vuxenskolan 

samt Ekerö kultur- och fritidsnämnd
Info: Facebook ”Jazz på Mälaröarna”

Catharina Wiborgh 
altsax 

Gunnel Samuelsson 
tenorsax/flöjt

Ann Blom 
piano/vokala inslag

Filip Augustsson
bas

Gustav Pettersson 
trummor Fo

to
: B

en
gt

 L
in

d

Jazzkonsert med

BAG LADIES
på Ekebyhovs slott 

torsdag 5 september



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 
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Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

BILAR 
KÖPES                       
Allt är intressant 

även defekta                                    
0700-61 73 96

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

DÖDA

• Axel Samuel Kamp, Ekerö, 
13/6, 98  år.

• Kjell Artur Ingvar Gustavs-
son, Ekerö, 14/6, 71 år. 

• Kerstin Elisabet Sjökvist, 
Ekerö, 14/6, 91 år.

• Astrid Elisabet Månsson, 
Ekerö, 16/6, 92  år.

• Ruth Persson, Ekerö, 21/6, 
96 år.

• Ingrid Cecilia Brodin, 
Drottningholm, 22/6, 95 år.

• Britt Ek, Ekerö, 27/6, 83  
år.

• Marianne Barfvestam, 
Ekerö, 4/7, 88 år.

• Eva Gullvor Maria Gerle, 
Ekerö, 11/7, 89  år.

• Robert Folke Ullgren, 
Ekerö, 12/7, 86 år.

• Knut Percy Fingal, Ekerö, 
13/7, 67 år.

• Per Gudmund Hamberg, 
Ekerö, 18/7, 75 år.

• Beda Gunhild Norling, 
Ekerö, 4/8, 82  år.

• Susann Gunhild Elisabet 
Björling, 6/8, 79 år.

• Gun Birgitta Rangenstål, 
Ekerö, 6/8,  72 år. 

Vår älskade

Robert Ullgren
* 8 januari 1933

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

den 12 juli 2019

M A J - B R I T T

DICK  HELENA  JAN
med familjer

Släkt och vänner

Begravningen har ägt rum.
Tänk gärna på Cancerfonden

Tel:020-59 59 59

Vår käre Pappa och Morfar

Alvar Eliasson
* 13 januari 1931

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

Ekerö
27 juni 2019

SUSANNE och STEFAN
Victor, Max, Frej

ANN-CHARLOTTE
Linnéa, Alexander

"Det är något bortom bergen,
bortom blommorna och

sången,
det är något bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt."

Dan Andersson

Begravningen har ägt rum 
i Skatelövs kyrka fredagen

den 19 juli kl. 11.00.
Tänk gärna på Act Svenska

Kyrkan, bg. 900-1223.
E. Nilssons Begr. byrå

Min älskade maka
Vår underbara mamma,

farmor, mormor och
farmorsmor

Gunhild Norling
f. Svedberg

* 16 maj 1937 
i Sviby, Ormsö

har lämnat oss 
efter en kort tids sjukdom

Ekerö 
den 4 augusti 2019

T O R S T E N
MIE och LASSE 

med familjer
Släkt, vänner och syjuntor

Tack för din gränslösa kärlek,
enorma omtanke och

underbara humor

Begravningen äger rum i Ekerö
kyrka torsdagen den 22 augusti 

kl 11.00. 

Begravningen har ägt rum.

Grattis Nicklas 
Lars Ajneling 
på din 40- 
årsdag. Du är 
en helt okej 
kollega.

Grattis älskade 
Wilmar på 
5-årsdagen! 
Vi älskar dig 
över allt! Kram 
från mamma 
och pappa!

Melker har 
fyllt 5 år! Puss 
och kram från 
mormor och 
morfar!

Grattis Ludvig 
11 år! Puss 
och kram 
från mamma, 
pappa och 
Viktor!

Krondiamantbröllop 
Gudrun och Bruno 
Nilsson, Ekerö, 
vigdes i Seglora 
kyrka, Skansen 24 
juni 1954.

www.ekerobudo.com 

NYFIKEN?Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Vår älskade

Anja Werner
* 8 maj 1931

✝ 13 augusti 2019

JOHAN
PER  HENRIK och TITTI

Charlotte och Jacob
Jacob  Ebba

MARIE-LOUISE
Linda  Marcus

ERIK
Syskon och syskonbarn

Släkt och vänner

Stor var Din kärlek
God var Din själ
Käraste Mamma
Tack och farväl

Begravningen äger rum 
fredagen den 30 augusti kl.11.00
i Lovö kyrka. Därefter inbjudes till

minnesstund. Vänligen anmäl
deltagande till IGNIS Bardels 
tel. 08-34 02 80 senast 26/8.
Istället för blommor, tänk på

Läkare Utan Gränser 
givartel. 010-199 33 00.

• Familjeannonsera GRATIS! 

• Max 100 tecken inkl blank-
steg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 
Ekerö
• Var ute i god tid – helst 
2 veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redak-
tionsruta sid 2
• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 356 00

VÄLKOMMEN ATT LÄRA DIG
 Leda ditt inre
 Hantera tankar och känslor
 Förstå och göra medvetna val
 Förbättra ditt immunförsvar

   www.smilingmeditation.com

Mindfullness
          

Elizabeth Löfgren  0761-89 89 69  elissaveta@telia.com

Kom till 
mindfulness

kurs eller 
relax!
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

78 på 60: Gunnar Nilsson

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Det är måndag 
morgon: Janne Andersson

Fredagsmys: Leif Helenius 
och Ulf Nystedt

Fredagsdansen: Gunilla 
Jerlinger och Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling

God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson

Heldagsrock och 
Movin´ On: Janne Lyck-
man och Teddy Wickström

Hårdrock: Janne Widén 
och Robert Waardhal

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kritfabriken: 
Fredrik Värme

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen: 
Lasse, Kalle och Nisse, 
Gunilla Jerlinger

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

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

Musik i skymningen: 
Birgitta och Janne Lyckman

Mälarö Jazz: Tommy 
Ollmark med Janne Stolpe, 
Lennart Elworth och 
Lennart Olinder

Plattfall: Nisse Jakobsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Rockoko: Gunilla Jerlinger

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Strömavbrott: 
Jonas Lundström

Sång och glädje: Thorleif 
Larsson och Erik Ström

The 70´s: Magnus Haage

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Wallins Praliner: 
Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm

           

Mälarökrysset
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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: 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.  

FOTO: OVE WESTERBERG

Vi gratulerar Kurt Markström, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 
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SOTNING, BESIKTNING, 

VENTILATIONSRENSNING

REPARATIONER,

FÖRSÄLJNING, MONTERING

 UbbeSotare
                    – Ny regi sedan 1 juni 2015 –

070-878 10 26 www.ubbesotare.se

Välja 
behörig sotare? 
Jag hjälper dig 
med ansökan

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

560 340 00

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

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

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

MÄLARÖARNA | Slagsmål, 
rån och försök till männis-
korov är några av de hän-
delser som polisen hante-
rat på Mälaröarna under 
sommaren. Härnäst väntar 
man att båtstölderna ska 
öka på nytt.

Den 26 juni skedde ett 
försök till människorov 
i Träkvista. En maskerad 
man försökte få med sig en 
10-årig flicka i en bil. Flick-
an undkom och polisen 
började direkt att leta efter 
gärningsman och påbörjade 
bland annat dörrknackning. 
Efter några dagar kunde 
mannen gripas.

 – Tänk på att tala med 
barnen om de känslor som 
kommer upp när de hör 
om sådana här händelser, 
även om det är svåra äm-
nen. Även om det är mycket 
ovanligt att drabbas på det 
här sättet är det bra att prata 
om det. Det är också viktigt 
att leva vidare som vanligt 
och inte begränsas av oro, 
säger kommunpolis Anna 

Freij, med anledning av 
händelsen. 

Hon berättar också att 
polisen har börjat vara extra 
synliga på Mälaröarna under 
sommaren för att öka trygg-
heten hos innevånarna.

– Ibland kanske man tror 
att det varit ovanligt myck-
et brottslighet när man ser 
polisen ofta. Denna sommar 
har den yttre personalen 
gjort ett fantastiskt arbete 
med synlighet på Ekerö för 
att förebygga brottslighet 
samt under tiden också haft 
många trafikinsatser. 

Den 10 juli skedde ett rån i 
Träkvista där flera ungdo-
mar rånades på mobiler och 
andra tillhörigheter. 

– Utredningen går framåt 
i ärendet och det är en bra 
dialog mellan brottsoffer, 
deras föräldrar och polisen, 
säger Anna Freij och menar 
att det är viktiga att föräldrar 
talar med sina ungdomar om 
att sådant här kan hända och 
hur de kan förebygga att det 
sker.

I månadsskiftet juli och 
augusti skedde också flera 
våldsamma händelser på 
Ekerö. Den 23 juli slogs några 
personer med tillhyggen på 
Gustavavägen och polisen 
ingrep. Några dagar senare 
skedde ett olaga hot på en 
restaurang i Ekerö centrum 
och polisen grep en person. 
Efter ytterligare några dagar 
inträffade en grov misshan-
del i Ekerö centrum och en 
person blev skadad. Dagen 
efter greps den misstänkte 
gärningsmannen.

Polisen har även noterat att 
tjuvar har börjat göra ”från-
varomarkeringar” framför 
entrédörrar till bostäder igen 
i polisområdet.

– Det är bra om de boende 
på öarna kan försöka hjälpas 
åt med att kolla varandras 
ytterdörrar och ta bort fö-
remål som eventuellt ligger 
framför dörrarna. Det kan 
vara en sten, en kruka el-
ler en leksak, vad som helst 
egentligen. Om det inte 
plockas bort förstår tjuven 

att man är bortrest och ris-
ken ökar för inbrott, förkla-
rar Anna Freij.

 När det kommer till hän-
delser på eller i anslutning 
till Mälaren berättar sjöpo-
lisen om att det bland an-
nat har varit problem med 
vattenskoterförare som kör 
vårdslöst. I övrigt har det va-
rit förhållandevis lugnt med 
båt- och båtmotorstölder 
under sommaren. Dock be-
farar man att det lugnet snart 
är över.

– Vi räknar med att stöld-
säsongen drar igång nu när 
skolorna börjar igen. Då 
släpper båtägarna kollen på 
sina grejer. Vi rekommen-
derar alla att stöldskydda 
sina båtar, gärna med gps 
och larm. Om vi snabbt 
får reda på att en stöld har 
skett, har vi åtminstone en 
liten chans att hinna ikapp 
tjuvarna, säger Jan Ferb, 
förundersökningsledare på 
sjöpolisen.

 
LO  BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Våldsam sommar
Polisen rapporterar om misshandel och rån



DATA

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

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

LÄTTA ATT LEJA – ÅRET RUNT.

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Koll på läget sedan 1937

Vacker sjöutsikt

Gångavstånd till färjan

Ljust och rymligt

Marielundsvägen 21, Adelsö
5 rok, ca 140 m² UTGÅNGSPRIS 3 675 000 kr VISAS Sö

25/8 kl 11:00-11:45 BYGGÅR 1961 TOMT 2286 m²

EP 47 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson 

TELEFON 0708-30 01 61

Härligt lantligt läge

Stor solig altan

Genomgående bra skick

Enlundavägen 27, Skå
4 rok, 71 + 71 m² UTGÅNGSPRIS 4 950 000 kr 

VISAS Sö 25/8 kl 14:30-15:15 BYGGÅR 1947 TOMT 1607

m² EP 69 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61

Fritt söderläge

Vy över vackert åkerlandskap

Renoverat 2016

Bergviksvägen 6, Ekerö
3 rok, ca 68 m² UTGÅNGSPRIS 2 495 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1975 TOMT 196

m² EP 49 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

Seniorboende (55+) byggt 2018

Solig uteplats i sydväst

Fönster i tre väderstreck

Clas horns väg 13, Ekerö
3 rok, ca 78 m² UTGÅNGSPRIS 2 895 000 kr 

AVGIFT 4 558 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för

tidsbokning! BYGGÅR 2018 EP Ej utförd 

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Utmärkt planlösning

Bergvärme & öppen fiber

Centralt & attraktivt läge 

Klevbergsvägen 36A, Stenhamra
8 rok, totalt 248 m² UTGÅNGSPRIS 4 950 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1978

TOMT 1016 m² EP D MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63

Sjönära med underbar sjöutsikt

Badklippor precis nedanför

Båtplats

Stockby hällar 6, Stenhamra
6 rok, ca 211 + 36 m² UTGÅNGSPRIS 6 975 000 kr 

VISAS Sö 25/8 kl 15:30-16:15 BYGGÅR 1922 TOMT 1153

m² EP 70 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

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



Koll på läget sedan 1937

Sjönära enplanshus

Stor fin hörntomt

Två härliga uterum

Iländaskär 19, Färentuna
2 rok, ca 71 + 13 m² UTGÅNGSPRIS 2 875 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1954 TOMT 2500

m² EP 70 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

Trevligt atriumhus med gavelläge

 Insynsskyddad innergård

Garageplats ingår i samfälligheten

Skridskogränd 2, Ekerö
4 rok, 111 m² UTGÅNGSPRIS 4 250 000 kr VISAS Sö 25/

8 kl 14:00-14:45, Må 26/8 Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1967 TOMT 239 m² EP Ej utförd MÄKLARE

Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Centralt läge i Stenhamra

Detaljplanerat område

Klyvarestigen 12, Stenhamra
Två villatomter! 

UTGÅNGSPRIS 2 000 000 kr/st VISAS Ring för

tidsbokning! TOMT 1101 m² och 1018 m² EP Behövs ej

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Utsikt mot Tappströmskanalen

Marklägenhet med trädgårdstäppa

Väldisponerad planlösning

Pråmvägen 2G, Ekerö
2 rok, ca 64,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 395 000 kr 

AVGIFT 4 931 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1989 EP 126 kWh/kvm/år

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Centralt & barnvänligt

Naturen runt hörnet

Två soliga altaner

Ekuddsvägen 28B, Ekerö
3 rok, ca 91,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 100 000 kr 

AVGIFT 4 480 kr/mån VISAS Sö 25/8 kl 12:30-13:15, Må

26/8 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1985/1986 EP Ej

utförd MÄKLARE Linn Lagerqvist, 070-510 65 69

Attraktivt sjönära läge

Solig uteplats med sjöutsikt

Hörntomt

Lundhagsvägen 9, Ekerö
7 rok, ca 125 + 125 m² UTGÅNGSPRIS 4 995 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1963 TOMT 785

m² EP 114 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

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



Koll på läget sedan 1937

Utmärkt centralt läge

Inrett garage med wc

Fem möjliga sovrum

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

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1969

TOMT 641 m² EP 297 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny

Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Friliggande villa i Närlunda

Perfekt för barnfamiljen

Nytt garage

Melonvägen 6, Ekerö
5 rok, ca 124 m² UTGÅNGSPRIS 4 995 000 kr 

VISAS Sö 25/8 kl 11:00-11:45, Må 26/8 Ring för

tidsbokning! BYGGÅR 1968 TOMT 702 m² EP 48 kWh/

kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist, 070-510 65 69

Sjönära läge med villakänsla

Bekvämt boende i barnvänlig miljö

Genomgående fint skick

Singelgränd 3, Ekerö
4 rok, ca 91 m² UTGÅNGSPRIS 3 195 000 kr 

AVGIFT 4 420 kr/mån VISAS Sö 25/8 kl 14:00-14:45, Må

26/8 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2000 EP 114 kWh/

kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist, 070-510 65 69

Radhus i toppskick

Barnvänligt område

Centralt läge

Tunnlandsvägen 64, Ekerö
5 rok, 107 m² UTGÅNGSPRIS 3 195 000 kr AVGIFT 6 699

kr/mån VISAS Sö 25/8 kl 13:00-13:45 BYGGÅR 1992

EP 60 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61

Föreningens största lägenhet!

Smakfulla materialval

Centralt & populärt läge

Clas horns väg 9, Ekerö
5 rok, ca 106 m² UTGÅNGSPRIS 3 995 000 kr 

AVGIFT 5 675 kr/mån VISAS Sö 25/8 kl 14:30-15:15, Må

26/8 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2018 VÅNING 0 av 4

EP Ej utförd MÄKLARE Sophia Åkerman, 0707-60 46 63

Underbar sjöutsikt

Mycket bra skick

Isolerat garage

Lönnviksvägen 34, Ekerö
5 rok, 154 + 18 m² UTGÅNGSPRIS 6 500 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2005 TOMT 4655

m² EP Energideklaration är beställd MÄKLARE Martin

Larsson TELEFON 0708-30 01 61
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