
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

1 september var sista dagen som Pressbyrån i Drottningholm var öppen. Men protesterna är många. Krister 
Skånberg (bilden), före detta lokalpolitiker (MP) och kyrkligt förtroendevald i Ekerö kommun respektive pas-
torat, har engagerat sig i frågan och är en av dem som undertecknat det brev som har skickats till kungen, i ett 
sista försök att påverka situationen.| 10-11 FOTO: EWA LINNROS

Flera 
kvinnor 
antastade
Både i Lundhagen, Skärvik, Gräsåker och Ekerö 
centrum har kvinnor blivit antastade under 
senaste tiden. En person är gripen, men trots det 
har nya ofredanden skett. | Larmet 32

Smutsiga toaletter
På en förskola i kommunen är städningen så dålig att 
en förälder själv torkar rent. Nu har hon fått nog.  | 8

På gång i politiken
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordföran-
de och Hanna Svensson (S), oppositionsråd, berät-
tade när de besökte tidningens radioprogram om vad 
som är på gång i politiken. | 6

”Under mandatperioden vill vi i Ekeröalliansen 
fortsätta miljö- och klimatarbetet genom att 
underlätta för företag i deras kontakt med 
kommunen och miljökontoret, upprätta sol-
celler på alla Ekerö bostäders nybyggnationer 
och rot-projekt samt kommunens nyprodu-
cerade byggnader, ge alla Ekerö bostäders 
hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och 
laddhybrider...”  | tyck 24

Live-bion fortsätter
I Erskinesalen visar Live på bio både opera och andra 
föreställningar i världsklass.  | 20

De gamlas dag
Det var kunglig glans och strålande väder när De gam-
las dag firades för tjugoförsta gången. | 14

Kung Karl Johan regerar
Svampsäsongen är igång och i år är det ett riktigt Karl 
Johan-år. Bo Nylén tipsar om svampar. | 19

Mälarökillar i TV-pucken
I år deltar fyra träningsfokuserade hockeykillar 
från Ekerö kommun i TV-pucken.  | sporten 23
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Sista dagen för kiosken

DEN
F JÄRDE

HYR TRE
MÅNADER
OCH FÅ
DEN

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
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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

Ex. om du är 50 år 
får du 50 % rabatt osv. 
Gäller på merparten 
av bågsortimentet 
vid köp av kompletta 
glasögon med 
premiumglas. Gäller 
t.o.m. 2019-11-30. 
Kan kombineras med 
värdechecken nedan 
men ej med andra 
erbjudanden.

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. 19-11-30

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

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

1999 - 2019

Du får din ålder 
i rabatt på bågen!

Osäker på svampar? På en kommande svam-
putställning kan du få hjälp. SID 19.                                                    
          FOTO: BO NYLÉN

Molly Persson från Ekerö spelar bondflickan 
Stella i Prinsessan på ärten på Teater Bristol. 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
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Ges ut av Mälarö Media AB
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Flera anmälningar  har kommit till polisen om att en man förföljt kvinnor i löparspår på Eke-
rö. Detta tar vi upp på ”Larmet” i denna tidning där du får veta mer om polisens arbete kring 
detta. Vi får hoppas att alla tänkbara åtgärder vidtas för att vi ska känna oss trygga att gå ut i 
skog och mark. 

En helt annan typ av fara än den obehagliga i löparspåren, kan vara svamp. För någon vecka 
sedan rapporterades det om turister som plockat, tillagat och ätit svamp i en skog nära Hud-
dinge. Följden blev hallucinationer, spyor och förvirring. Mälaröarnas naturskyddsförening 
anordnar sin årliga svamputställning där man både kan beskåda många arter och få expertis-
hjälp kring den egna skörden. Detta finner du mer om på sidan 19.

Ett annat årligt evenemang är ”De gamlas dag” som i år bland annat gästades av Kalle Mo-
reus. Mer om detta kan du läsa på sidan 14.

Men tillbaka till trygghetstemat. Över Helgökanalen färdas varje dag ett större antal barn i 
båda riktningar. Eftersom gångväg saknas över kanalen tvingas de rakt ut i bilvägen. En läsare 
har ställt frågan om vad kommunen gör åt detta och svaret finner du på i ”Fråga Johan” på 
sidan 18.

Framtiden för pressbyrån i Drottningholm har länge varit otrygg och nu stänger den för att 
under hösten rivas, men protesterna har inte slutat och nu hoppas man på stöd från självaste 
kungen. Om detta och mycket mer läser du i denna tidning och du kan känna dig trygg med att 
vi fortsätter att rapportera om stort och smått på Mälaröarna, precis som Mälaröarnas nyheter  
har gjort i  70 år.
                                                   EWA LINNROS
                            ewa@malaroarnasnyheter.se

Vikten av trygghet
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100 % MÄLARÖARNA!  

MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 

på Mälaröarna.

MN delas ut av Pressens  morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949

 nyheterMÄLARÖARNAS



 Vegoplättar   Bosphorus.     Kikärts, 
zuccini och rödbetsplättar från vår Deli.      

 /kg 
 149k 

 Lammfärs   Ursprung Sverige. 
  500 g.   Packad.   Jfr pris 119:80/kg.    

 Fetaost   ICA.   150 g. 
    Jfr pris 99:33/kg.    

 14  90  /st 

 Tzatziki   Fontana. 
  350 g.     Jfr pris 71:43/kg.    

 /st 
 25k 

 Körsbärstomater i ask   
ICA. Nederländerna/Marocko.   
250 g.   Klass 1.   Jfr pris 32:00/kg.    

 /st 
 8k 

 /st 
 8k 

 Romansallat i påse   ICA. 
Sverige.   200 g.   Klass 1.   Jfr pris 40:00/kg.    

Medelhavet inspirerar!

 59  90  /st 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 36 t o m 8/9-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Hos oss  hitt ar du all tid goda 
råvaror till  din medelhavsmidd ag! 

/Lill emor



Många nyheter på

– Vi har verkligen försökt hitta något för alla 

den här hösten – unga, pensionärer, föräldra-

lediga och sångglada, säger Andreas Carlsson, 

Mälaröbions föreståndare.  

Sjung med till Mamma Mia  
Alla som gillar att sjunga får chansen att leva 

ut sina musikaldrömmar till Mamma Mia 

lördagen den 5 oktober klockan 19. 

Det blir en helkväll med film, sång och quiz 

under ledning av ABBA-proffset Matilda 

Mattsvåg. Matilda har 

bland annat sjungit i 

ABBA-muséets egen 

kör. 

– Häng med mig på en 

fantastisk kväll med 

sång, dans och gläd-

je, hälsar Matilda till 

Mälaröborna. 

Biljetterna kostar 150 kronor och biobesökar-

na kan köpa förfriskningar i pausen. 

Barnvagnsbio för föräldralediga  
Det är inte alltid lätt för småbarnsföräldrar 

att komma iväg på bio. Det vill Mälaröbion 

ändra på. Under hösten erbjuder de två film-

visningar för föräldralediga där de kan ta med 

sina bebisar in i salongen.  

Medlemmar i en Facebook-grupp för 

föräldralediga på Ekerö har fått vara med och 

Matilda Mattsvåg. 

Foto: Bella Junior

välja filmer och först ut blir succéfilmen ”Le-

jonkungen” med engelskt tal, 24 september 

klockan 10. 

Utvalt av ungdomspanelen  
Lagom till terminsstarten bjöd Mälaröbion in 

till en ungdomsträff, där 30 unga Mälaröbor 

agerade ungdomspanel. De såg på trailrar för 

kommande filmer samtidigt som de svarade 

på en enkät om vilka filmer de ville se och 

vilka dagar de helst går på bio.  

Tillsammans valde de ut ett antal filmer som 

kommer att visas 

på fredagskvällar 

under hösten och 

först ut blir ”Dora 

and the lost city”, 

fredag 27 septem-

ber. Som tack för 

hjälpen fick alla 

panelmedlemmar 

rabatt på biobiljet-

ter året ut.  

Dagbio med fika för alla lediga  
Redan i våras fick daglediga möjlighet att gå 

på bio och fika tillsammans under dagtid. 

Det blev uppskattat av besökarna och får en 

fortsättning även i höst. De filmer som är 

inplanerade redan nu är två personporträtt: 

”Hasse och Tage – en kärlekshistoria” och 

”Judy”, filmen om Judy Garlands karriär un-

der 60-talet. Judy spelas av Renée Zellweger. 

Försäljning av popcorn, godis och dricka  

Under sommaren har bion provat att sälja 

godis, popcorn och dricka i biljettkassan. 

Testet var mycket uppskattat av publiken och 

därför fortsätter försäljningen under hösten.  

Mycket svenskt på bioprogrammet  
Utöver alla satsningar blir det också bio som 

vanligt på Mälaröbion, på söndagar och 

onsdagar.  

– Vi har just satt programmet för första hal-

van av hösten. Det blir mycket svenskt och en 

stor blandning av genrer, säger föreståndaren 

Andreas Carlsson. Det blir en intressant 

filmhöst, och vi är glada att kunna erbjuda så 

mycket bra film på Mälaröbornas närmaste 

biograf. 

Ekerös egen bio drar igång höstsäsongen 
söndagen den 8 september.  Det blir en 
biohöst med ovanligt mycket film och nya 
satsningar som barnvagnsbio, ungdomspan-
el, dagbio med fika och sing-along. Dess-
utom blir det godisförsäljning i kassan. 

Vill du hjälpa till på bion? 
Mälaröbion drivs av åtta personer som 

jobbar ideellt. Men de behöver bli fler! Är 

du intresserad? Skicka ett meddelande till:  

info@malarobion.se.

Fakta om Mälaröbion
Drivs ideellt.

Visar runt 70 nya filmtitlar varje år. 

Har funnits sedan 2012. 

Visar film på onsdagar, söndagar och 

vissa fredagar och lördagar. 

Filip Wahlberg, Susanna Hellberg, Lena Zetterberg Björk, 

Andreas Carlsson, Ann-Sofi Sundberg, Torbjörn Bergman och 

Ingrid Bergman. Foto: Filip Wahlberg.

Ur filmen Dora and the lost city. 

Foto: Paramount Pictures

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN MÄLARÖBION

Renée Zellweger som Judy Garland i filmen Judy. Foto: Scanbox Entertainment A/S

biografen i Ekerö Centrum 



Full fart på din lokala biograf!

Biljetter

Alla biljetter kostar 100 kr, utom knattebio

(60 kr) och sing-along (150 kr). Boka eller köp 

gärna dina biljetter på www.malarobion.se.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

En gång i veckan skickar vi ut ett nyhetsbrev 

om de närmaste visningarna. Ibland lägger vi 

in extravisningar som vi inte hinner få med i 

det tryckta programmet, så det är smart att 

prenumerera! Gå in på malarobion.se för att 

anmäla dig.

Dagbio
Vi skapar en mötesplats för 

alla daglediga, där vi kan se 

på film och fika tillsammans. 

Fika ingår!

Sing-along
Sjung med i filmens låtar! En 

sångledare skapar party- 

stämning i salongen och i 

pausen bjuder vi på snacks. 

Barnvagnsbio
Föräldraledig? Ta med din 

bebis och se på film hos oss i 

höst. Ljudet är lägre och 

salongen ljusare.

Knattebio
Vi visar film för de allra 

yngsta. Filmerna är oftast 

under 45 minuter och 

biljettpriset är 60 kronor.

 Sön 8 sept. 15:00   Toy Story 4

 Sön 8 sept. 19:00   438 dagar

 Ons 11 sept. 19:00   438 dagar

 Sön 15 sept. 15:00   Toy Story 4

 Sön 15 sept. 19:00   Late Night

 Ons 18 sept. 14:00   Hasse & Tage

 Ons 18 sept. 19:00   Downton Abbey

 Sön 22 sept. 15:00   Playmobil: The Movie

 Sön 22 sept. 19:00   Downton Abbey

 Tis 24 sept. 10:00   Lejonkungen

 Ons 25 sept. 19:00   Quick

 Fre 27 sept. 19:00   Dora and the lost city

 Sön 29 sept. 14:00   Stora galaxer äter stjärnor

 Sön 29 sept. 16:00   Hasse & Tage

 Sön 29 sept. 19:00   Quick

 Ons 2 okt. 19:00   And then we danced

 Lör 5 okt. 19:00   Mamma Mia!

 Sön 6 okt. 15:00   Fåret Shaun - Farmageddon

 Sön 6 okt. 19:00   Blinded by the light

 Ons 9 okt. 19:00   Smärta och ära

 Sön 13 okt. 14:00   Mera monster, Alfons

 Sön 13 okt. 16:00   Fåret Shaun - Farmageddon

 Sön 13 okt. 19:00   En komikers uppväxt

 Ons 16 okt. 14:00   Judy

 Ons 16 okt. 19:00   En komikers uppväxt

 Fre 18 okt. 19:00   Maleficent 2

 Sön 20 okt. 19:00   Tills Frank skiljer oss åt

 Tis 22 okt. 10:00   Downton Abbey

 Ons 23 okt. 19:00   Judy

 Sön 27 okt. 15:00   Familjen Addams

 Sön 27 okt. 19:00   Terminator: Dark Fate

 Ons 30 okt. 19:00   The Goldfinch

23 färska filmer i
september och oktober!

Håll utkik efter våra 
specialvisningar:

8/9, 15/9 1500 15/9 1900 18/9 1400, 29/9 1600 18/9, 22/9 1900

8/9, 11/9 1900



6 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 4 SEPTEMBER 2019 | nyheter 

KOMMUNEN | Hösten innebär 
framförallt budgetarbete för 
politikerna. I november ska bud-
getförslagen vara klara. Adam 
Reuterskiöld (M), kommunsty-
relsens ordförande och Hanna 
Svensson (S), oppositionsråd 
besökte tidningens radioprogram 
för att prata om vad som är på 
gång i den kommunala politiken.

– Vi har haft ordning och reda på 
ekonomin i 14 år och vi har haft 
överskott. Men vi ser ju nu att det 
blir allt tuffare ekonomiskt. Det 
beror delvis på at vi får mer påla-
gor och fler saker som kommunen 
ska göra. Vi behöver också kom-
plettera utbudet av kommunal 
service i takt med den utbyggnad 
vi ser i de detaljplaner som är på 
gång. Men det beror också på att vi 
kommer att se ett utökat kommu-
nalt utjämningssystem vilket gör 
att konsekvenserna blir allvarliga, 
sa Adam Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsens ordförande och 
tillade:

– Vi hoppas att regeringen ska ta 
sitt förnuft till fånga och inte ut-
öka det kommunala utjämnings-
systemet. Man kommer ju inte att 

ta hänsyn till problematiken som 
vi har med en växande kommun, 
där vi behöver stora investeringar 
för att kunna tillhandahålla bo-
städer och kommunal  service. Jag 
tycker att Hanna kan hjälpa till 
och putta på sina partikollegor på 
riksplanet.

– Absolut och som Adam vet så 
lade vi också ett remissvar på det 
här ärendet när det kom i våras, 
vilket ni faktiskt inte gjorde utan 
ni sa bara nej till allting. Det var 
inte särskilt konstruktivt, så kom-
mer man knappast framåt. Man 
måste ha en konstruktiv dialog 
och faktum är att vi i Stockholms-
regionen har det väsentligt lättare 
än vad man har ute i landet.  När 
man är i arbetsför ålder bor man i 
större utsträckning i Stockholm. 
Sedan när man blir gammal kom-
mer man tillbaka till landsbygden 
och det skapar en problematik, 
svarade Hanna Svensson.

Hur går det med badhuset?
– Just nu håller vi på att ta fram 

ramprogrammet som vi ska ta ett 
beslut om, så att vi sedan kan gå 
ut med en upphandling, berättade 
Adam Reuterskiöld.

Hur ställer sig oppositionen till 
badhusplanerna?

– Vi har inte fått någon ekono-
misk kalkyl presenterad för oss, 
därför har vi inte tagit ställning. Vi 
står som sagt inför ett svårare eko-
nomiskt läge i kommunen. Vi mås-
te veta att det här faktiskt går runt 
utan att vi ska behöva dra ned på 
våra kärnverksamheter eller kva-
liteten på servicen till våra med-
borgare, svarade Hanna Svensson.

Vi tog tidigare upp problema-
tiken för bevarandet av kultur-
miljöer och då specifikt Rörby 
hembygdsgård som kommu-
nen äger men som förvaltas av 
föreningar. De har svårt att kla-
ra av förvaltandet ekonomiskt, 
men kommunen hjälper inte 
till. Du svarade att kommunen 
gör mycket annat för kultur-
miljöerna, bland annat genom 
att i samarbete med landsting-

et, Statens fastighetsverk och 
Riksantikvarieämbetet trycka 
på en utveckling för världsarvet 
Birka – Hovgården. Men för-
valtningsplanen för detta gick 
ut 2018 och har inte förnyats. 

– Kulturmiljön kring världsar-
ven är inte en kommunal ange-
lägenhet utan en statlig. Statens 
fastighetsverk och Riksantikvarie-
ämbetet ansvarar för Birka – Hov-
gården, men vi är med och försöker 
påverka, men det är de som driver 
det, svarade Adam Reuterskiöld.

Du nämnde också att ni arbetar 
med utvecklingen av ett skydd 
av naturen kring Jungfrusunds-
åsen. 2003 kom kommunen 
överens med länsstyrelsen om 
ett handlingsprogram där bland 
annat ett naturreservat skulle 
bildas av Jungfrusundsåsen. 
2005 beslutade kommunfull-
mäktige i översiktsplanen att 
handlingsprogrammet skulle 
genomföras och att Jungfru-
sundsåsen senast 2010 skulle 
vara naturreservat. Men detta 
är fortfarande inte genomfört.

– Det är så att vi äger inte hela 
Jungfrusundsåsen utan det är fle-

ra markägare där. Eftersom vi inte 
äger marken själva, har vi inte för-
foganderätten över alltihopa. Med 
byggbolagen som äger delar av 
marken, vill vi komma överens på 
ett sätt som blir bra för alla.

Men hur många år ska det ta?
– Det är en förhandlingsfråga. 

Byggbolagen vill ju gärna bygga 
men vi vill kanske inte bygga i den 
takten som de vill. Det är bättre att 
vi tar tid på oss så att det blir en bra 
lösning, än att vi går med på saker 
som vi får ångra sedan. Men i prak-
tiken förvaltas området med ett 
naturskydd. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

På gång i kommunpolitiken

KULTURMILJÖ

”Hanna kan hjälpa till 
och putta på sina partik-
ollegor på riksplanet”

”...som Adam vet så lade 
vi också ett remissvar på 
det här ärendet när det 
kom i våras, vilket ni fak-
tiskt inte gjorde utan ni 
sa bara nej till allting”



ons 2019-09-04 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
    
sön 2019-09-08 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Magnus Ehntorp, Helena Hansson
  
sön 2019-09-08 Ekerö kyrka 
16:00 KONSERT MED SPÅNGA BAROCK  
 Dialog med det himmelska - 
 Barn och vuxna skriver till Gud
  Viveca Axell Hedén sopran, Ulrika Skarby 
 mezzo sopran, Kerstin Baldwin Sterner cembalo

sön 2019-09-08 Adelsö kyrka  
16:00  MÄSSA OCH KYRKOGÅRDSVANDRING
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén, Kyrkkaffe 
 
tis 2019-09-10 Ekebyhovskyrkan 
16:30 GUD OCH SPAGETTI   
 Mat serveras från kl. 16.30-18.00. 40 kr vuxen/  
 gratis för barn upp till 10 år. Max 100 kr/familj.

tis 2019-09-10 Ekebyhovskyrkan 
18:30 TEOLOGI FÖR NYFIKNA   
 
ons 2019-09-11 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
  
tors 2019-09-12 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHMUSIK Pastoratets musiker
12:00 TORSDAGSSOPPA 50 kr  

lör 2019-09-14 Julita Gård
08:30 UTFLYKT TILL JULITA GÅRD OCH 
 ÄPPELDAGARNA  
 En skördefest för alla sinnen med äpplet i centrum. 
 Anmälan: Åsa Nilsson  08-560 387 

sön 2019-09-15 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Camilla Ekeskär, Kerstin Baldwin Sterner, 
 Ekerö kyrkokör, Kyrkkaffe
 
sön 2019-09-15 Lovö kyrka  
11:00 HÖGMÄSSA 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp
  

KYRKLUREN med söndagens gudstjänster, 08-560 387 60   MÅNADSBLAD prenumerera gratis på Det händer-programmet i papper eller digitalt. Ring 08-560 387 00 eller maila till ekero.pastorat@svenskakyrkan.se   VERKSAM-
HETSKATALOG DET HÄNDER I EKERÖ PASTORAT Katalogen finns i kyrkorna. Ring 08-560 387 00 eller maila till ekero.pastorat@svenskakyrkan.se så skickar vi hem katalogen till dig.   APPEN KYRKGUIDEN med kalender, gratis 
nedladdning till mobil.   WEBB www.svenskakyrkan.se/ekero   FB ekeropastorat   INSTAGRAM Ungdom Ekerö • Kyrkogård_ekeröpastorat • Svenska kyrkan Ekerö pastorat   FB Kyrkans Öppna förskola Ekerö Lovö Adelsö-Munsö

                                PÅ MÄLARÖARNA          4/9 – 25/9   2019

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

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

Soppa & musik 12/9

Spånga Barock 8/9

Minimalism & magnifika
barocktonsättare 22/9

ons 2019-09-18 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA   

tors 2019-09-19 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHBÖN    
12:00 TORSDAGSSOPPA 50 kr
    
sön 2019-09-22 Ekebyhovskyrkan
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Mårten Mårtensson Daniel Stenbaek Ekerö Gospel
 
sön 2019-09-22 Munsö kyrka  
16:00 SÖNDAGSMÄSSA 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén 
 

sön 2019-09-22 Ekerö kyrka  
16:00 KONSERT MINIMALISM OCH 
 MAGNIFIKA BAROCKTONSÄTTARE 
 Per Gross blockflöjter, Åsa Johansson Wiborg fiol, 
 Kerstin Baldwin Sterner, cembalo

ons 2019-09-25 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA

i

 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 
GUDSTJÄNSTER
 
Sön 2019-09-08 Stenhamra församlingsgård
11:00 UPPTAKTSMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Peter Strömmer, präst. 
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 Birgitta Lindeke Levin, sångsolist.  
 Jannike Edlund, oboe. 
 Efter gudstjänsten serveras kyrklunch. 

Ons 2019-09-11 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Peter Strömmer, präst. 
 
 

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

Sön 2019-09-15 Sånga kyrka
11:00 GUDSTJÄNST PÅ TVÅ SPRÅK  
 Mässa på engelska och svenska. 
 Peter Strömmer, präst. 
 Stephen Pietsch, PhD, Australien.
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Ons 2019-09-18 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, präst. 

Sön 2019-09-22 HIlleshögs kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 Yngve Göransson, präst.  
 Färingsö kyrkokör medverkar under ledning av  
 kyrkomusiker Birgitta Linkeke Levin.
  
   

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.

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.

Musikcafé i Stenhamra
Nu öppnar våra soppluncher igen 
efter sommaren.  
Torsdag 12/9 är första soppan i 
Stenhamra församlingsgård och 
tisdag 17/9 i Färentuna försam-
lingshem.  
Soppa med bröd, kaffe och kaka, 
50 kr.  

Stenhamra församlingsgård 
12.00 Varje torsdag

Färingsö församlingshem 
12.00 Varannan tisdag, jämna 
veckor

Prenumerera gratis på 
vårt månadsblad...!
Läs om att som händer i Färingsö 
församling i vårt månadsblad. 
Meddela vår kommunikatör 
Joakim Jonsson så får du det i 
brevlådan:  

 joakim.jonsson@svenskakyrkan.se
08-564 209 26

 

Välkommen till ett musikcafé med tenor Fredric Hellgren och  
pianist Martin Hellström.  
Vi hör Franz Schuberts Svanesång, som  
är hans sista sånger och kom ut först efter  
hans död.   
 
Serveringen startar 14.30, musiken 15.00.  
 
Inträde 60 kr
 

Stenhamra församlingsgård
Lördag 14 september 15.00 

Soppluncherna startar

kaffe och kak

örsamlingsgår
dag

, musiken

rsamli

g

m  
fter 

00.  

Mellan himmel och jord
Ann Heberlein, filosofie  
doktor, är inbjuden  
till ett samtal  om  
etik och moral.  
Universella sanningar  
i en post-modern tid.  
 
Kvällen leds av Yngve Göransson.
 

Stenhamra församlingsgård 
Onsdag 18 september 19.00
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EKERÖ | Städningen på toalet-
ter på Ekebyhovskolans fritids 
har brister. Det konstaterar en 
förälder som själv den senaste 
tiden, städat för att få en bätt-
ring.

– Första dagen för fritids efter 
sommarlovet slogs man av en 
urindoft från en toalett på fritids-
avdelningen Eke. Jag brukar klaga 
på detta och rengöra toaletter för 
mina och andra barns skull. Nu 
har det börjat det igen, berättar 
Anna Voltaire.

Hon har klagat på städningen 
många gånger under flera år utan 
resultat. 

– Jag har tidigare läst en upp-
handling av städning där det 
framgår att det jag och andra skat-
tebetalare köper är ”ett intryck av 
renhet”, alltså inte rent. Jag ser 
fram emot förändring. Under ti-
den städar jag de toaletter mina 
barn använder, säger Anna Vol-
taire.

Förutom urindoften är det av-
föring kvar under toalettkanterna.

– För oss som arbetar på skolan 
är det otroligt viktigt att det är 
rent och fräscht. Det betyder jät-
temycket för att barn och personal 
ska trivas. Vi är medvetna om att 

det finns en del brister i städning-
en, svarar Henric Lööf, rektor på 
Ekebyhovskolan.

Skolan har rutiner för hur de fel-
anmäler och skriver avvikelserap-
porter som skickas till städbola-
get. Avvikelserapporterna görs 
varje gång man upptäcker en brist 

i städningen. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har även på 
kommunnivå haft interna kon-
troller av städningen på flera sko-
lor. Kontrollerna visade på en del 
förbättringsområden. 

Barn- och utbildningsförvalt-
ningen och kommunens upp-
handlingsenhet har flera gånger 

haft uppföljning med städföre-
taget, där krav på förbättring har 
framförts.

– Trots alla insatser och på-
tryckningar från vår enhets och 
från kommunens sida, så är det 
uppenbarligen fortsatt ej tillfreds-
ställande nivå på städningen över-
allt, vilket vi naturligtvis inte kan 

nöja oss med. Vi får fortsätta att 
föra en dialog med städföretaget 
om hur vi kan få det bättre på de 
ställen där det inte fungerar, säger 
Henric Lööf.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Bristande städning av toaletter

INOMHUSMILJÖ

Anna Voltaire har barn som går på fritids på Ekebyhovskolan. Anna  har uppmärksammat brister i städningen av toaletterna på skolan. Trots flera klagomål har 
ingenting hänt. Skolan och barn- och utbildningsförvaltningen är medvetna om problemen.                        FOTO:  PRIVAT

”Första dagen för fritids efter sommarlovet slogs man av en urindoft” ’’



Tappström

Handla när det 
passar dig!

HANDLA I VÅR BUTIK ONLINEICA.SE/TAPPSTROM

Samma pris på nätet som i butik
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NÄRINGSLIV

DROTTNINGHOLM | Den första 
september var sista dagen för 
verksamheten i Drottningholms 
pressbyrå. Till hösten ska den 
rivas. Många upprörs av detta 
och som ett sista halmstrå att 
greppa för att ändra beslutet, 
har ett brev skickats till Kung 
Carl XVI Gustaf.

Turerna kring Drottningholms 
kiosks framtid har varit många. 
I samband med Trafikverkets 
breddning av Ekerövägen med-
delade Statens fastighetsverk 
(SFV) dåvarande föreståndare 
för Drottningholms pressbyrå 
att kiosken måste bort. SFV sa 
upp arrendeavtalet med Press-
byrån 2016 och avtalet skulle gå 
ut i mars 2017. Vid avtalets upp-
hörande skulle kioskbyggnaden 
vara borta och arrendeområdet 
återställt ”i fullgott skick”. Men 
i ett tilläggsavtal skrevs att Press-
byrån fick vara kvar ytterligare 
ett år.

Breddningen av Ekerövägen 
innebär bland annat att cykel-
vägen flyttas till södra delen av 
Ekerövägen. Men för att få plats 
med cykelbanan och lämna kios-
ken kvar, hade man varit tvung-
en att ta bort två mer än hund-
raåriga ekar och ett flertal stora 
kastanjer. 

– Valet stod mellan träden och 
Pressbyrån. Med hänvisning till 
kulturarvets höga kulturhisto-
riska värde, blev det Pressbyrån 

som tveklöst fick stryka på foten, 
svarade Charlotte Dahn Günther 
vid SFV, då MN intervjuade hen-
ne 2017.

Kiosken fungerar idag lika myck-
et som turistbyrå som butik. Det 
är inte bara turister som kommer 
hit, kiosken har också stor be-
tydelse för alla omkringboende 
och protesterna har varit många 
från dem. Kiosken har blivit en 
samlingsplats och har en social 
funktion. Det är också den enda 
butik de äldre har i närheten. 
Här kan de uträtta postärenden, 
köpa bussbiljetter med mera. 
Detta är ett av de argument an-
gående behovet av att bevara den 
befintliga kiosken, som tas upp i 
brevet som skickats till kungen 
med kopior till riksmarskalken, 
hovmarskalken och slottsförvalt-
ningen. Krister Skånberg, före 
detta lokalpolitiker och kyrkligt 
förtroendevald i Ekerö kommun 
respektive pastorat, har engage-
rat sig i frågan och har hjälpt till 
med skrivelsen till kungen.

Brev och protestlistor har också 
skickats till SFV och i ett brev till 
de boende på den intilliggande 
Drottningholmsmalmen, skriver 
SFV:s fastighetsdirektör Peter 
Wallin bland annat:

”Statens fastighetsverk har 
ända sedan Trafikverkets pla-
ner på Ekerövägens ombyggnad 
presenterats, haft en nära och 
konstruktiv dialog med Press-

byrån. En alternativ placering av 
en kioskpaviljong på Teaterplan 
i slottsparkens östra entréområde 
har erbjudits. Efter att Pressbyrån 
analyserat förutsättningarna att 
bedriva kioskverksamhet samti-
digt som ett så stort vägprojekt 
pågår, har de valt att tacka nej 
till erbjudandet. Likaså till att 
på nuvarande plats hålla öppet 
till dess att vägarbetena påbörjas 
under kommande vinter. Det se-
nare anses inte lönsamt eftersom 
kundunderlaget minskar efter 
sommarsäsongen.”

I skrivelsen förklarar även Pe-
ter Wallin komplexiteten med 
att vägbyggnadsprojektet ligger 
intill ett världsarv.

”Efter samtal med represen-
tanter från ICOMOS (Internatio-
nal Council on Monuments and 
Sites, reds.anm.) vars uppgift är 
att bevara världsarven och vara 
rådgivare till Unescos världsarv-
skommitté, är vi överens om att 
det är viktigt att försöka knyta 
samman Malmen med slottspar-
ken. Vi kommer att komplettera 
träd och alléer så som det sett ut 
historiskt. Vi ska även se över 
vyn som möter besökaren vid 
ankomsten till Drottningholm. 
Målet är kort sagt att entréområ-
det, trots den nya vägen, ska vara 
så ostört som möjligt.” 

Från SFV:s sida har man också 
uttryckt att det finns en förståelse 
för närområdets behov av servi-
ce, men att det inte nödvändigtvis 

behöver vara i regi av Pressbyrån. 
Till saken hör att SFV tidigare 

gjorde en kraftig hyreshöjning för 
Pressbyrån, enligt uppgift från 60 
000 till 240 000 kronor. Detta 
gör det svårt att få verksamheten 
att gå runt och det finns många 
spekulationer (från från perso-
ner som vill vara anonyma), om 
att detta varit ett steg i att tvinga 
bort Pressbyrån för att SFV eller 
slottsförvaltningen själva skulle 
ta över driften. Jämförelser har 
gjorts med Kina slotts våffelser-
vering, där den familj som drivit 
serveringen i 60 år, fick ändring-
ar i hyresavtalet som gjorde det 
omöjligt för familjen att fortsät-
ta. Våffelserveringen drivs nu av 
slottsförvaltningen.

I brevet till de boende kring det-
ta, skriver Peter Wallin följande:

”Att du som hyresgäst, besö-
kare eller närboende ska uppleva 
Drottningholm som en vacker 
och välfungerande plats är ett 
självklart mål för oss på Statens 
fastighetsverk. I besöksupple-
velsen ingår ofta att kunna köpa 
något gott att äta och dricka. Då 
Pressbyrån nu försvinner arbetar 
Statens fastighetsverk tillsam-
mans med slottsförvaltningen 
på att så snart som möjligt hitta 
en lösning för ytterligare ett för-
säljningsställe utöver Karamellan 
och Våffelstugan. Vår gemensam-
ma förhoppning är att en sådan 
ska kunna finnas på plats redan 
till nästa sommarsäsong. Vi är 

dock medvetna om att detta inte 
kan ersätta hela det serviceutbud 
som tillhandahållits av Pressby-
rån.”

– Länsstyrelsen har uttalat att 
den nuvarande kiosken har ett 
kulturhistoriskt värde och under 
sin snart 50-åriga existens har den 
såvitt vi vet aldrig kritiserats av 
estetiska skäl. Hela hanteringen 
av kioskärendet är en uppseen-
deväckande och respektlös ned-
värdering av dåtidens arkitekter 
och kungens kulturkunnige och 
engagerade företrädare och farfar. 
Låt kulturarvet leva vidare, för-
ankrat som det är hos lovöborna, 
besökare från världens alla hörn 
och viktigt för kommande gene-
rationer. Lyssna på rösterna från 
de närmast berörda,  respektera 
de kulturpersoner som för hund-
ra år sedan hade sin vision om och 
av en mötesplats centralt i Drott-
ningholm, kommenterar Krister 
Skånberg.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sista dagen för kiosken

”...respektera de kultur-
personer som för 
hundra år sedan hade 
sin vision om och av 
en mötesplats centralt 
i Drottningholm”

Söndagen den 1 september sken solen och som alltid en sådan dag, var Pressbyrån i Drottningholm välbesökt. Men denna augustisöndag var den sista för verksamheten. På kioskens fönster 
fanns informationen om att dörrarna nu stängs.                                                                                                FOTO:  EWA LINNROS

”...under sin snart 50-åriga existens har den såvitt vi vet aldrig kritiserats av estetiska skäl” ’’
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Kyrkans förskola i Ekebyhov söker 

Barnskötare 80 % 
fr.o.m. 2 september 2019 

Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 5 juli 2020

KYRKANS FÖRSKOLA är en liten förskola med två avdelningar. 
Förskolan ligger i en vacker miljö med en stor och härlig gård samt 
med närhet till skog. Vår huvudman är Svenska kyrkan i Ekerö 
pastorat och verksamheten drivs i samarbete med Ekerö kommun.

PÅ VARJE AVDELNING är vi 17 barn i åldrarna 1-5 år och tre hel- 
tidstjänster. Under dagen delar vi in barnen i åldersadekvata grupper. 
Vi lägger stor vikt vid att arbeta med normkreativitet, kemikaliesmart 
förskola, systematiskt kvalitetsarbete och reflektion.

VI SÖKER DIG som är utbildad barnskötare och har erfarenhet av arbete 
på förskola. Du har erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumen-
tation, hålla utvecklingssamtal och är trygg i din arbetsroll. Du skapar 
goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.

FÖR MER INFORMATION 
Sarah Sjöswärd, rektor tfn 08-560 387 31 
www.svenskakyrkan.se/ekero

SISTA ANSÖKNINGSDAG 20 september 2019 
Intervjuer sker löpande.

VARMT VÄLKOMMEN med din ansökan och skicka in den till: 
sarah.sjosward@svenskakyrkan.se  
eller Ekerö pastorat, Sarah Sjöswärd, Box 116, 178 22 Ekerö                                                               

Vill du dela dina minnen och lyssna till andras?
Hur var det när du var liten och växte upp?
Vad är egentligen vuxenliv och åldrande?

Kom och dela dina minnen och tankar i en öppen och trevlig atmosfär under 
våren här på Ekerö. Vi pratar om hur vi kan göra för att få ett så bra liv som 
möjligt och vi kommer att dela en hel del skratt, men också allvar.

Samtalsgrupperna, som består av 6–8 deltagare, träffas en gång i veckan 
under tio veckor och leds av utbildade gruppledare. Varje träff innehåller 
avslappning och har ett tema som man pratar och diskuterar utifrån.

Var   Ekebyhovskyrkan, Björkuddsvägen 2
Start   Onsdagen 18 september 2019  kl 13.00 - 15.00
Anmälan  Senast 10 september till Ekebyhovskyrkans expedition, 
  08-560 387 00 eller ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Gruppledare  Barbro Arlinger och Elisabet Nordström
Kostnad   Kostnadsfritt

Vi hälsar dig varmt välkommen till Livsberättargruppen!

Livsberättargrupp

”Drottningholms pressbyrås nya föreståndare ser fler utvecklingsmöjligheter” – så skrev vi 
i MN 2015. Men framtidsförhoppningarna grusades redan 2016 då Statens fastighetsverk 
som äger marken, sa upp arrendeavtalet till 2017. Men ett tilläggsavtal kom senare till som lät 
Pressbyrån vara kvar ytterligare ett år. Men nu stängs kiosken till mångas stora sorg.

HISTORIK  DROTTNINGHOLMSKIOSKEN

>>   1931 kom den första kiosken i Drottningholm som då låg vid ångbåtsbryggan. 

>>  När den första kiosken ersattes exakt har vi inte fått fram, men i Härje Bäärnmans 
bok ”Lovö i våra hjärtan”, skildras den kiosk som ses på bilden. Kiosken låg då vid ång-
båtsbryggan. Bilden är tagen 1949.

>>  1951 gjordes viss ombyggnad av den kiosken och 17 maj samma år sattes Pressby-
råns neonskylt upp, ritad av professorn och drottningholmsbon Ivar Tengbom.

>>  Den nuvarande kioskbyggnaden tillkom på initiativ av kung Gustav VI Adolf och 
tillskapades av de välkända arkitekturprofessorerna Silow och Lind.

LOVÖ | Det har skett mycket under året i Drottningholm och 
på Lovön, händelser som alla är 
förknippade med Statens fast-ighetsverk (SFV).  Vi samman-fattar detta i artiklarna på detta 

uppslag, där vi också vänt oss till SFV för att höra deras syn på 
det hela.

Pressbyrån i Drottningholm har 
en osäker framtid då den ska bort, 
våffelserveringen i Kina slott 
som drivits av samma familj i 60 
år, blev uppsagda på ett ganska 
abrupt sätt och skytteklubben på 
Lovön som varit där sedan 1947, 
blev avhysta under hösten.2016 kom beskedet att Press-

byrån i Drottningholm måste ri-

vas i samband med Trafikverkets 
breddning av Ekerövägen. Ar-
rendeavtalet med SFV som äger 
marken, har förlängts etappvis då 
breddningen inte kommit igång. – Trafikverkets tidplan är fortfa-

rande oklar, i alla fall för oss. Vår 
ambition är förstås att Pressbyrån 
är kvar så länge som möjligt. Vårt 
förslag till Trafikverket är att vi 
säger upp Pressbyrån först när det 
finns en kontrakterad entreprenör 
och en detaljtidplan, förklarar Lot-
ta Günther, förvaltare vid SFV.Anneli Andersson som drivit 

kiosken, har kämpat för att få vara 
kvar på befintlig plats eller att ki-
osken skulle få en placering intill 
den nuvarande. Men nu har hon 
klivit av.

– All hantering kring detta gjorde 
mig så ont och jag höll på att gå in i 
väggen. Det känns mer än rätt nå-
gonsin för jag kan inte förstå hur 
man kan bete sig som man gjort 
mot mig och paret Antonsson 
som drivit våffelserveringen (mer 
om detta i nästa text, reds.anm.) 
och mot alla lovöbor, säger Anneli 
Andersson.

Läs mer om våffelserveringen 
och SFV:s kommentarer i efterföl-
jande artiklar.

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

NÄRINGSLIV
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Händelser som upprört på Lovö

Ett tråkigt avslut för våffelser i

Pressbyrån i Drottningholm måste 
rivas eller flyttas i samband med 
Trafikverkets breddning av Ekerö-
vägen. Beskedet kom redan 2016, 
men arrendeavtalet med Statens 
fastighetsverk som äger marken, 
har förlängts då breddningen inte 
kommit igång. Det är franchise-
företaget Reitan Convenience AB 
som äger Pressbyrån och kiosken 
i Drottningholm drivs av Annelie 
Andersson. Pressbyrån har erbju-
dits ytterligare en förlängning av 
avtalet på fyra månader från och 
med 1 september.– Reitan har blivit erbjudna att 

stanna till 1 januari då Trafikver-
ket anger att arbetena ska påbörjas. 
De kan eventuellt få stanna längre, 
men det kan vi inte garantera. Men 
Reitan Convenience har avböjt för-
längningen, förklarar Lotta Gunther 
på Statens fastighetsverk.Annelie Andersson säger däre-

mot att det inte är helt omöjligt att 
de accepterar erbjudandet.– Diskussioner pågår om det går 

att acceptera ett löpande avtal med 
tre månaders uppsägningstid. Jag 
känner en ganska god förhoppning 
kring det, säger Annelie Andersson.

Även om avtalet förlängs måste 
kiosken tas bort från sin nuvarande 
placering när väl arbetet med vä-
gen kommer igång. Pressbyrån har 
erbjudits en annan placering, men 
den platsen har man tackat nej till.

– Det förslag som presenterats för 
oss är en plats undanskymd från de 
direkta kundströmmarna från tu-
rister som kommer från båtar och 

busshållplats. Placeringen ligger 
mellan Karamellan och parkering-
en. Det, i kombination med en ofta 
överfull parkering som dessutom 
kommer att bli avgiftsbelagd, gör att 
vi uppskattningsvis skulle förlora 
upp emot 80 procent av vår försälj-
ning, som är helt beroende av som-
marsäsongen. Den subventionerar 
våra röda förlustmånader som är 
från mitten av september till mitten 
av april, säger Annelie Andersson.Även en höjning av markarrendet 

från idag 60 000 kronor till  240 
000 kronor som det skulle innebära 
vid en förflyttning, gör alternativet 
orimligt, förklarar hon.Malin Westin är distriktchef på 

Reitan Convenience.– Vi har bett om ett möte med 
Statens fastighetsverk för att disku-
tera om det finns en annan möjlig 
placering, men de har sagt nej till 
ett nytt möte, säger Malin Westin.

Lotta Gunther på Statens fast-
ighetsverk konfirmerar att Reitan 
Convenience har önskat ett möte 
angående eventuell framtida place-
ring av en kiosk.– Men vi har sagt att vi måste 

skjuta detta möte på framtiden. För 
närvarande är Trafikverkets tidplan 
för oklar för oss. Vi behöver kun-
na skönja den nya vägen och dess 
kringeffekter för att kunna planera 
för en lämplig lokalisering av när-
service, säger Lotta Gunther.Det har funnits en kiosk vid ång-

båtsbryggan sedan 1931, varför kan 

inte en kiosk placeras där den en 
gång låg från början, just i anslut-
ning till bryggan?– Bryggan är ett område som för-

utsättningslöst kommer att ingå i 
en framtida studie. Den kiosk som 
tidigare låg där var ju mycket liten 
och diskret. Kioskens ökade stor-
lek var troligtvis ett bidragande skäl 

tidiga alternativ. Framtiden, i form 
av förändrade trafik- och rörelse-
mönster, närmar sig nu Drottning-

DROTTNINGHOLM | Kiosken i Drottning-

holm hotas av nedläggning och på entrén 

till våffelserveringen vid Kina slott står 

det ”stängt på grund av uppsägning”. Vad 

är det som pågår? frågar sig många.

Kiosk hotad och våffelservering stängd   

Våffelserveringen vid Kina slott har drivits av samma familj i 60 år. På porten möts nu besökarna av meddelandet:                             ”stängt  på grund av uppsägning”. Avtalet gäller året ut, men familjen har valt att inte öppna alls i år.
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Våffelserveringen ”stängd på grund av uppsägning” 

DROTTNINGHOLM | Efter 60 års 
kaféverksamhet i privat regi av 
samma familj, vill nu hyresvärden 
Statens fastighetsverk disponera 
lokalerna själva”, så lyder det 
meddelande som står på dörren 
till våffelserveringen  vid Kina 
slott. 

Våffelserveringen vid Kina slott 
startades 1957 av Kina slotts vakt-
mästarfamilj Antonsson och drivs 
idag av Erik och Katarina Antons-
son, familjens andra generation. 
Men i år kommer de inte att öppna 
då de blivit uppsagda från det ar-
rendeavtal de har med Statens fast-
ighetsverk, (SFV). Det är SFV som 
äger marken och ståthållarämbetet 
som har så kallad dispositionsrätt 
till marken. Inom dispositionsrät-
tens område kan enskilda lokaler 
under avtalsbegränsad tid hyras ut 
till extern innehavare vilket också 
sker via SFV.När MN kontaktar SFV hänvisas 

vi till Stefan Wirtén, slottsfogde i 
Drottningholm.– Vi har inte sagt upp dem nu 

utan till nästa år. Vi tänkte ta lite 
tid på oss att fundera över hur vi på 
bästa sätt ska använda lokalerna, sä-
ger Stefan Wirtén.Han kan inte svara på frågan om 

vad som föranlett att man beslutat 
att säga upp avtalet och vilka pla-
nerna är, utan hänvisar till Morgan 
Gerle på avdelningen för publik 
verksamhet på Kungliga hovsta-
terna.

– Familjen Antonsson har avtal 
för 2018. När det avtalet löper ut, 
har man sagt upp en fortsättning 
av det nuvarande avtalet. Det är 
uppsagt för ny verksamhet, men 
hur den blir är ännu inte klart, säger 
Morgan Gerle som också berättar 
att man arbetar med att utveckla 
besöksnäringen i Drottningholm.

– Drottningholm har generellt 
ökat som besöksmål. Under 2017 
hade vi på Kina och Drottning-

holms slott nästan 250 000 besö-
kare och långt fler ute i parken. Där-
för arbetar vi på ståthållarämbetet 
framåt. Vi vill öka öppethållande 
och bredda verksamheten och där 
kommer även våffelstugan in. Men 
hur och på vilket sätt det här landar 
kan jag inte uttala mig om, säger 
Morgan Gerle.Erik och Katarina Antonsson har 

alltså avtal året ut, mslutat att inte öppna i år. De hälsar 
via en person som här vill vara ano-
nym, att de inte är mogna att kom-
municera ännu. De har blivit upp-
sagda för avhysning som det stod 
i det brevet som överlämnades till 
dem i deras hem, just före de skulle 
öppna serveringen för säsongen. 

– De blev naturligtvis chockade 
och förtvivlade, så de kommer inte 
att öppna alls i år, berättar perso-
nen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.sc

          Anneli Andersson driver kiosken i Drottningholm, hur länge hon får stanna kvar är dock osäkert.
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DROTTNINGHOLM | Pressbyrån 

har sedan starten utvecklats från 

enkla tidningskiosker till idag, 

mindre butiker. Drottningholms 

pressbyrås nya föreståndare ser 

fler utvecklingsmöjligheter.

Sedan hösten är det Annelie An-

dersson som förestår ”Drottning-

holmskiosken”. Hon är lovöbo med 

många erfarenheter i bagaget. An-

neli har bland annat arbetat med för-

säljning och marknadsföring, hade 

hand om skidbackens servering i 

vintras och har drivit restaurang på 

bland annat Svartsjö slott. Men nu 

är det Pressbyrån som gäller.

När vi ses berättar hon om Press-

byråns historia. Det hette från bör-

jan ”Svenska telegrambyråns dist-

ributionsavdelning” och startade 

1899. 
1906 gick 59 tidningsutgivare 

samman och bildade ”Aktiebolaget 

svenska pressbyrån”.

1931 kom den första kiosken i 

Drottningholm. När den ersattes 

exakt har vi inte fått fram men i 

Härje Bäärnmans bok ”Lovö i våra 

hjärtan”, skildras den kiosk som ses 

härintill på bild.

I kapitlet om kiosken är det Svea 

Bergman som arbetade i denna ki-

osk som målar upp en bild av hur 

det var mellan åren 1945 till 1955.

”Den låg då nere vid kajen till vän-

ster om ångbåtsbryggan, den var li-

ten och trång. Arbetsförhållandena 

var dåliga, inga sanitära bekvämlig-

heter fanns, toalett fick vi låna på 

konditoriet Gula stugan.”

En liten kamin var enda värmekäl-

lan och Svea Bergman skriver att 

vintermorgnar hade temperaturen 

i kiosken ofta sjunkit till noll. Hon 

blev ofta förkyld.

”Doktor Lundberg sade jämt när 

han kom och köpte sin tidning: Det 

är inte att undra på i detta draghål!”

Svea vittnar om att hon var 

tvungen att vara allvetare för att 

kunna upplysa om allt mellan him-

mel och jord. Hon fick också till-

kalla polis då en överförfriskad man 

tänkte ta sig ett dopp i sjön och så 

fick hon kungligt besök också, då 

drottning Louise med hovdam kom 

och handlade vykort.

Liksom Svea Bergman, tycker An-

nelie Andersson att den stora be-

hållningen är alla hon träffar.

– Den här platsen är väldigt spe-

ciell. Jag trivs oerhört bra med den 

här typen av service och framförallt 

med alla möten med människorna 

som kommer hit, säger Annelie.

Historiskt har Pressbyrån ut-

vecklats allt eftersom och idag kan 

kunderna köpa en hel del annat än 

tidningar och Annelie har fler ut-

vecklingsidéer.

– Tänk dig att på vägen hem från 

jobbet en fredag, kunna stanna upp 

och handla en kasse med fredags-

middag. Eller varför inte en ”köfika” 

på morgnarna på väg in till jobbet? 

Det är några av alla de saker jag ska 

klura på, berättar Annelie.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se
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T.v: Annelie Andersson som tagit över Drottningholmskiosken. T.h: Kiosken då den låg vid ångbåtsbryggan. Bilden är tagen 

1949. 1951 gjordes viss ombyggnad av den kiosken och 17 maj samma år sattes Pressbyråns neonskylt upp, ritad av profes-

sorn och drottningholmsbon Ivar Tengbom.                              FOTO: EWA LINNROS SAMT FRÅN  PRESSBYRÅNS MUSEUM
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DROTTNINGHOLM | I samband 
med Trafikverkets breddning 
av Ekerövägen ska Pressbyrån 
i Drottningholm bort. Beskedet 
kom som en chock för Annelie 
Andersson som driver kiosken.

Statens fastighetsverk (SFV) sa upp 
arrendeavtalet med Pressbyrån den 
12 augusti 2016 och avtalet går ut 
den 31 mars i år. Vid avtalets upp-
hörande ska kioskbyggnaden  vara 
borta och arrendeområdet återställt 
”i fullgott skick”. Sedan finns ett 
tilläggsavtal om att Pressbyrån får 
vara kvar ett år till.

– Jag fick reda på detta via kunder 
som hört rykte om detta. Jag trodde 
inte att det var sant, säger Annelie 
Andersson som är franchisetagare 
och driver butiken.

Det är Reitan Convenience Swe-
den AB som utgörs av 7-Eleven och 
Pressbyrån tillsammans, som arren-
derar marken. 

– Det kom upp för flera år sedan 
att Pressbyrån skulle bort, men då 
bestämdes att butiken skulle få vara 
kvar. Sedan har det varit många tu-
rer och jag är inte insatt i alla. Det är 
olyckliga omständigheter och jag 
fick bara veta detta några dagar före 
det att Annelie fick höra det via kun-
der. Jag vet inte var någonstans på 

vägen som det har gått fel, berättar 
Ann-Christine Eriksson, regions-
chef på Reitan Convenience. Hon 
fortsätter:

– Butiken ska rivas, det är fast-
slaget. Men det är ju inte bara en 
Pressbyrå, det är en oerhört viktig 
service för både turister och boende 
i området. Sedan kanske man tycker 
att byggnaden är ful, men Gustav 
VI var faktiskt med och ritade den. 
Men tala om för oss hur man vill att 
den ska se ut i så fall, vi har muskler 
till att kunna anpassa byggnaden till 
omgivningen. 

Stefan Pellén, näringslivschef i 
kommunen, upprörs också av be-
slutet.

– Hur ska man serva alla utländ-
ska gäster? Det här är ett väldigt då-
ligt beslut för världsarvet, säger han.

Breddningen av Ekerövägen inne-
bär att cykelvägen flyttas till södra 
delen av Ekerövägen. Men för att få 
plats med banan och lämna kiosken 
kvar, hade man varit tvungen att ta 
bort ett par mer än hundraåriga ekar 
och ett flertal stora kastanjer. 

– Valet stod mellan träden och 
Pressbyrån. Med hänvisning till 
kulturarvets höga kulturhistoriska 
värde, blev det Pressbyrån som 
tveklöst fick stryka på foten. Man 

får också en trafiksäkrare miljö med 
den här lösningen, säger Charlotte 
Dahn Günther vid SFV.

Det är inte bara turister som kom-
mer till butiken, kiosken har också 
stor betydelse för alla omkringbo-
ende.

– Det här är en samlingsplats och 
har en social funktion. Det är också 
den enda butik de äldre har i närhe-
ten. Här kan de uträtta postärenden, 
köpa bussbiljetter med mera, säger 
Annelie Andersson.

Det finns förståelse hos SFV för 
närområdets behov av service.  I och 
med att projektet kommer att pågå 

under längre period, tänker man sig 
någon form av mobil lösning under 
ombyggnationen.

– Vi måste tillgodose att det finns 
någon form av service, men i vems 
regi det kommer att ske vill vi inte 
säga någonting om, det kan bli en 
upphandlingsfråga. Det hindrar 
förstås inte att Pressbyrån är med 
och lämnar anbud, säger Charlotte 
Dahn Günther.

Butiken har fyra heltidsanställda, 
därutöver har man tre till fyra ex-
traanställda. Annelie Anderson som 
tog över driften 2015, har sett fram 

emot att utveckla och driva butiken 
fram till sin pension, nu är hon för-
tvivlad.

– Men jag väljer att se möjlighe-
terna och att finna en lösning. 

Om Trafikverket blir försenade, 
förlänger SFV tilläggsavtalet. 

– Vi tar inte bort Pressbyrån för-
rän Trafikverket behöver utrymmet. 
Därför blir det tidigast om ett år, för-
klarar Charlotte Dahn Günther.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Pressbyrån hotad när vägen ska breddas

HANDEL ”Det här är ett väldigt dåligt beslut för världsarvet” ’’

Annelie Andersson som driver Drottningholms Pressbyrå, har skapat en hemtrevlig miljö i butiken som nu hotas av rivning.
 FOTO: EWA LINNROS
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MÄLARÖARNA | Under tre inten-
siva sommarveckor arbetade 
åtta av kommunens sommarjob-
bare med ett delikat uppdrag. 
Med ganska tajt budget, hårda 
krav och stor entusiasm skapade 
de fyra varierande ungdomsak-
tiviteter som äger rum under 
hösten.

– Det här sommarjobbet var väldigt 
lärorikt och roligt, jag tror att jag 
kommer ha med mig det jag lärde 
mig oavsett vad jag gör i framtiden, 
konstaterar Nils Söderström och 
får medhåll av Wilma Sandström.

De går båda i gymnasiet, fick be-
viljat sommarjobb genom Ekerö 
kommun och lockades av möjlig-
heten att få arbeta på Idélabbet. 
Uppdraget för dem och de övriga 
sex deltagarna, var att skapa fyra 
aktiviteter som ska inkludera och 
vara lättillgängliga för både tjejer 
och killar, oavsett bakgrund och 
kön.

Projektplaneringen var den stora 
utmaningen och med handledning 
av personalen på Idélabbet fick de 
utforska sina idéer och undersöka 
om de var genomförbara inom de 
givna ramarna.

– Det var väldigt många delar som 
vi skulle tänka på, däribland bud-
get, marknadsföring och väldigt 
mycket planerande. Det var många 
idéer som vi fick lägga ner för att de 
inte gick att förverkliga, säger Wil-
ma Sandström.

När de tre veckorna var över 
hade de dock tagit fram utförliga 
planer för hur de ska genomföra 
en fotbollsturnering, en förfat-
tarkväll, en sällskapskväll och ett 
pepparkaksbyggarevent. Alla eve-
nemangen är riktade till ungdomar 
mellan 14 och 19 år och förutom 
fotbollsturneringen, är de alla lo-
kaliserade till Idélabbets lokaler i 
Ekerö centrum.

– Först ut är fotbollsturneringen 
som är den enda som man måste 
föranmäla sig till. Den äger rum på 
Svanängens IP den 13 september, 
ingen får ha fotbollskor för att det 
ska vara lika för alla och det lag som 
vinner får fyra kilo godis, berättar 
Wilma Sandström.

En månad senare kommer en för-
fattare och en bokförlagsrepresen-
tant och berättar om hur man gör 
för att skriva en egen bok och får 
den utgiven. I november blir det 

en sällskapskväll med brädspel och 
snacks, där man också får chansen 
att vinna fina priser.

– Den sista aktiviteten för ter-
minen är en pepparkakshusbyg-
garkväll, där deltagarna kommer 

inspireras till att bygga något som 
de tycker saknas i kommunen, sä-
ger Nils Söderström. 

Till pepparkakskvällen i de-
cember har projektledarna bjudit 
in alla gruppledare i kommunens 

politiska partier och de hoppas på 
att ämnet ska ge upphov till många 
intressanta diskussioner.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

De skapar sina egna aktiviteter

UNGDOMAR

Förutom fotbollsturneringen är alla aktiviteter lokaliserade till Idélabbet i Ekerö centrum. Fr.v. Amalia Sjindjapkin,  Nils 
Söderström och Wilma Sandström.                    FOTO: LO BÄCKLINDER
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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

       

  –  

Lör
 

FRUKTTRÄD 
& BÄRBUSKAR

20 

20 %

 

    •  •  • 

20 %  

 

 



14 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 4 SEPTEMBER 2019 14 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 4 SEPTEMBER 2019 14 14 

EKEBYHOV | Den 28 augusti var 
det sedvanligt strålande solsken 
över Ekebyhovsparken, när De 
gamlas dag firades för 21 gång-
en. Drottning Silvia var på plats 
liksom Kalle Moreus och 200 av 
kommunens äldre medborgare.

Hettan låg tung över parken och 
det gick åt många kylda vattenflas-
kor när De gamlas dag ägde rum. 
Arrangemanget startade för 21 år 
sedan på drottning Silvias uppdrag, 
då hon ville ordna en dag för kom-
munens äldre där fika och samvaro 
varvas med sång och musik. Den 
kungliga glansen blev en extrabo-
nus. Det första året firades dagen i 
Drottningholmsparken, men drott-
ningen bad sedan Ekerö kommun 
att ta över arrangemanget för att 
bättre kunna anpassa det till alla de 
extra behov som finns kring en del 
av de gamla. Sedan dess har drott-
ningen istället kommit till Ekeby-
hovsparken och där har det bjudits 
på underhållning med stora artister 
som till exempel Lill-Babs och Lill 

Lindfors. I år var Kalle Moraeus på 
plats och tillsammans med pianis-
ten Benneth Fagerlund framförde 
han flera taktfasta låtar som drog 
ner applåder och jubel. Kalle Mora-
eus dotter Johanna Moraeus spela-
de dessutom fiol på ett par låtar.

Även Silviahemmets egen kör 
stod på scen och framförde några 
sånger, kommunalrådet Adam Re-
uterskiöld och nytillträdda kom-
mundirektören Christina Hedberg 
pratade och Öysten Johannesen 
som tidigare arbetat i kommunen 
tillsammans med sina två vård-
hundar Othello och Bellman, lät 
gästerna hälsa på hundarna. 

Den viktigaste programpunkten 
är dock för de allra flesta deltagarna 
när drottningen under picknick-
pausen går runt och pratar med 
besökarna. Under nästan en tim-
me gick hon runt och tog i hand, 
sa några vänliga ord eller ställde in-
tresserade frågor till så många som 
hanns med. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Solsken och drottningglans 

EVENEMANG

Musik, småprat och många leenden under De gamlas dag

Drottningen hann trycka otaliga händer och prata med många av besökarna under sin rundvandring. 
 FOTO: LO BÄCKLINDER

  

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.

Välkomna till oss! 

Är du inte medlem ännu, löser vi det direkt i kassan! 
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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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EKERÖ | Alice Kindstrand från 
Ekerö blev en av de fem finalis-
terna i ”Anti-plastic Innovation 
of the Year” som instiftats av 
Soda stream. 

Soda stream instiftade det årliga 
priset ”Anti-plastic Innovation of 
the Year” för att uppmuntra fler 
ungdomar att intressera sig för 
miljön och samtidigt främja de-
ras kreativa ådra. Det är en tävling 
där ungdomar mellan 15 och 20 år 
fått möjlighet att presentera sina 
bästa idéer för hur vi kan minska 
vår plastkonsumtion. Det bästa 
bidraget belönas med ett stipen-
dium till ett värde av 10 000 kro-
nor. Syftet med tävlingen är att ta 
tillvara på ungdomars kreativitet 
och miljömedvetenhet. 

Tävlingen lockade många delta-
gare med smarta och nytänkande 
idéer kring hur vi kan minska vår 
plastkonsumtion. 

– Vi är så glada över att vi in-
itierade denna tävling. Svenska 
ungdomar är otroligt duktiga och 
miljömedvetna, vilket framgår 
av alla de fina bidrag vi fått in. 
SodaStream har länge varit le-
dande i kampen mot plastflaskor 
och det känns väldigt kul att så 
många unga svenskar också ser 

allvaret med plastföroreningar. 
Våra ungdomar är framtiden och 
av bidragen vi fått in att döma så 
är Sveriges framtid i goda händer, 
säger Michele Fitzwilliams, nord-
isk marknadsdirektör på Soda 
stream.

Av de totalt 56 inkomna bidragen 
från ungdomar runt om i Sverige, 
fanns 18-åriga Alice Kindstrand 
från Ekerös bidrag – en bärbar ask-
kopp som en lösning för att mins-
ka mängden plast i naturen.

–  Jag vill att produkten anting-
en ska vara av ett material som 
inte skadar naturen eller att vi kan 
återanvända produkter som redan 
finns. En idé är att återanvända pa-
tronhylsor från hagelgevär som tål 
värme. Dessa har en snygg design 
och de slängs bara i dagsläget. Var-
för inte återanvända dem då till att 
lägga sina fimpar i, säger Alice.

Vad fick dig att delta i tävling-
en?

– Jag berättade om min idé för 
en lärare på min gamla skola och 
han tyckte den var väldigt bra och 
tipsade mig om tävlingen. Sedan 
tänkte jag att det kunde vara kul 
att vara med och se vad andra 
tycker om min idé. 

Du gick ända till final, hur 
känns det? 

– Man hoppas ju alltid på att bli en 
av de bästa i en tävling men man 

vågar inte riktigt tro på det, så när 
jag fick höra att jag gick till final 
blev jag väldigt glad.

Har du några nya idéer på saker 
som kan minska plastkonsum-
tionen?

– Vi kan göra väldigt många 
saker i dagsläget för att minska 
plastkonsumtionen, men jag tror 
det gäller att vi bara tänker på vad 
vi konsumerar så att det inte är 
plast och att vi källsorterar så att 
mycket av plasten kan återvin-
nas, berättar Alice som i dagsläget 
pluggar på Kungliga tekniska hög-
skolan. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Alice från Ekerö en av fem finalister 

TÄVLING

Alice från Ekerö deltog i ”Anti-plastic Innovation of the Year” med en bär-
bar askopp som lösningen för att minska mängden plast i naturen.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                             FOTO: PRIVAT  

”...det gäller att vi bara 
tänker på vad vi 
konsumerar så att det 
inte är plast och att vi 
källsorterar så att 
mycket av plasten kan 
återvinnas”

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!

Menhammar Gård på Ekerö rekryterar

Vi är inne i en intensiv fas för att utveckla vår 
jordbruksverksamhet och samtidigt minska vår 
miljöpåverkan inom jordbruksverksamheten. 

För att möta framtiden och vår kvalitativt höga nivå i 
produktionen så behöver vi rekrytera en driftig 

medarbetare med inriktning mot växtodling och maskiner.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker på:

www.menhammargard.se

Vi är en sjukgymnastklinik med specialister inom om-

råderna Ortopedisk Manuell Terapi, Idrottsmedicin och 

Smärtrehabilitering. Nu har vi möjlighet att hyra ut ett 

rum på heltid/deltid i centralt belägna lokaler, under 

Ekerö Vårdcentral. Vi ser gärna att du är sjukgymnast/

fysioterapeut, massör eller liknande.

Välkommen att höra av dig till verksamhetschef Kenneth 

Karlsson för mer information: kenneth.karlsson@ptj.se

Ekerö Fysiocenter, Bryggavägen 8
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vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

GRÖNA SIDAN UPP

LEJA 08-707 33 00  •   lejagruppen.se

Hösten är en bra tid att skapa nya gräsytor.
Särskilt om man sår själv. Jorden är fortfarande varm, ogräset 
har tappat i styrka och det kommer ofta vatten uppifrån. 
Vare sig du sår eller rullar ut färdigt gräs är förarbetet väldigt viktigt. 
Hos oss finns den jord du behöver för att fixa ett perfekt underlag.
Väljer du gräs i rullar så glöm inte att följa rådet i den blå rutan...  

Välkommen till LEJA!

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 

Nytt enskilt avlopp?
Robust, beprövat och prisvärt
Klarar alla reningskrav
Minimalt underhåll

svenskavloppsrening.seKenneth 070-897 74 50

Välkommen till informationsdagar på Ekerö! Välkomme
Vi pratar 

n till informationsdagar på Ekerö! me
rr lösningar från Svensk Avloppsrening för Vi pratar ösningar från Svensk Avloppsrening för lö

alla typer av enskilda avlopp. Kom förbi, ta en fika alla typer av enskilda avlopp. Kom förbi, ta
och prata enskilt avlopp med oss. Vi ses!

15 års garanti!
Kostnadsfria hembesök!

Intill ll Svanängenss IPIntilll vanängenS gg
Allhallsvägen 3

gengg
33-

nss PIPngengg
33-5, SkåAllhallsvägen

Torsdag 26 
n 3gen

6 6 sept
, Sk,33 5,5

ptppttttt, 13
Sk

1313-
åkåSk

33--18

Vid ICA Nära a NyckelbyVid ICA Näraa NyckelbyNy yy y
Kaggeholmsvägen 2, EkeröKaggeholmsvä

Fredag 27 
gen svä

7 7 sept
2, Een 

ptpttt, 13
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1313-

kerEk, E
33--18
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Kungörelse om ansökan om bygglov  
för tillbyggnad av kontorsbyggnad (kommunhuset) 
på fastigheten Tappström 1:46, Ekerö Kommun. 
Dnr. BYGG.2019.397
Enligt plan- och bygglagen ska 

Byggnadsnämnden underrätta 

kända sakägare och ge dem till-

fälle att yttra sig över en ansökan 

som avser en åtgärd som innebär 

en avvikelse från en detaljplan. 

Om ett stort antal personer ska 

underrättas får nämnden, 

i stället för att skicka den, 

kungöra underrättelsen.

Aktuell ansökan avser bygglov 

för att bygga till delar av 

kommunhuset genom att 

höja den södra huskroppen. 

Åtgärden kommer att medföra 

att den i detaljplanen tillåtna 

byggnadshöjden överskrids 

med 0,67 meter.

Synpunkter på ansökan skickas 

enligt nedan. Ange diarienr 

BYGG 2019.397, samt din 

fastighet eller adress i yttrandet.  

Önskar du handlingar i ärendet, 

kontakta Ekerö Direkt på tel 

08-124 571 00, alternativt 

e-post: info@ekero.se

Skriftliga synpunkter skall senast den 23 september 2019, 

ha inkommit till: Ekerö kommun, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, 

Bygglovenheten, Box 205, 178 23 Ekerö. 

Synpunkter kan även skickas med e-post till bygglovenheten@ekero.se

BOKA HÖSTENS 
BABYSIM & SIMSKOLA 

SIMSKUNSKAP 
FÖR ALLA!

B A BYS I M     &  S I M S KO LO R

BABYSIM • SMÅBARNSSIMSKOLA • TEKNIK-
GRUPPER • VUXENCRAWL & VUXENSIMSKOLA

WWW.TRAMPOOLIN.COM  •  08-506 212 42

PÅ EK-

GÅRDEN

EKERÖ

Söndag 15/9, kl 15-18 
Ölsta Folkets Park

En kurs för dig som vill prova på eller fräscha 
upp din dans. 250 kr/person. Sedan följer 8 
söndagskvällar med bas- och påbyggnadskurs. 

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00, 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på vårt pg 73 11 20 - 2
Medlemsavgiften till Ölsta folkets park är 
200 kr/år

Söndag 15/9, kl 15-18 
Ölsta Folkets Park

En kurs för dig som vill prova på eller fräscha 
upp din dans. 250 kr/person. Sedan följer 8
söndagskvällar med bas- och påbyggnadskurs. 

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00, 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på vårt pg 73 11 20 - 2
Medlemsavgiften till Ölsta folkets park är 
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Buggkurs! 

Varmt välkomna!

Medlemsavgi
2202020000 0 krkrkrkr/åå/å/å/ rr

r 

8 söndagar start 22/9 
Ölsta Folkets Park

För dig som är nybörjare: Baskurs, 18-19:30
Träna vidare: Påbyggnadskurs, 18:45-20:15
600 kr/person och kurs.

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00, 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på vårt pg 73 11 20 - 2
Medlemsavgiften till Ölsta folkets park är 
200 kr/år

8 söndagar start 22/9 
Ölsta Folkets Park

För dig som är nybörjare: Baskurs, 18-19:30
Träna vidare: Påbyggnadskurs, 18:45-20:15
600 kr/person och kurs.

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00, 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på vårt pg 73 11 20 - 2
Medlemsavgiften till Ölsta folkets park är 

 

d
Buggkurs! 

Varmt välkomna!

Medlemsavgi
20220200000 0 krkrkrkr/åå/å/å/ rr
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Har du en fråga till 
kommunens infor-
mationschef? 
Maila din fråga till: 
radio@malaroar-
nasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

Här kommer de senaste frågorna 
från er läsare och radiolyssnare, 
besvarade av kommunens närings-
livschef Johan Elfver i MN:s radiopro-
gram ”God kväll Mälaröarna”.

Med nybyggnationer i Stenham-
raområdet kommer vi få minst 
100 bilar till som åker till och från 
kommunen. Sedan byggs det nya 
villor på gamla fotbollsplan vid 
Hummelvreten, nya hus vid Ekerö 
strand och så vidare. Hur ska vårt 
vägnät klara detta de närmaste 
åren? 

– De här frågorna räknas alltid med 
i alla detaljplaner och programförkla-
ringar. Det är klart att det kommer 
att generera fler pendlare, men då har 
man också tagit med i beräkningen 
Förbifart Stockholm och breddning-
en av Ekerövägen. Det kommer att 
bli bökigt och stökigt de närmsta två 
till tre åren med trafikplatser som ska 
byggas, ny bro och breddningen av 
vägen. Sedan jobbar kommunen med 
olika åtgärder för att mildra det här så 
långt det går. Men breddningen kom-
mer att innebära att man slipper sitta 
i köer när man åker kollektivt och det 
diskuteras även ytterligare pendelbå-
tar. 

Över Helgökanalen färdas var-
je dag ett större antal barn i båda 
riktningar. Eftersom gångväg sak-
nas över kanalen tvingas de rakt ut 
i bilvägen. Lastbilar och personbi-

lar överträder regelmässigt gällan-
de hastighetsgränser över bron. 
Passagen för gång- och cykeltra-
fikanter är förenade med livsfara. 
Vad avser kommunen göra åt sa-
ken och när? En gångförbindelse 
borde kunna fästas/hängas på ut-
sidan av vägbron.

–Kollegorna på teknik- och explo-
ateringskontoret är högst medvetna 
om trafiksituationen och har en dialog 
med Trafikverket. I planen för budge-
ten för 2020, vill trafik- och exploa-
teringskontoret utföra en utredning 
av den här platsen för att se vilka lös-
ningar som finns för att förbättra tra-
fiksäkerheten, detta i samarbete med 
Trafikverket.

Stämmer det att Trafikverket som 
är väghållare, inte anser sig kunna 
stå för en sådan liten investering 
av stor betydelse för trafiksäker-
het för barn och övriga oskyddade 
trafikanter? 

– Jag har inte hört från mina kon-
takter på Trafikverket att det här skul-
le vara underordnat eller oviktigt på 
något sätt. Det här ingår in den stora 
planeringen. 

Vildsvinens närvaro breder ut sig i 
tätbebyggelsen runt om på öarna. 
På Gällstaö finns exempelvis ett 
par kullar och det rör sig om minst 
åtta grisar. Vad gör kommunen åt 
problemen? 

– Kommunen har tät kontakt med 

kommunens två jaktlag. Enligt upp-
gift har man tre fångstfällor på Gäll-
staö. Det hjälper dock inte så mycket 
sommartid, då det finns massa gott 
att äta för grisarna. Men man bedriver 
också kontinuerlig skyddsjakt på gri-
sar och ganska nyligen har man skjutit 
en, eller om det var två grisar på Gäll-
staö. Då har det lugnat ner sig något. 
Men helt och hållet kommer man 
inte åt det. Det bästa sättet att inte få 
in grisar på tomten, är att hålla undan 
fallfrukt och se till att man inte har 
tillgängliga komposthögar. 

När jag kom ner i morse till Södran 
och skulle ta mitt morgondopp 
som vanligt möttes jag av skyl-
ten : ”Ekerö kommen avråder från 
att bada då badvattenproverna är 
otjänliga. Nya badprover kommer 
tas inom kort”. Jag undrar vad det 
är för fel på vattnet, det såg klart 
och fint ut för ögat? 

– Det var för höga halter av bakte-
rier i provsvaret helt enkelt. Är halter 
så höga att de kan medföra illamåen-
de, diaréer eller annat som du kan få 
om du får en kallsup, då är det kom-
munens skyldighet att informera om 
att vi avråder från att bada tills nya 
prover tagits. Det här betyder inte att 
det kommer att vara konstant. Ibland 
kan det dyka upp en mängd bakterier, 
särskilt om det går in i vikar och sedan 
kan det försvinna igen.   

             EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Hur ska vårt vägnät klara detta?”

Inflyttningen i kommunen är stor, kommer 
vägnätet klara av detta, undrar en läsare.                                
                                                                Foto: Ewa Linnros

RADIO LYSSNA

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

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

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

Nytt för säsongen, 
hyr båtsläp hos oss

OKQ8 Ekerö 
Åkerstigen 22. Tel 08-560 305 09.  
Mån–fre 6–21. Lör–sön 8–21.
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Erskinesalen 7 september kl 18 - 21.15
Introduktion kl 17.40. Biljetter 245 kr finns på  
Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se 

OBS!

MÄLARÖARNA | Nu reg-
erar ”kung Karl Johan” i 
våra marker på Mälarö-
arna.
– Ett sådant Karl Johan-år 
som vi har just nu tror jag 
knappast jag varit med om 
under min tid som svamp-
kännare, säger Bo Nylén, 
ordförande i Mälaröarnas 
naturskyddsförening.

– Det är drömläge att gå ut i 
våra skogar och fynda. Rätt 
anrättad med olivolja och 
vitlök är Karl Johan sanno-
likt det bästa i svampväg el-
ler kanske det bästa i matväg 
överhuvudtaget, berättar Bo 
Nylén.

Även andra fina arter 
finns att plocka nu så som 

gul och blek kantarell, svart 
trumpetsvamp och stolt 
fjällskivling. 

Mälaröarnas naturskydds-
förening ordnar i samarbete 
med Stockholms svamp-
vänner en stor svamput-
ställning i Träsjögården, vid 
Maskbacken den 14 och 15 
september i år. Där kommer 
mycket att kunna studeras 
av ätligt och giftigt samt 
mykologisk ”kuriosa”.

– Mitt råd till svampplock-
aren är att undvika skivlingar 
och istället satsa på svampar 
med rör på undersidan av 
hatten, det vill säga soppar 
och tickor. Svampar med 
rör på hattundersidan hyser 
många ätliga och goda ar-

ter och innebär nästan inga 
förgiftningsrisker av allvar-
ligare art. Vita svampar kan 
man studera men inte äta. 
Den farliga vita flugsvam-
pen finns redan i våra mar-
ker, förklarar Bo Nylén som 
dessutom har fått en presti-
gefylld utmärkelse för sin 
senaste bok ”Matsvampar i 
skog och mark” (Norstedts 
förlag), i kategorin ”Best 
Truffles & Mushrooms 
Book” i de årliga ”Gour-
mand World Cookbook 
Awards” - den enda inter-
nationella tävlingen i sitt 
slag som grundades 1995 av 
Edouard Cointreau.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Gott om Karl-Johan i skogen 

NATUR

FOTO: BO NYLÉN

Prova på paratennis
För alla med intellektuell 

funktionsnedsättning i 

åldrarna 7-16 år. 

Helt kostnadsfritt. 

Anmälan görs 

till kansli@ekerotk.se 

Datum, tid och plats: 

Lördag 7 september

Lördag 5 oktober

Lördag 9 november

Lördag 7 december 

kl 15.00-17.00

Tennishallen, 

Björkuddsvägen 104

Vid frågor och funderingar 

är ni välkomna att mejla 

kansli@ekerotk.se eller 

ringa 070-5131065.  

Hitta din idrott! 
Kom och träffa en 
parasport-coach!
För alla med funktionsned-

sättning. Kom och träffa 

en coach som hjälper dig 

att hitta din idrott! 

Datum, tid och plats: 

Lördag 21 september, 

kl 10.00-14.00

Idélabbet, 

Mälarö Torg 14 b 

(ingång på baksidan 

av huset)

Lördag 9 november, 

kl 15.00-17.00 

Tennishallen, 

Björkuddsvägen 104

Träna barn, unga & 
vuxna med adhd, 
autism/asperger och 
andra diagnoser
För ledare inom idrotts-

rörelsen som vill stärka sitt 

ledarskap för att kunna 

inkludera fler inom den 

svenska idrottsrörelsen. 

Datum, tid och plats: 

Torsdag 3 okt kl 18.00-21.00

Idélabbet, Mälarö Torg 14 b 

(ingång på baksidan 

av huset). 

Föreläsningen är 

kostnadsfri, men vid 

utebliven närvaro 

debiteras 200 kr. 

Anmälan krävs. 

Anmälan på adressen nedan. 

Föreläsning för ledare 

Mer info på www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Idrott-motion-och-friluftsliv/  

se fliken för fritid för personer med funktionshinder. 

Parasport 
i  Ekerö? 
Det här händer i höst!
För dig med funktionsnedsättningar

Erskinesalen 23 september kl 19 - 21
Biljetter 145 kr finns på Mälaröarnas bokhandel 
& olstafolkpark.se 
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EKERÖ | Den 7 september inle-
der Live på bio Ekerö sin femte 
säsong i Erskinesalen. Då får 
mälaröborna återigen chansen 
att se föreställningar i världs-
klass på hemmaplan.

Först ut är succeföreställningen 
”The Audience” som är inspelad 
på National Theatre i London. I 
den spelar Helen Mirren drottning 
Elizabeth II, en roll som hon fick 
en Oscar för när hon tidigare gjor-
de den i en filmversion.

– Det blir som vanligt en helaf-
tonsföreställning med servering 
i pausen under den här första 
föreställningen. Sedan följer ett 
digert program under resten av 
hösten, berättar Ingrid Röising 
Bergman.

Hon beskriver hur de direkt-
sända operorna från Metropolitan 
i New York är de största publik-
dragarna, men att även försöken 
med att visa konstguidningar och 
balettföreställningar har varit po-
pulära bland mälaröborna.

I höstens program finns såväl 
guldkornet Madame Butterfly av 
Puccini som Manon av Massenet, 
men Ingrid Röising Bergman har 

ett särskilt tips som hon vill fram-
häva.

– Jag skulle vilja flagga för Akh-
naten, en opera om den egyptiske 
faraon som ville inspirera sitt folk 
att lämna de gamla gudarna för en 
enda gud – solguden. Den är kom-
ponerad 1983 av Philip Glass, som 
även skrev Satyagraha, stor succé 
på Folkoperan häromåret. Vi kan 
se fram mot en sprakande före-

ställning med enastående kostym, 
scenografi, koreografi och musik.

Förutom operaföreställning-
ar och teater kommer Live på bio 
även att visa en dokumentärfilm 
om Miles Davis som bygger på ar-
kivbilder, privata filmer och inter-
vjuer med några av världens främ-
sta musiker. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Liveopera i höst EKEBYHOV | Fram till den 
22 september fylls galleriet 
på Ekebyhov av teckningar, 
målningar, glas och keramik. 
Konstnärerna Kerstin Thern 
Larsson och MonaLisa Brieditis 
låter sig inspireras av japansk 
tradition och urberget bland 
annat.

Keramikern Kerstin Thern Larsson 
kommer från en familj där händer-
na användes flitigt och hon föll för 
keramiken vid första kontakten.

– När jag själv, som 19-åring, 
satte mina händer i leran för första 
gången, blev jag förälskad i materi-
alet och keramik har blivit min 
passion. Sedan 1997 arbetar jag hel-
tid med min dröm. Jag är lika road 
av den grova stengodsleran som 
den ljuvligt mjuka porslinsleran 
och på den här utställningen visar 
jag både och. Ovala krukor, fat och 

små lådor i stengods där jag tillåtit 
ett friare uttryck och där handens 
avtryck och ”ugnens gåvor” fått 
råda, beskriver Kerstin Thern Lars-
son som inspireras av japansk tra-
dition där enkelheten råder.

MonaLisa Brieditis startade som 
arkitekt och fortsatte in i ett eget 
sökande av konsten, i mitten på 
80-talet. På utställningen kommer 
hon visa teckningar och målningar 
av ”Urberget” samt fusat glas i bild 
och små skulpturer.

”Bergets sidor bildar kartor där 
vattnet ibland rinner. Stenen känns 
mjuk när solen värmt upp och hård 
när det är kallt. Berget är statiskt 
men ändå så levande i olika ljus. 
Glasen innefattar en parallell värld 
till Urberget.” kommenterar hon 
sin konst.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Urberg och Japan 

inspirerar till konst

FILM

Operan Akhnaten av Philip Glass bjuder på enastående kostymer och koreo-
grafi.                       FOTO: RICHARD HUBERT SMITH

T.v. keramik av Kerstin Thern Larsson och t.h. fusat glas av MonaLisa 
Breitidis.                                        

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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•  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 – Birkabild-
er. Utställningen pågår t.o.m. 8/9.

Ekebyhovs slottsgalleri
MonaLisa Brieditis – Teckningar, 
målningar, glas
Kerstin Them Larsson – Keramik
Utställningen pågår 7/9 -22/9.

Galleri Jungfrusund
Stane ”Stas” Loboda – mässing och 
koppar. Utställningen pågår 7-8/9 
och 14-15/9, kl 12-16.

Utställning
Birgitta Lindgren – akvarell- och olja.
Utställningen pågår t.o.m. 31/10. Pro-
fydents väntrum, Ekebyhovsvägen 1 
(vid brandstationen). Mån-tor, kl 8-17.

 EVENEMANG

Infokväll
Information om solpaneler för BRF 
och småhusägare. Kommunens 
energi- och klimatrådgivare svarar på 
frågor. Kostnadsfritt inkl fika.
När: 5/9 kl 17-20
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Energi- och klimatrådgivningen

Jazzkonsert
Bagladies – bl.a. de två saxofonis-
terna Catharina Wiborgh och Gunnel 
Samuelsson spelar instrumentalt 
men även en del vokalt. Servering 
17.30-19. Biljettpris 200 kr. Förköp.
När: 25/10 kl 19
Var: Ekebyhovs slott

Arr: Jazz på Mälaröarna i samverkan 
med Ekebyhovs slotts konferensverk-
samhet, Studieförbundet vuxensko-
lan och Ekerö kulturnämnd

Höstmarknad
Försäljning  av lokalaprodukter som 
saft, sylt, bröd, grönsaker, blommor, 
hantverk. Servering, lotterier.
När: 7/9 och 8/9 kl 12-16
Var: Färingsö hembygdsgård, Fären-
tuna
Arr: Färingsö hembygdsförening

Ekebyhovs slott
7/9 kl 14: Mälarökoalitionen – 
”Ekerös utmaningar; Klimatet, 
skolan, trafiken, boendet”. 
Arr: Liberalerna.
8/9 kl 14: ”Att växa upp naturnära i 
norra USA”, folkmusik. Arr: Kristoffer-
skolan klass 12A.
14/9 kl 14: Nockeybyhuskören. 
Arr: Ekerö Munsö hembygdsförening.
15/9 kl 14: Sånga Bleck ger en kon-
sert till Björn Holtsbergs minne. 
Arr: Tappströmsskolan klass 8A.
21/9 kl 14: Janne Andersson Band. 
Arr: Friluftsfrämjandet.
22/9 kl 14: Folkmusik med Ölaget. 
Arr: Friluftsfrämjandet.

Konsert
”The Audience” inspelad föreställning 
från National Theatre, London, med 
Helene Mirren.
När: 7/9 kl 18
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Live på bio Ekerö

Föreläsning
Marina Axelson-Callum föreläser om 
vardagen med häst.

När: 8/9 kl 14-15.30
Var: Biblioteket i Stenhamra
Arr: Barnens eget bibliotek i Sten-
hamra

Mälaröbion
8/9 kl 15: ”Toy Story 4”, fr. 7 år., 
kl 19: ”438 dagar”, fr. 15 år.
11/9 kl 13: ”438 dagar”, fr. 15 år. 
15/9 kl 15: ”Toy Story 4”, fr. 7 år., 
kl 19: ”Late Night”, barnt.
18/9 kl 14: Dagbio:”Hasse och Tage 
– en kärlekshistoria”, barnt., kl 19: 
”Downtown Abbey”, fr. 7 år.
22/9 kl 15: ”Playmobile: The Movie”, 
ålder ej fastställd, kl 19: Downtown 
Abbey, fr. 7 år.
24/9 kl 10: Barnvagnsbio: ”Lejon-
kungen”, fr .11 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

Prova-på-dans
Prova på att dansa squaredance. 
Gratis inklusive fika.
När: 13/9 kl 11-13
Var: Sjöscoutstugan, Bryggavägen 
129, Ekerö
Arr: Ekerö Square-Dancers

Fågelskådning
Riksmästerskap i tomtskådning. 
Räkna hur många arter du ser eller 
hör från din tomt eller hör av dig för 
att delta på någon annans tomt.
När: 14/9 hela dygnet
Var: Mälaröarna
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, lyssnarnas frågor till kom-
munen, sport, kultur – och allt hand-

lar om Mälaröarna! Vinn fina vinster i 
tidningens eget radioprogram.
När: 22/9 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Minimarknad
Minimarknad och öppet hus. Försälj-
ning av lokalt odlade produkter och 
hantverk, korv med bröd och kaffe.
När: 14/9 kl 11-15
Var: Bertil Ifwers museum, Solviksvä-
gen 12, Munsö
Arr: Munsö hembygdsförening, Bertil 
Ifwers museum

Fågelskådning
Sträckskådning med Jan Sondell och 
Kjell Häggvik.
När: 21/9 kl 6-12
Var: Samling på toppen av Mask-
backen
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

Konsert
”Miles Davis” – dokumentär om en av 
jazzens mästare.
När: 23/9 kl 19
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Live på bio Ekerö

Författarmöte
Professor Anna Götlind berättar 
om boken ”Spår av ett liv”  om en 
föräldralös pojkes liv som fosterbarn 
och smedlärling på Lovön och smed 
på Färingsö, till sista vilan på Sånga 
kyrkogård
När: 24/9 kl 19
Var: Klockargården 
Arr: Lovö hembygdsförening

Konfirmation 
2020

Född 2005-2006? 
 

Info / anmälan:
svenskakyrkan.se/faringso/konfa
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FOTBOLL | Damer div 2: 8/9 kl 15:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Boo FF • 22/9 kl 15:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Älvsjö AIK FF B
Herrar div 4 mellersta: 7/9 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Långholmen FC • 21/9 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Somalia United Fotbollsförening
Herrar div 7 C: 14/9 kl 14:00 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - Åkeshovs IoFK

FOTBOLL
Damer div 2 
Boo FF 14 13 1 0 67 - 6 40
Stuvsta IF 14 11 0 3 33 - 11 33
Älta IF 14 8 1 5 33 - 16 25
Segeltorps IF 14 7 3 4 27 - 17 24
Upsala IF 14 7 1 6 39 - 22 22
Älvsjö AIK FF B 14 6 4 4 27 - 19 22
Vaksala SK 14 4 3 7 11 - 37 15
Bälinge IF 14 3 3 8 26 - 36 12
Sätra SK B 14 2 1 11 6 - 55 7
Ekerö IK 14 0 1 13 3 - 53 1

FOTBOLL
Herrar div 4 mellersta
Rågsveds IF 18 11 3 4 35 - 21 36
Boo FF 18 10 3 5 44 - 33 33
Reymersholms IK 17 10 2 5 32 - 22 32
Rinkeby United FC 18 9 3 6 42 - 32 30
Spårvägens FF 18 8 4 6 34 - 22 28
Järla IF FK 17 6 5 6 30 - 28 23
Långholmen FC 17 6 3 8 34 - 31 21
Norrtulls SK 18 6 3 9 42 - 46 21
FC Krukan 16 5 5 6 20 - 27 20
Ekerö IK 18 6 1 11 29 - 42 19
Som. Un. Fotbollsf. 17 4 4 9 25 - 42 16
Redbrick City FC 18 4 4 10 23 - 44 16 

FOTBOLL
Herrar div 7C
Skå IK & Bygdegård 13 12 0 1 57 - 9 36
Iberoamericana IF 12 8 2 2 47 - 28 26
Åkeshovs IoFK 12 7 2 3 36 - 23 23
Olympia Stockholm FF 12 7 1 4 47 - 17 22
FK Bromma 11 5 2 4 36 - 27 17
Vällingby AIK 12 5 1 6 20 - 26 16
BK Bussenhus 13 5 1 7 32 - 47 16
Sthlm.Universitets FF 13 3 2 8 22 - 46 11
FC Shababos 10 2 0 8 17 - 54 6
Mespotamien FC 12 0 1 11 16 - 53 1

Matcher & tabeller

LÄGET 2 SEP

HEMMAMATCHER T.O.M. 24 SEP

Ny utomhusträning startad på Lovö
TRÄNING | Söndagen den 25 
augusti startade utomhusträ-
ningen ”Stark ute” på Lovön. 
Precis som namnet antyder, sker 
träningen ute i naturen.

– Det handlar om att bli stark på 
riktigt, inifrån och ut, i kropp själ. 
Det är en väldigt hållbar träning 
både för miljön och för människ-
an, berättar Anna Adelman som 
är grundare både till ”Stark ute” 
och ”CrossNature”. Det sistnämn-

da finns idag på ett tjugotal orter i 
Sverige och också utomlands.

– Att röra sig ute i naturens gym 
är något helt annat än när du tränar 
inomhus på ett vanligt golv. Ute 
springer du i allt från mossa till 
blåbärsris och på små stigar, för-
klarar Anna.

Hur går det till rent praktiskt?
– Vi har olika träningsformer. 

Vårt främsta koncept är ”Cross-
Nature”. Det handlar om att röra 

sig runt i naturen, stanna på olika 
ställen och använda sig av det som 
finns där, men även av varandra. Så 
utöver att vi använder stubbar och 
stenar och annat i naturen, använ-
der vi varandra och är varandras 
motstånd, säger Anna. 

Hon är även lovöbo och nu har 
hon alltså dragit igång verksam-
heten på Lovön vid Lundabadet. 

”CrossNature” är en blandning 
med både styrka, konditionsmo-

ment, smidighet och kroppskon-
troll.

– Det är också mycket mindfull-
ness, det blir det av att vara ute i 
naturen. Man lämnar allt annat 
och fokuserar på var man sätter 
fötterna, börja andas lugnt, lyssnar 
på fåglar och trädens sus, berättar 
Anna.

Träningen sker även vintertid.
– Då har vi som roligast. Då får 

vi en ännu starkare gemenskap. 
Dessutom kanske det är svårare att 

komma ut på vintern och då är det 
rätt skönt att ha ett gäng som står 
därute.

Utöver ”CrossNature”  erbjuder 
man även andra träningsformer.

– Vi har dessutom pass särskilt 
anpassade för barnvagn, familj, ju-
nior och senior samt ett gratis pass 
där man kan skänka pengar till väl-
görenhet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sporten ’’
”... vi får världsklassträning och superbra möjlighet till att bli bäst” 

Helena Rapaport

Tre ”MASK-åkare” med i landslaget
ALPINT | Från Mälaröarnas alpi-
na skidklubb MASK har tre åkare 
blivit uttagna till landslaget. 
Det är Helena Rapaport, Lukas 
Karlberg och William Hansson.

Helena Rapaport är med i landsla-
get för tredje gången medan Lukas 
Karlberg och William Hansson är 
med för första gången. Landslagets 
damtrupp består av 27 åkare och 
herrtruppen har 20 åkare.

–  Av drygt 40 åkare i landslaget 
kommer tre från Ekerö. Jag är ex-
ceptionellt stolt över vad klubben 
har åstadkommit och under åren 
har fostrat i hemmabacken. Sedan 
vet ju jag att det här är ju tre per-
soner som har lagt ned våldsamt 
mycket träningstid även utanför 
Ekerö och utanför Sverige. Det är 
ett jätteviktigt jobb som har gjorts 
för klubben och för kommande 
generationer, som får de här före-
bilderna. De ser att det är möjligt 
att lyckas, säger Martin Axelhed, 
ordförande i MASK. 

Vad innebär en sådan här uttag-
ning?

– Det betyder jättemycket. Jag 
tror att alla vi har som mål att få re-
presentera landet. Alla vi tre är inte 
topp 30 ännu och då får man betala 
skidförbundet för att tävla, men vi 
får världsklassträning och superbra 
möjlighet till att bli bäst, säger He-
lena.

Lukas och William inledde lands-
lagsträningen tillsammans med 
juniorlandslaget i Litauen där de 
tränade i en inomhusbacke. 

– Jag börjar åka i oktober och se-
dan fram mot november, decem-
ber är det dags att tävla. Jag hoppas 
på att ta mina första poäng i världs-
cupen nu. Jag har kört ganska 
många världscuper och varit nära. 
Poäng tar man när man är topp 30, 
min bästa placering hitintills är 36, 
berättar Helena.

– Både jag och Lukas har haft vår 
Europacup-debut och har även där 
försökt att ta poäng för att komma 

till topp 30, berättar William och 
Lukas tillägger:

– Europacup är steget mellan 
Sverigecuperna som finns och 
världscuperna. Det är lite där vi ska 
försöka kriga in oss och etablera 
oss.

Helena började tävla för klubben 
när hon var sex år.

– Min syster var med väldigt ti-
digt så jag fick hänga med där. Så 
jag har nog varit medlem i princip 
hela mitt liv, säger Lukas och hans 
mamma kan berätta att han åkte 
sitt första KM när han var 4 år.

– Jag började tävla för MASK när 
jag var 12 år, säger William.

MASK har idag nära 1 000 med-
lemmar varav cirka 300 aktiva åka-
re i åldrar från fem, sex år upp till 
18-årsåldern.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Helena Rapaport.   FOTO: KLAS ROCKBERG

Lukas Karlberg och William Hansson.  FOTO: AMANDA KARLBERG
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ISHOCKEY | Inte mindre än 
fyra mälarökillar är uttagna till 
TV-pucken i år. Nu när den långa 
uttagningsprocessen är klar, 
väntar en intensiv höst med tur-
neringar och kval. 

Det är fyra energirika och tränings-
fokuserade hockeykillar som mö-
ter upp vid Träkvistavallen en av 
sommarens varmaste dagar som 
råkar infinna sig i slutet av augusti. 
De har nyligen fått veta att de alla 
är uttagna till TV-pucken 2019. 
Philip Fankl och Lukas Swedin är 
uttagna till Stockholm Syd och 
Wille Glantz och Anton Dagerlind 
till Stockholm Nord. Annars spelar 
de båda första i Djurgården, Wille 
spelar i Göta Traneberg och Anton 
i AIK.

Alla fyra killarna har spelat 
hockey sedan barnsben och kan 
knappast minnas tiden innan. De 
har spelat tillsammans i olika lag 
och känner varandra väl. De är alla 
vana vid att träna och spela match 
sex dagar i veckan i stort sett året 
om och att hantera skolarbetet 
genom att vara strukturerade 
och lyssna noga på lektionerna. 
Nu går de i nionde klass i Upp-
gårdsskolan, respektive Birkasko-
lan och hoppas var och en på att 

komma in på hockeygymnasium 
i nästa steg.

– Först ska man klara intagning-
en till själva gymnasiet och sedan 
ska man klara själva hockeydelen, 
förklarar Wille.

När killarna får frågan om hur 
det var att börja sin hockeykarriär 
på Mälaröarna är de helt eniga.

– Det har varit jättebra. Man får 
till exempel mycket träningstid då 
det inte är så många som tränar, 
konstaterar Anton och får medhåll.

Men först i tur står TV-pucken. 
– Uttagningen har varit en lång 

process och tränarna har scoutat 
under åtminstone det senaste 
årentför att hålla koll på spelarna, 
berättar Lukas, som är den ende av 
killarna som är målvakt.

– Men det är egentligen sedan 
januari som den egentliga uttag-
ningen har pågått, fyller Philip i.

Från ett par hundra anmälda, har 
sedan 23 spelare i respektive lag 
tagits ut i etappvisa gallringar. Det 
har varit vårläger, sommarläger 
och turnering, där TV-puckslagen 
successivt har tagits fram.

– Vi har också spelat en tränings-
match med TV-puckslagen och 
det var lite speciellt för den fick jag 
spela mot mitt ordinarie lag, skrat-

tar Wille och beskriver hur han 
visste i god tid att han skulle spela 
matchen, men då uttagningen inte 
var klar, visste han inte vilket lag 
han skulle representera.

Härnäst väntar träningscup med 
de respektive lagen och första 
helgen i september är det kvalspel 
på Gotland. Går lagen vidare där-
ifrån blir det finalspel i månads-

skiftet mellan oktober och no-
vember.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mälarökillar i TV-pucken

Fr.v. Wille Glantz, Philip Fankl, Lukas Swedin och Anton Dagerlind.                 FOTO: LO BÄCKLINDER

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

| sporten
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Ekerö kommun näst bäst 
på miljö- och klimat i länet

Nya bussar med sina nya 
displayer men med urgam-
mal information möter 
oss resernärer. ”Växt-
husvägen”? Det är väl siså-
där tio år sedan SL valde att 
byta namn på hållplatsen 
till Träkvista idrottsplats .

– Up to date

Dags att SL 
uppdaterar!

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• 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.

Den 27 juni publicerade tidningen Dagens 
samhälle en artikel där man har granskat 
kommunerna gällande hur bra de jobbar 
med frågorna klimat och miljö utifrån de 
globala målen i Agenda 2030.

Ekerö kommun placeras som näst bäst efter 
Huddinge av alla regionens kommuner. Detta är 
mycket roligt och alla invånare samt anställda i 

kommunen bör alltid ta åt sig när vi hamnar på 
bra placeringar i mätningar. Under mandat-
perioden vill vi i Ekeröalliansen fortsätta miljö- 
och klimatarbetet genom att underlätta för 
företag i deras kontakt med kommunen och 
miljökontoret, upprätta solceller på alla Ekerö 
bostäders nybyggnationer och rot-projekt 
samt kommunens nyproducerade byggnader, 
ge alla Ekerö bostäders hyresgäster möjlighet 

att ladda sina elbilar och laddhybrider, miljö-
anpassa kommunens lokaler, införa biobase-
rad närvärme, skydda Jungfrusundsåsen och 
Ekebyhovsdalen samt arbeta för en giftfri miljö 
för barn och ungdomar i kommunen.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordförande

Klockan är nio och det är 
fortfarande så varmt att vi 
har fönstret öppet i sov-
rummet. Vi har nästan alla 
fönster öppna just nu på 
kvällarna för att vädra ut 
värmen. Det går ganska 
bra större delen av tiden 
men sedan kommer det 
motorcyklar utan ljuddäm-
pare,  trimmade bilar eller 
bara bilar som tycker att en 
raksträcka tvärs genom ett 
villaområde är en lekpark. 
Barnen vaknar och jag blir 
irriterad. Dels på att ljudet 
stör men också för att det 
är så oerhört egoistiskt att 
åka på det sättet en vardag 

när även unga killar på mc 
borde fatta att man stör. 
Kanske en del av lockelsen 
ligger i det? Att skita i alla 
andra och bränna gummi? 

Jag ogillar bullerstör-
ningen från vägen, jag 
ogillar när folk kör för fort 
dels för att det är farligt och 
sedan har vi miljöaspekten 
på det. Det finns inget bra 
alls med detta. 

Vi har för lite polisiär 
närvaro här på öarna men 
desto mer trafik och jag 
vågar påstå att merpar-
ten av de bilar som kör 
Ekerövägen fram gör det i 
för hög hastighet och nog 

tycker att de är viktigare 
än andra. För så måste man 
tolka det när man kör om 
folk på insidan i bussfilen 
i för hög fart. Jag har länge 
önskat mig väggupp men 
har lärt mig att det kan 
vara sämre för de boende 
och faktiskt för miljön. 
Acceleration och decele-
ration låter nämligen och 
kostar drivmedel. Men i 
Linköping har man testat 
något nytt. Falluckor! Låter 
spontant lite farligt kanske 
men är hur smart som helst. 
Laser mäter av hur hastig-
heten hålls och går det i 50 
kilometer per timme som 

det ska då händer ingenting. 
Går det fortare, ja då öppnas 
luckan! Innan ett sådant 
farthinder installerades på 
Öresundsbron körde 17 000 
bilar i månaden för fort där, 
efter endast 1 300 stycken. 

I en miljökramande 
kommun som denna 
kanske en sådan lucka kan 
passa bra? Den kostar mer 
än de vanliga men sparar 
både liv, hälsa och miljö. 
Kom igen nu kommunen, 
var lite framåt, våga satsa på 
era invånare, och miljön!

– Anna Voltaire

Sänk farten på ett smart sätt

REPLIK

Frågan om anhöriginvand-
ring handlar inte om vem 
som är för eller emot att 
nyanlända ska få ta hit sina 
nära och kära, även om 
debatten ibland kan ge det 
intrycket. Snarare handlar 
frågan om vilka krav på för-
sörjning med mera som ska 
ställas på den som önskar ta 
hit sin familj. Det huvudsak-
liga problemet idag är, som 
jag ser det, att reglerna redan 
är för generösa. Den som 
vill ta hit sin familj måste ha 
tillräckliga inkomster och en 
bostad av tillräcklig storlek, 

men undantagen är många. 
Kraven gäller till exempel 
inte den som är flykting eller 
alternativt skyddsbehö-
vande, förutsatt att famil-
jemedlemmarna ansöker 
om uppehållstillstånd inom 
tre månader efter att man 
själv fått uppehållstillstånd. 
Dessutom kan bidrag i vissa 
fall räknas som inkomst. 
Istället för att fler grupper 
ska omfattas av allt för gene-
rösa regler behöver regelver-
ket stramas åt och förtydli-
gas. Att försörjningskravet 
kan uppfyllas av personer 
som behöver bidrag för att 
klara sig motverkar hela 

syftet med kravet, vilket 
även Migrationsverket 
själva konstaterat.
Socialdemokraternas 
finansminister Magdalena 
Andersson har flaggat 
för att det fram till 2026 
kommer saknas 90 miljar-
der kronor till välfärden. 
Enligt SKL:s chefsekonom 
Annika Wallenskog måste 
runt 40 kommuner höja 
skatten nästa år – vilket i så 
fall skulle vara fler än under 
finanskrisen. I ett sådant 
läge är det ansvarslöst att 
underlätta anhöriginvand-
ringen. Det handlar inte om 
att människor inte ska få ta 

hit sina familjer, 
utan om att skat-
tebetalarna inte 
ska behöva stå för 
kostnaden. Det är 
därför ett synner-
ligen bra förslag 
som SD lägger 
fram i form av 
integration- och 
migrationspolitiskt bokslut. 
Det kan inte få fortsättas att 
konstant hävdas i debatten 
att flykting- och invand-
ringen bara genererar posi-
tiva effekter för det svenska 
samhället utan att kunna 
vederlägga att så skulle 
vara fallet. Till alla er som 

hävdar de så  kallade positiva 
effekterna – vad är ni rädda 
för att ett integration- och 
migrationspolitiskt bokslut 
skulle visa?

– Johan Sundqvist,
Sandudden

Integration- och migrationspolitiskt bokslut – ett bra förslag!

För mycket 
klagomål

REPLIK

Vi bor vid rondellen med det 
fina konstverket med de tre 
stora dansande Eklöven, fint 
tycker vi! Bra att popplarna 
togs bort utmed Ekerövägen, 
rötterna från träden förstör 
vägbanan, asfalten spricker 
till slut om träden får stå 
kvar! Dessutom skräpar 
löven ner allt och det blir 
halt på hösten! Konstgräs i 
urnorna gör att det ser fint 
ut hela säsongen, gräs måste 
hela tiden klippas och hållas 
efter! Bina har mycket att 
välja på både i trädgårdarna 
runt centrum och på alla 
större gräsplaner och utmed 
cykelvägarnas vägkanter! Det 
finns mycket som är positivt 
i kommunen! Men vi som 
bor här kan hjälpa till med att 
hålla snyggt, inte kasta skräp 
och fimpa på marken, utan 
lägga detta i de papperskorgar 
som finns lite varstans eller ta 
med fimparna hem!

– Nöjd nyinflyttad 
till kommunen!

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Repris på www.malaroarnasnyheter.se

Nyheter, trafikrapport, väder, spännande 
gäster, tävlingar med fina priser och allt 
handlar om Mälaröarna! Ställ en fråga 
till kommunens informationschef, vi tar 
upp det i programmet. Maila frågan till 
radio@malaroarnasnyheter.se  nyheter

MÄLARÖARNAS

01,444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

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
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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 | Samman-
slagningen av Färingsö 
och Ekerö kommun ligger 
i pipeline 1969. Det gäller 
även byggnationen av en ny 
Nockebybro, men det krävs 
en del specialprojekt för att 
få till det hela.

Direktör George Bergström, 
som 1969 ägt Brostugan på 
Kersön i 25 år, har lika lång tid 
oroat sig för dess öde kan man 
läsa i MN i augusti 1969. 

Oron handlar om bygget av 
den nya Nockebybron. Tidi-
gare har det omtalats att den 
16,5 meter fyrfiliga bron med 
tillfarter som planeras, måste 
inkräkta på den mark där Bro-
stugan ligger och värdshuset 
måste helt enkelt flyttas.

”Själva flyttningen, cirka 
75 meter, göres med hjälp av 
rullar och på det området har 
man numera sådan rutin, att 
det knappast ens är nödvän-
digt att flytta ut möbler etce-
tera”. 

I MN 1969 skrivs det också om 
en kommande sammanslag-
ning av Ekerö och Färingsö 
kommun. Men vad ska kom-
munen heta? Buden är många: 
Ekerö, Mälarö, Mälaröarna 
och Birka. 

Samarbetsnämnden beslutar 
efter lång diskussion att föror-
da det förstnämnda förslaget, 
alltså Ekerö. Motivationen är 
att ”Ekerö är ett utgammalt 
ortsbegrepp” och dessutom 
spar man pengar då företagen 
i ”gamla Ekerö” slipper trycka 
nya brevpapper och ändra 
adresser. ”Två folkpartister, 
ingenjör Sten Axelsson. Ekerö 
och handelsträdgårdsmästare 
Bertil Lööf, Svartsjö reserve-
rade sig mot beslutet. De vill 
att den nya storkommunen 
ska heta Mälarö.”

Förberedelserna med sam-
manslagningen drar igång. 
”Det nuvarande kommunal-
huset vid Tappström räcker 
emellertid inte och man har 
att välja att bygga till detta, ut-
rymme finns på tomten, eller 
att bygga en helt ny förvalt-
ningsbyggnad.”

Det blev det första alternati-
vet, kanske hade det varit bätt-
re om man från start byggt ett 
nytt, större hus. För än idag är 
man trångbodd och kommun-
huset rustas och byggs om, 
om och om igen.

                                                         
                                  
                                   EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

”Lätt jobb att flytta Brostugan” 

Direktör Bergström på värdshustrappan med en tjock pärm urklipp av det myckna som under årens lopp 
skrivits om Nockebybron och Brostugan.
 

Miljö och klimatarbete i kommunen.

Miljöstrateg, Maria Cassel

Hur ska Ekerö växa?
Arkitekt, Kjell Forshed.

Hur kan Ekerös näringsliv utvecklas framöver?
Avgående och ny näringslivsdirektör, Stefan Pellén och Johan Elfver

12:15

13:30

14:45

M
ÄLARÖKOALITIONEN  

T

ILLSAMMANS FÖR EKER

Ö
 

 Sedan 2018
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Mälarökrysset
Välkomna att lösa ett korsord på temat Mälaröarna. 
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström. 

TÄVLA! Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de 
färgade rutorna. Mejla meningen till: 
kryss@malaroarnasnyheter.se och uppge även postadress. 
I ämnesrutan skrivs bara för- och efternamn. Bland de rätta 
svaren lottar vi efter helgen ut ett PRESENTKORT på 100 
kronor hos Färingsö trä.

Vi gratulerar Per Wårstam, Ekerö, till förra numrets vinst där 
korsordet hade nedanstående lösning. 

| mälarökrysset 

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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F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

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

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

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

Vänd dig med förtroende till oss 
när du har behov av tjänster inom 

trädgård/markplanering och fastighetsskötsel.
Vår miljö är det viktigaste vi har. 

Ansvaret för vår miljö är en röd tråd 
i vår verksamhet och vi är självklart 

miljö- och kvalitetscertifierade.

Gamla Huset                           Butik

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö

Telefon: 08-560 30121 -     Gamla Huset Butik

 Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

 

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt

Teater 13-åriga Molly från Ekerö gör en av huvudrollerna i en ny fri 
tolkning av Prinsessan på ärten på Teater Bristol. Hon spelar den 
fattiga bondflickan som efter en rad äventyr blir prinsessa och 
räddar landet från den elaka drottningen. 

 FOTO: PRIVAT

Insektssafari Intresset var stort när Svartsjö byalag bjöd in 
entomologen Stanislav Snäll till Svartsjöparken. Cirka 35 perso-
ner letade efter skalbaggar och hittade bland annat guldbaggar. 
Stansilav hade även med sig världens största exemplar av värl-
dens största skalbagge: 16,8 centimeter.               FOTO: STINA BARKOW

Dansfest Sista helgen i augusti fylldes planen framför Svartsjö 
slott av dansande människor, hög musik och ljusspel, när Vivrant 
at the Castle stora dansevent ägde rum. Dagen efter var slottet 
åter den stillsamma plats som mälaroborna känner det som.

 FOTO: JOHN FALKENBERG

Lovö marknad och hembygdsdag 1 september lockade som vanligt 
många av besökare. Lovö magasin erbjöd en mustig höstgryta i 
sommarvärmen. Rörby hembygdsgård med Hogsta hembygds-
museum är en unik kulturmiljö, den enda sammanhängande gård-
smiljö som är intakt här på Mälaröarna.          FOTO: OVE WESTERBERG

100-årsfest  När Kerstin Lindvall firade sin 100-årsdag den 27 
augusti blev det stor fest med familj, vänner och speciellt inbjud-
na gäster. Kerstin som bott hela sitt liv på Färingsö, fick blåsa ut 
100 ljus på tårtan som personalen på Söderströmsgården bakat. 

 FOTO: PRIVAT



 

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
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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

Uttern 4,50 motorbåt från 
80-talet. Stabil, stadig båt med 
centerbord. Finns segel och 
mast, men inget roder. Vi har 
använt den endast som motor-
båt och säljer den nu pga flytt.
Aktersnurra Tohatsu 16 hk av 
äldre modell med bensindunk, 
medföljer. Pris 5 000 kr. 
Ring Danne 070-511 43 18.

En sk sättugnsplatta av gjutjärn, 
tidigt 1800-tal. Rostig men hel 
med en kejsare i bild med 

texten ‘KEJSARE’ under bilden.
Säljes till högstbjudande men 
lägst 3 000 kr.  A-M Larsson
08-560 365 11.

KÖPES

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 alt. garage eller loge 
för husbil. Allt av intresse. 
Längd 9 meter. Kontakta 
Jan 070-642 02 42. 
Epost: janne_59_@hotmail.
com

Alvar Eliasson till minne
EKERÖ | Som redan 
skrivits har Alvar Elias-
son lämnat oss denna 
sommar.  Alvar blev 88 
år. Hans närmaste är 
döttrarna Susanne och 
Ann-Charlotte.

TILL MINNE

Vännen och kollegan Alvar 
var en mycket uppskattad 
konstnär. Som tecknare var 
han en mästare i att illus-
trera gamla bygdemiljöer.  
Hans akvareller var oerhört 
känslofulla.

En av de finaste han gjor-
de var Ekebyhovs slott med 
kastanjen vid stentrappan.

Den var en beställning av 
Ekerö kommun till kultur-

stipendiet 1984, se bilden.
Alvar övergick  så små-

ningom till att måla oljor i 
abstraherad form.

Galleri Tersaeus vid 
Hornspuckeln blev hans 
fasta punkt med årliga ut-
ställningar. Motiven blev av 
sydländskt karaktär.

Alvar kunde muttra 
ibland: ”Jag hinner inte 
måla så mycket!”

Släktgården i Småland 
krävde sin tid! I synnerhet 
efter stormen ”Gudrun”.

Våra enkla middagar vi 
bjöd varandra på var alltid 
fyllda av minnen. En resa 
till Berlin som döttrarna ar-
rangerad blev ett återkom-
mande tema, ur ett histo-
riskt tidsperspektiv.

Alvar saknade sin Ingeborg 
som var en uppskattad chef 
på Ekgården.

Jag saknar våra middags-
minnen.

VERONICA 
CORNILS- BERG                                       

EKERÖ 190821

”Som tecknare var 
han en mästare i 
att illustrera gamla 
byggdemiljöer.  
Hans akvareller 
var oerhört känslo-
fulla”
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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

           

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en 
modern redovisningsbyrå som strä-
var efter att hålla en aktiv dialog 
med sina uppdragsgivare. Sedan 
starten 1987 har vi fått förtro-
endet att arbeta åt flera hundra 
företag och vi kan idag räkna 
oss bland de större redovisnings-
byråerna i Sverige. Vår personal 
har tystnadsplikt om våra uppdrag 
och behandlar all information med 
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitets-
arbete och en strävan att persona-
len ska vara delaktig och engage-
rad. Vi ser oss som fullservicebyrå 
och en komplett ekonomipartner till 
våra uppdragsgivare.

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

TEGELBRUKSVÄGEN 1A  I   EKERÖ C  I   08-560 397 00

Detta är en annons från 

Mälaröarnas Akupunturklinik och More Beautiful by Kerry Rigby

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

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

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

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

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

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

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

www.mälaröarnasakupunktur.se

www.moreBeautiful.se

En oas för kropp och själ
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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!

GRATTIS

• Grattis Emilia Nyberg     
Eriksson på 15-årsdagen 
den 14/9! Massa pussar 
och kramar från familjen!

DÖDA

• Arne Bertil Henricsson, 
Ekerö, avled den 9 augusti   
i en ålder av 88 år.

• Klas Bengt Dysting, Ekerö, 
avled den 11 augusti i en 
ålder av 90 år.

• Anja Maria Werner, Lovö, 
avled den 13 augusti i en 
ålder av 88 år.

• Eva Ulla-Britt Yxhammar, 
Stenhamra, avled den 18 
augusti i en ålder av 86 år.

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

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

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

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

Marie Rosmark 
Kundrådgivare

 

LÄNGTAR DU  
efter förändring? 

     Med en coach 
     går det både     
     lättare och                                
     snabbare! Vi möts på Ekerö!  

Läs mer på: www.me2u.se/coaching

Grattis på hundraårsdagen 
Kerstin Lindvall i Färentuna, 
född 1919.08.27, önskar 
Ethel, Andreas, Annika och 
Anneli med familjer!

www.ekerobudo.com 

NYFIKEN?Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

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!

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpgbild
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning samt 
   i mån av utrymme 
• Manus tas inte emot per telefon eller fax. Vi uppskattar e-post!
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

www.musikcarina.se
 Carina Bergstedt Edlund

utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm

En höst med musikaliskt innehåll 
 hos MUSIKCARINA – välkommen du också!

ALLAKANSJUNGA-KÖREN, tisdagar 11.15-12.45 inkl fika, start 10 september.
Kom som du är, bara du gillar att sjunga – prova gratis första gången.

Hjälp med PROVSJUNGNINGAR till Adolf Fredriks musikklasser, Kulturama mfl?
Lämna intresseanmälan redan nu, i början av november är det lagom att börja 
förbereda sig.

PROJEKTKÖREN – den proffsiga kören för dig mellan ca 18-55 år som vill sjunga 
koncentrerat under ca 5-6 veckor. Vi börjar i mitten av oktober och övar inne vid 
Brommaplan. Du måste vara van körsångare, förstå noter och sjunga 
rent. Högt tempo, rolig repertoar.  Adventskonsert kring 1a advent. 

All info www.musikcarina.se  Välkommen!

Ekerö  -  Stockholm



DATA

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

FÄRGHANDEL

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!
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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

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

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

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

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

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

Bidra till en bättre värld 

genom att handla prisvärt hos oss! 

Skänk saker. Köp saker. 

Bidra till bistånd och återvinning.

Troxhammar Gård, Färingsö

Tfn: 076-547 09 14

www.kyrkornassecondhandekero.se

www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö

MÄLARÖARNA | Vid flera 
tillfällen under senaste 
perioden har kvinnor blivit 
ofredade på allmän plats 
på Ekerö. En misstänkt har 
också gripits kopplad till 
åtminstone en av händel-
serna.

Den 22 augusti blev två unga 
personer ofredade av en 
medelålders man vid Lund-
hagsbadet och den 2 septem-
ber greps en man misstänkt 
för brottet. 

Kommunpolis Anna Freij 
menar att det är viktigt att 
förebereda sig på liknande 
händelser.

– Tala med era ungdomar 
om vad man ska göra i en si-
tuation då det händer saker 
som känns fel, om vad som 
är ok och inte. Att vara men-
talt förberedd kan göra stor 
skillnad, förklarar hon. 

Knappt en vecka senare 
kom information om fle-
ra ofredanden till polisens 
kännedom. 

– Polisen lade ett litet pus-
sel och signalementen stäm-
de delvis överens i tre olika 

ärenden gällande ofredan-
den i samma område kring 
Lundhagen, Skärvik och 
Gräsåker. 

Efter händelserna har po-
lisen ökat sin närvaro i om-
rådet. 

Anna Freij poängterar 
också att om man känner sig 
rädd, hotad eller förföljd av 
någon ska man ringa 112.

– Den första septem-
ber anmälde ytterligare en 
kvinna att hon blivit antas-
tad av en man, denna gång 
på en gångväg vid Ekerö 
centrum. Mannen hade ta-
git tag i kvinnan och sam-
tidigt blottat sig. Av okänd 

anledning avbröt han dock 
och sprang från platsen.

Målsäganden tog sig 
till bostaden och larmade 
polis. Flera patruller  och 
hundpatrull hade varit i 
område för att söka efter 
mannen och knacka dörr, 
men ännu är ingen gripen. 
Händelsen utreds som för-
sök till våldtäkt.

Under perioden har poli-
sen också hanterar ett flertal 
ärenden kopplade till ung-
domar. Den 23 augusti blev 
en ungdomsfest på Ekerö 
stökig då oinbjudna gäster 
dök upp. Polisen stannade 
i samband med det en buss 
full med ungdomar med 
anknytning till festen och 
kontrollerade alla för att se 
att allt stod rätt till.

Tidigare på kvällen hade 
polisen också besökt fritids-
gården i Träkvista.

– Att besöka fritidsgårdar 
ett visst antal gånger per år är 
något vi har som mål. Det är 
positivt att unga får träffa po-
lisen då det inte hänt något, 
utan bara för att umgås lite.

Den 27 augusti rapporterade 
polisen också en narkotika-
överlåtelse i Stenhamra.

 – Tala med ungdomar om 
narkotikans skadliga effekt. 
Lär er se tecken på narkotika-
påverkan och tipsa polisen 
vid misstankar om narko-
tikaförsäljning, uppmanar 
Anna Freij.

Polisen har också fått in 
en anmälan om att en äldre 
målsägande blivit lurad av 
en ”banktjänsteman” som 
uppgav att han ringde från 
målsägandens bank och 
skulle varna för bedragare. 
Personen som ringde bad 
målsäganden att logga in på 
sitt mobila bank-id. Efter 
samtalet märkte målsägan-
den att pengar fattades från 
det egna kontot.

– Tänk på att banker aldrig 
ringer och ber dig logga in 
på din banksida eller ber dig 
uppge lösenord eller dylikt. 
Lägg på luren om detta hän-
der, säger Anna Freij.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Flera kvinnor antastade
Nytt ofredande trots tidigare gripande

”Polisen lade ett 
litet pussel och sig-
nalementen stämde 
delvis överens i tre 
olika ärenden gäl-
lande ofredanden i 
samma område...”



VÄLKOMMEN PÅ INVIGNING
I VÅRT NYA VISNINGSHUS I BRYGGA, EKERÖ 

Du vill ha vattnet, skogen, staden, landet, lugnet, livet. Du vill ha allt. Vid Mälarens strand, 
endast 10 minuters promenad från Ekerö centrum, får du det. Här står snart 44 st rad- 
och kedjehus redo för att skapa nya familjeminnen i. Bo tryggt och barnvänligt med 
närhet till förskola, skola och aktiviteter. Just nu pågår försäljning av första etappen.

Välkommen på invigning av vårt visningshus: 
8 september, klockan 11:30-13:00 på Fredriksstrandsvägen 62B

Mäklare: Sophia Åkerman, 070 760 46 63, sophia.akerman@svenskfast.se

BRYGGA
EKERÖ

8 septemberkl: 11:30-13:00



Koll på läget sedan 1937

Härligt lantligt läge

Stor solig altan

Genomgående bra skick

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

BYGGÅR 1947 TOMT 1607 m² EP 69 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

1-plansvilla med stilren design

Insynsskyddade uteplatser

Utmärkt läge!

Astrakanvägen 14, Ekerö
5 rok, 184 m² UTGÅNGSPRIS 10 400 000 kr VISAS Ring

för tidsbokning! BYGGÅR 2010 TOMT 1028 m² EP D

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61 

Sjönära med underbar sjöutsikt

Badklippor precis nedanför

Båtplats

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

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1922 TOMT 1153

m² EP 70 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 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 Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 2000 EP 114 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

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 8/9 kl 14:45-15:30

BYGGÅR 2018 EP Ej utförd 

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Radhus i toppskick

Barnvänligt område

Centralt läge

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

VISAS Ring för tidsbokning! AVGIFT 6 699 kr/mån

BYGGÅR 1992 EP 60 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Villatomt med sjönära läge

Gemensam bad- och båtbrygga

Idyllisk miljö

Iländaskär 13, Färentuna
UTGÅNGSPRIS 1 500 000 kr TOMT 2554 m²

VISAS Ring för tidsbokning! EP Behövs ej 

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Friliggande villa 

Perfekt för barnfamiljen

Nytt garage

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

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1968 TOMT 702

m² EP 48 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

Nyproducerad & sjönära villa

Förråd & egen carport

Trevlig trädgård med stort trädäck

Mjölnarvägen 22, Ekerö
5 rok, ca 121 m² UTGÅNGSPRIS 5 800 000 kr 

VISAS Sö 8/9 kl 12:00-12:45, Ti 10/9 Ring för

tidsbokning! BYGGÅR 2017 TOMT 200 m² EP 51 kWh/

kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TEL 0708-26 83 00

Smakfullt renoverad 2007

Lättskött trädgårdstomt

Centralt läge

Granbacksvägen 14A, Ekerö
5 rok, 139 + 28 m² UTGÅNGSPRIS 6 495 000 kr 

VISAS Sö 8/9 kl 13:30-14:15, Må 9/9 Ring för

tidsbokning! BYGGÅR 1990 TOMT 700 m² EP D

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Härliga ytor & många möjligheter

Fiber finns installerat

Underbart läge!

Gudmundvägen 5A, Stenhamra
6 rok, 145 + 80 m² BYGGÅR 1974 TOMT 1099 m²

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Trivsamt bostadsrättsparhus

Bekvämt boende i ett plan

Centralt & naturnära

Björkuddsvägen 64B, Ekerö
3 rok, ca 78,3 m² UTGÅNGSPRIS 3 350 000 kr 

AVGIFT 3 681 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1978 EP 104 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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



Lördagen 14 september kl 10-15
           Produktvisning
  Smakprov  Försäljning

CENTRUMBLADETCENTRUMBLADETCENTRRUMBBBLAADDET
Välkomna till Ekerö Centrum!

Arrangör: Ekerö Centrumförening
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”Smaka på Ekerö”
Mälaröarnas närproducenter 

visar upp vad de har att erbjuda.
Upplev, smaka, lyssna och njut!

ANSIKTSMÅLNING
och HOPPBORG

för alla barn 
kl 10-15

AAAArrangör: EkerAAA er



E-handel i all ära.

Välkommen in! 
Nu påfyllt med 

ekologiska godsaker 
från Add:wise!

Välkommen in och 
hitta din favorit!

Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum

Träna dygnet runt för 199:-/mån. Årskort 1995:-/år. Max antal 100 st. 
Först till kvarn...

Always

Fitness 24

Hösterbjudande! 

Årskort 
1995:-Godsaker från 

Add:wise

Öppet
dygnet
runt!

Skomakeri, kemtvätt 
och skrädderi.

Vi lagar även guld. 
Välkommen in!

EKERÖ

KEMTVÄTT Batteribyten 
och reparationer 

av alla slags klockor

Proteinpulver, Gainer, BCAA och 
andra tillskott från Better You 

20 % rabatt denna dag

”Smaka på” Better Yo

  

20 % rabatt 
på ”Better You”

20 % rabatt
på kem- och mattvätt
Gäller vid inlämning vecka 36 & 37 

Floris
thörna

n

Ekerö

Du får din 

ÅLDER 
i rabatt på bågen!

Passa 
på!

ÅLDERS
RABATT
Gäller på 
merparten av 
bågsortimentet 
vid köp av kompletta 
glasögon med premiumglas. 
Gäller t.o.m. 2019-11-30. 
Kan kombineras med värde-
checken nedan men ej med 
andra erbjudanden.

Vi har jättebra produkter för din 
kropp - invärtes som utvärtes!

Kom in och kolla krämer från 
L’erbalario och kosttillskott 

för din träning!

Efter semestern

ItCar
e

Just nu
GRATIS felsökning 

och hembesök!
(Gäller t.o.m. 30 september)

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

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

Ny 
butik!



Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum

Vi föredrar ö-handel!

Välkommen! 

Välkommen till oss på Apoteket
Ekerö Centrum

Tag hand om din hud 
efter sommaren!

Öppet 
alla dagar!

(ord.pris 156.-)

från Barents hav

Odlad i Vilhelmina, 
Norrland

(ord.pris 156.-)156 )

från Barents hav

s 156.-)156.-)156.-)

Dill i kruka
10:-/st
Orto Novo lokalodlad

v Adelsöägg
10:-/st

6-pack

Oddddllllllllllllllllllll
Norrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Vi hjälper dig i vår deli!

Baguette
10:-/st

Bonjour. Butiksbakad. 400 gr 
Bra pris varje dag

Vi har öppet 
Måndag-fredag 08.30 - 20.00   

Lördag 09.30 - 16.00    
Söndag 11.00- 16.00

EKE
RÖ

GRI
LLE

N

Mjukglass

10 kr

Sugen på 
något gott?

Skagenröra
29 

90/hg
ICA Tappström egna Skagenröra

Fullproppad med räkor, lagad i butiken

(o(o( dddddddd is 

f

(( ppppppppoooorrrrdrdrddddddd.....pppppppppppprrrrrris oooorrrddddddddd....ppppppppppprrrrrris 

Gör en 
Ekerötoast 
med våra 

lokala varor!



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

Njut av en räkmacka 
& ett glas vin hos oss!

ill ö å ll d j

Glass från 
Engelholms

ÖPPETTIDER

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

Vissa butiker har utökade öppettider.
För information – se ekerocentrum.se

25 % rabatt på allt 
i samband med 

att vi byter lokal 
till mittemot ICA!

Gäller t. o. m. 
14 september. 

Kan ej kombineras 
med bonuskort

 och andra rabatter

25 % på allt!

EKERÖ
GRILLEN

ETE
R Ö
EEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT........................................... RR ÖÖ

EKERÖ
KEMTVÄTT

WWW.EKEROCENTRUM.SE

Flyttrea!

Kostnadsfri
värderingKontakta oss för gratis 

borådgivning och en kostnadsfri 
värdering!

Din lokala mäklare 
i Ekerö Centrum 20 % rabatt

på alla RICE-produkter

Nu har vi fyllt på med 

som bland annat har 
muggar och skålar 

i melamin med härliga 
mönster och färger! 

20 % rabatt
på alla Rice-produkter. 

Gäller lördagen den 
14 september.

Erbjudande!

Floristhörnan
Ekerö


