nyheter
70 å r

1949 - 20

100 % OM ÖARNA!

19

MÄLARÖARNAS Polisen
samverkar
mot brott
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Polisen, kommunen och andra samarbetspartners gjorde gemensam sak i Ekerö centrum när
de informerade mälaröborna om farorna med
langning. Polisen berättar också det senaste
kring sommarens ofredanden och övergrepp mot
kvinnor och flickor. | 6

Särbehandling eller ej
MN har fått in flera spekulationer om att kommunen
särbehandlat bygglov och planbesked på grund av
kopplingar till politiken. Spekulationer är inte fakta och
därför har vi på MN nu träffat de inblandade för att få
en klarare bild. | 8-10

Så prioriteras planbesked
Behandlas alla lika när det kommer till plan- och byggfrågor? Läs om hur kommunens prioriteringsordning
ser ut. | 10

’’

”I och med att Förbifartsbygget planeras
att vara färdigställt först till 2026 är det ingen
brådska med att färdigställa breddningen
av Ekerövägen. Det viktiga är att den byggs
med minsta negativa konsekvens...” | tyck 28

Uppﬁnningsrikedom
Ekeröborna Mikael Stenroos och Billy Jacquet har
bland annat uppfunnit ett lyftband för att masta på
båten säkert. Nu har de en ny uppfinning på gång som
verkar vara rena rama trolleriet. | 12

Ny chef för Kulturskolan
Jeanette Hagberg, Ekerö kulturskolas nya chef vill att
alla barn i kommunen ska känna att kulturskolan kan
vara för dem om de vill, oavsett vad man har för bakgrund eller om man har en funktionsnedsättning. | 20

Höstens kursutbud

Mälaröborna smakade på Ekerö
Solen sken och dofterna spred sig när Ekerö centrum fylldes av mälaröbor som ville ”Smaka på Ekerö” under en
septemberlördag. | 16
FOTO: OVE WESTERBERG

HYR TRE
MÅNADER
OCH FÅ
DEN
FJÄRDE
Tänk globalt –
handla Lokalt!
Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.

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

Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

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

För femtio år sedan kunde hågade mälaröbor delta i
kurser riktade till ”unga par i giftastankar” eller dem
som var intresserade av temat ”arbetaren och arbetsmarknaden”. | femtio år sedan 26

SM-guld i poker
Ekeröbon Mikael Grönvik tog hem både en guld- och
en silvermedalj i SM i poker. | sporten 24

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Vad tycker du om
bilköer?
Vi finns i Ekerö C

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

På fredag fyller vi ekan med is
och hösten alla härliga skaldjur!
/Rickard & Lillemor

129k

179k

Färsk krabba Norge/Irland. Jfr pris 129:00/kg.

Hummer Canada.

/kg

/st

450 g. Jfr pris 397:78/kg.

Höstens härliga skaldjur!
!

15k
2 för

/st

129k 3990
/st

/kg

Ostron Normandie.

Kokta räkor Barents hav.

Musslor Fiskeriet. Ca 1 kg.

Frankrike. STL4.

Från vår manuella ﬁskdisk.
Jfr pris 129:00/kg.

Från vår manuella ﬁskdisk.
Jfr pris 39:90/kg.

4990
/st

Cheddarpuck Snowdonia.
200 g. Jfr pris 249:50/kg.

10k

119k

/st

/kg

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

Brieost Engelmanns.
Packad. Jfr pris 119:00/kg.

10k
3 för

Lime Brasilien/Mexiko. Ca 80-90 g.
Klass 1. Jfr pris 37:04–41:67/kg.

2990
/st

Mogen avokado 3-pack
ICA. Chile/Colombia/Mexiko. 330 g.
Klass 1. Jfr pris 90:61/kg.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 39 t o m 29/9-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Specialvisning!
Just
nu!

Möt Maria
från Hugo Boss
och Moschino
Torsdag 3/10
kl 11-18.30
Ta chansen
och prova hela
kollektionen!

Isak är en av dem som hittat goda svampar i
Mälaröskogarna i år. Sid 30.

FOTO: EWA LINNROS

FOTO: KENNETH BENGTSSON

Att hantera spekulationer

30 % rabatt
under dagen på glasen!
Erbjudandet gäller under dagen
vid köp av kompletta glasögon
och kan ej kombineras med
andra rabatter.

Billy Jacquet och Mikael Stenroos är en riktig
uppfinnarduo. Sid 12.

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
19

9 9 - 2 019

Ekerö Optik

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

alltid på!

Vi får in många tips till tidningen om oegentligheter men vi måste grundligt undersöka vad
som är sanningsenligt eller ej. Det är inte alltid en lätt uppgift. Under en ganska lång period
har vi blivit kontaktade av ﬂera tipsare, många av dem anonyma, angående spekulationer om
att kommunen givit särbehandling i byggfrågor på grund av kopplingar till politiken. I detta
nummer får du läsa om vad vi fått fram genom att intervjua de berörda, läsa bygglovshandlingar och intervjua fackmän.
Ordet spekulera är synonymt med att tänka, grubbla, begrunda och fundera. Några som
verkligen sysslar med detta och dessutom når fram till ”aha-upplevelser” är ekeröborna Mikael Stenroos och Billy Jacquet. De har redan en uppﬁnning ute på marknaden och inom kort
är nästa på väg att lanseras.
Att tänka och fundera har en styrka på många plan, inte minst det mentala planet. Kent Revedal arbetar mycket med detta. Han råkade ut för en MC-olycka och ﬁck en ryggmärgsskada.
I boken ”Leva med långvarig smärta – Strategier för bättre livskvalitet”skriver han om att skapa goda distraktioner som kan hjälpa oss att konkurrera med smärtan.
”Varför inte skapa ett minnesmuseum som rymmer både herrskap och tjänstefolk, kända
ekeröproﬁler och en och annan trubadur?” – det är en fundering du kan läsa mer om i Kolumnen på sidan 31.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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100 % MÄLARÖARNA!
MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av
Svenska Dagbladet 1949

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

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

Tel. 08-731 77 07
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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

UTGIVNING
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Jan
23
Feb
6 20
Mars 6 20
April
3 17
Maj
8 22
Juni
5 19
Aug
21
Sep
4 25
Okt
9 30
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PÅ MÄLARÖARNA
ekerö pastorat

Med reservation för ev ändringar. Om inget annat anges är det fri entré. Välkommen!
Kyrkluren med söndagens gudstjänster 08-560 387 60

björkuddsvägen 2

ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar
ons
18:30

2019-09-25
VECKOMÄSSA

Ekebyhovskyrkan

tors
11:45
12:00

2019-09-26
Ekebyhovskyrkan
LUNCHMUSIK
Kerstin Baldwin Sterner
TORSDAGSSOPPA 50 kr

sön
14:00

2019-10-06
Adelsö hembygdsgård
HILMA AF KLINT DAG I ADELSÖ
”Det osynliga synliggörs-om Hilma af Klint och
hennes abstrakta konst”. Föreläsare:Johan af Klint
Kaffeservering

sön
16:00

2019-10-06
Adelsö kyrka
ORD MUSIK OCH STILLHET
Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
Sång, Fredrik af Klint

fre
11:00

2019-09-27
Ekebyhovskyrkan
VÅFFELCAFÉ 40 kr

lör
19:00

2019-09-28
Drottningholms slottskyrka
ORGELKONSERT
sön
Bengt Tribukait vid den berömda Cahmanorgeln 11:00
från 1730. I samarbete med Sveriges Radio P2.
Fri entré

sön
16:00

2019-09-29
Drottningholms slottskyrka
HÖGMÄSSA
Mårten Mårtensson, Leif Asp,
Hägerstens kyrkokör, dir. Martin Blomqvist

sön
11:00

2019-09-29
Ekebyhovskyrkan
EKEBYHOVSMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén,
Helena Hansson, Lena Stämmor

ons
18:30

2019-10-02
VECKOMÄSSA

ons
19:00

2019-10-02
Ekebyhovskyrkan
ANDLIG VÄGLEDNING ”Paulus mot väggen”
Bibelkväll med Mikael Tellbe i samarbete med
Mälarökyrkan. Monika Regnfors Sjörén

tors
14:15

2019-10-03
Adelsö hembygdsgård
TEXT OCH TANKE Döden och livet
Ann-Sofie Kamkar

tors
11:45
12:00

2019-10-03
Ekebyhovskyrkan
LUNCHBÖN
TORSDAGSSOPPA 50 kr

fre
11:00

2019-10-04
Ekebyhovskyrkan
VÅFFELCAFÉ 40 kr

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

2019-10-08
Ekebyhovskyrkan
TEOLOGI FÖR NYFIKNA

ons
18:30

2019-10-09
VECKOMÄSSA

2019-10-06
Ekebyhovskyrkan
MUSIKALGUDSTJÄNST ’SOPOR’
Camilla Ekeskär, Helena Hansson
Grönsångarna och Blue Voices

TIPS! Med appen Kyrkguiden
får du kalendariet i din mobil.

Orgelkonsert 28/9
Drottningholms slottskyrka

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

Ons
18:30

08-560 387 00

2019-10-02
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

Sön
11:00

2019-10-06
MUSIKMÄSSA

Färentuna kyrka

Peter Strömmer, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.
Barn- och diskantkörerna medverkar under ledning av
Joakim Wanzelius.
Dopkalas efter gudstjänsten för alla som vill vara med.

Ons
18:30

Plattform Stenhamra
Höstens sportkvällar för ungdomar som fyllt 15.
Ingen föranmälan, bara att dyka upp.

ÖPPET KYRKIS
Tisdagar & Fredagar
9.30-12.00

Lördag 30 november 20.00-sent
Nattbasket.
I Stenhamraskolans gymnastiksal. Förtäring mellan matcherna.

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Stenhamra församlingsgård

Vi spelar spel, tv-spel, pingis och umgås, har kul och träffar nya
vänner.

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

Soppluncher

Prenumerera gratis på
vårt månadsblad...!
Läs om allt som händer i Färingsö
församling i vårt månadsblad.
Meddela vår kommunikatör
Joakim Jonsson så får du det i
brevlådan eller digitalt i din mail.

Lördag 28 september 20.00-sent
Nattvolleyboll.
I Stenhamraskolans gymnastiksal. Förtäring mellan matcherna.
Lördag 26 oktober 20.00-sent
Nattfotboll.
I Stenhamraskolans gymnastiksal. Förtäring mellan matcherna.

Färentuna församlingshem

Onsdagar - Öppet hus
15.00-21.30

Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Har Jesus verkligen
funnits?
Finns det några bevis på
Guds existens?

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)

2019-10-09
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

Fråga prästen

facebook.com/ekeropastorat

Pyssel, lek och sång för föräldrar med barn, från nyfödda och uppåt.

Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
Per Gross, blockﬂöjter.

2019-09-29
Stenhamra församlingsgård
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA

Ekebyhovskyrkan

Våffelcafé varje fredag
Ekebyhovskyrkan

Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

svenskakyrkan.se/faringso/fraga-prasten

tis
18:30

Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

2019-09-25
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

Ställ dina frågor om
kristen tro till vår präst
Yngve Göransson direkt
på vår hemsida.
Du är helt anonym och
svaren dyker upp på
sidan efter någon dag.

2019-10-08
Ekebyhovskyrkan
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

Hilma af Klintdag 6/10
Adelsö

GUDSTJÄNSTER

Sön
11:00

tis
16:30

Ekebyhovskyrkan

www.ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

Ons
18:30

25/9 – 9/10 2019

Kom på våra trevliga lunchsoppor! Varje torsdag i
Stenhamra församlingsgård och
varannan tisdag, jämna veckor, i
Färentuna församlingshem.
Soppa, bröd, kaffe och kaka 50 kr.
Välkommen!

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

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

Gemensam insats mot langning
MÄLARÖARNA | Människorov,
ofredanden och langning – polisens arbetsområde är brett och
trots att många tycker att de
inte är tillräckligt mycket synliga
på Mälaröarna, så har det varit
många skäl för de målade bilarna
att besöka kommunen under
senaste månaderna.
Den 19 september kunde mälaröborna bland annat träffa polisen,
ungdomsgårdsrepresentanter, politiker, kuratorer, kommuntjänstemän och politiker utanför Systembolaget i Ekerö centrum. Den
gemensamma satsningen handlade om att upplysa och motverka
langningen, av främst alkohol, till
ungdomar.
– Det blev en väldigt lyckad insats, framförallt med tanke på att
en del vuxna inte tänker på att de
langar i vissa situationer. Det kan
till exempel vara äldre syskon som
köper ut för att de tror att de då har
kontroll över vad den unge dricker,
vilket är en myt, säger kommunpolis Anna Freij.
Hon kan också berätta om att
hon och kollegorna i samband med
informationskampanjen dessut-

des ned direkt och även det andra
fallet kommer sannolikt läggas ner
i brist på bevis, enligt Anna Freij.
Dock hålls ärendet fortfarande öppet då det fortsätter att komma in
tips.

om gjorde en dold insats, där de
civilklädda undersökte misstänkta personer och genom det kunde
gripa en person för narkotikabrott
med syfte att langa.
Ett antal händelser under sommaren har också föranlett många
polisbesök.
Under sommaren ﬁck polisen
in ett ﬂertal anmälningar gällande män som på olika sätt ofredat
unga ﬂickor eller kvinnor. I vissa
tidningar kopplades dessa ärenden ihop, men efter att förundersökningsledarna jämfört sina
uppgifter kom polisen fram till
att de inte hade något med varandra att göra.
– I det första ärendet som rubriceras som människorov, sitter en
man häktad och huvudförhandlingar i målet äger rum den 2 och 3
oktober, säger Anna Freij, som tror
att detta första fall gjorde att oron
blev stor även kring de senare anmälningarna.
Händelsen gällde en maskerad
man som försökte tvinga med
sig en 10-årig ﬂicka i en bil den
26 juni. Två månader senare blev
två unga ﬂickor ofredade i ett om-

Det är inte ovanligt att äldre syskon upplever att de gör något positivt och har
kontroll, genom att köpa ut till ungdomar. ”Detta är en myt” säger polisen.
FOTO: ARIKIV

klädningsrum vid Lundhagsbadet.
– I det ärendet kom det en fällande dom för ofredande i två fall,
i förra veckan. Mannen som dömdes hade dock suttit frihetsberövad så länge att det inte blev något

ytterligare straff, men han ﬁck betala skadestånd till ﬂickorna, förklarar Anna Freij.
I nära anslutning till ofredandet
ﬁck polisen in två anmälningar om
att kvinnor blivit ofredade av män
i Skärviksområdet. Ett av dessa la-

Efter dessa anmälningar skedde
ytterligare en händelse den 1 september i Ekerö centrum, som rubricerats som försök till våldtäkt. Efter den senaste händelsen, som skedde den 1
september, har inga ytterligare anmälningar kommit in till polisen.
– De enda rekommendationer vi
kan ge är att man ska fortsätta leva
som vanligt, men om man ser något misstänkt ska man anmäla det
till polisen. Är det ett pågående
brott ska man ringa 112, säger Anna
Freij, som också tillsammans med
kollegor undersökt det som många
rapporterat in som en misstänkt
bosättning i Jungfrusundsskogen.
– Vi kan bara konstatera att den
inte tycks användas längre och
bedömer att det bara är skräp som
ﬁnns på platsen, fortsätter hon.
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”Vi har jobbat enormt mycket med detta projekt och gjort allt enligt plan- och bygglagen”

’’

Jungfrusunds sjöstad växer sakta men säkert fram. Husen som ska uppföras följer detaljplanen, men taklutningen på husen i bild samt antal våningar har väckt frågor hos flera personer som hört
ILLUSTRATION: NORDBLICK
av sig till tidningen. Man menar att bygglov givits på felaktiga grunder och de som hört av sig spekulerar om särbehandling i hanteringen av bygglovet.

Spekulationer om särbehandling
JUNGFRUSUND| MN har fått
in flera spekulationer om att
kommunen gett en gräddfil till
en exploatör, både vad gäller
ett bygglov och en ansökan om
detaljplaneändring. Det spekuleras om särbehandling, men
spekulationer är inte fakta och
därför har vi på MN nu träffat
de inblandade för att få en klarare bild.
Fastighetsutvecklaren är Johan
Styf Gunneﬂo, delägare i Nordblick och gift med fritidspolitikern Sandra Gunneﬂo (M) som
bland annat är ersättare i fullmäktige. Nordblick utvecklar Jungfrusunds sjöstad och det är bland annat kring byggnationen där som
det spekulerats om en ”gräddﬁl”.
– Jag blir väldigt ledsen och det
har tagit hårt på mig. Vi har jobbat
enormt mycket med detta projekt och gjort allt enligt plan- och
bygglagen. Vi har också alltid en
dialog med stadsbyggnadskontoret, oavsett var vi jobbar i landet.
Vi presenterar våra förslag och är
lyhörda på kontorets återkoppling innan vi ansöker om bygglov.
Detta gör vi i syfte att få en bättre produkt som överensstämmer
med regelverket vilket besparar
både oss och kontoret mycket tid,
säger Johan Styf Gunneﬂo som
även sökt om en detaljplaneändring för en tomt i Närlunda för att
här bygga sex radhus (läs i nästa
artikel).
Arnulf Langlet (M), byggnads-

nämndens ordförande, kommenterar:
– Det går många rykten och
jag har också fått samtal om detta. Därför har vi granskat det här
ordentligt bara för att säkerställa
att allt är korrekt. Jag har inte varit
med då detaljplanen gjordes eller
bygglov gavs, därför kommer jag
in med fräscha ögon också. Det jag

svarar för från min sida är att man
aldrig ska göra skillnad. Hela systemet är öppet och transparent.
Det är inte bara en utan många
tjänstemän som tittar på de olika
handlingarna. Sedan går det upp
till politiken och då är det en hel
nämnd med politiker från massa
olika partier. Allt detta plus att
handlingarna är offentliga så att
man kan överklaga, gör det omöjligt att försöka trixa med systemet
och det tycker jag är en trygghet.
Det är många personer inblandade och då minskar sannolikheten
rejält för att det skulle ske något
fuffens, säger Arnulf Langlet (M).

”Det går många rykten
och jag har också fått
samtal om detta. Därför
har vi granskat det här
ordentligt bara för att
säkerställa att allt är
korrekt”

När det gäller Jungfrusunds sjöstad har kommunen gett bygglov
med lite förändringar till två av de
byggnader som ska uppföras. Det
gäller framförallt takvinkeln som
ökats från 30 grader till 45 grader.
När en exploatör har en önskan
att göra någonting som inte helt
följer planen, tittar handläggaren
på avvikelsen och ser om den är
acceptabel. I en detaljplan får man
acceptera avvikelser så länge de
anses vara små.
– Om handläggarna anser att
det är en acceptabel avvikelse, då
tittar jag på om det är rimligt eller
inte. Skulle jag känna mig osäker
har jag möjlighet att lyfta det till
byggnadsnämnden. Det jag och
handläggarna lutar oss mot är erfarenhet och prejudicerande do-

mar. Det handlar alltså mer om
vad som är praxis än om vad jag
tycker, säger Tommie Eriksson,
miljö- och stadsbyggnadschef.
Ändring av takvinkel kan vara
en mindre avvikelse, de sakkunniga som MN talat med anser att
en ändring på taklutning från 30
grader till 45 grader är en stor avvikelse. För såväl liten som stor
avvikelse måste ett grannhörande
genomföras och ändringen ska
beslutas om i byggnadsnämnden.
Boverkets riktlinjer säger bland
annat:
”En liten avvikelse kan exempelvis vara att placera en del av en
byggnad någon meter in på mark
som inte får bebyggas eller att av
tekniska skäl överstiga den tilllåtna byggnadshöjden eller byggnadsarean något. Däremot kan
inredning och användning för en
annan användning än vad som är
angivet i detaljplanen aldrig anses
vara en liten avvikelse. Inte heller
ﬂer våningar än det tillåtna våningsantalet kan vara en liten avvikelse.” (Läs mer om bedömning
av avvikelser på sidan 10.)
Utöver ändringen av takvinkeln

är upplevelsen att det tillkommit
våningsplan.
– Det är i generell mening helt
riktigt när det gäller vad Boverket och vägledande domar anger
om våningsantal och avvikelser.
Däremot är det i det här fallet inte
aktuellt, eftersom en vind enligt
plan- och byggförordningen är
att betrakta som en våning endast
om det går att inreda ett bostadsrum eller en arbetslokal i utrymmet och att byggnadshöjden är
mer än 0,7 meter högre än nivån
för vindsbjälklagets översida. Hus
ett har enligt den deﬁnitionen tre
våningar och hus två har fyra våningar. Ändringen av takvinkeln
har bedömts som en liten avvikelse. Förslaget har därmed bedömts

planenligt i denna del, därför har
berörda sakägare inte hörts, berättar Tommie Eriksson och tilllägger:
– Nämnden har också varit på
plats och tittat och kom fram till
samma slutsats. Men det är ingen
självklarhet och man måste bedöma det. I det här fallet hade jag
ganska mycket diskussioner när
det gällde tillgänglighetsfrågor,
takhöjder med mera. Så exploatören ﬁck jobba ﬂera månader
till och göra ändringar så att det
skulle uppfylla detaljplanen.
Nordblick ville ändra takvinkeln
av estetiska skäl.
– Vi vill skapa ett vackert hus.
Vi får en ﬁnare form på huset med
den takvinkeln. Här har vi haft en
dialog med stadsbyggnadskontoret under säkert två månader. Vi
har träffat olika handläggare och
rett ut saker innan vi skickade in
bygglovsansökan, förklarar Johan Styf Gunneﬂo.
Nordblick har även gjort en
solstudie för att se huskropparnas påverkan på omgivningen.
– I studien visas solens ljus
och hur skuggan faller vid olika
klockslag och årstider. Vi analyserade hur solen vandrar för att
säkerställa att intilliggande tomter inte får ökad skuggning på
grund av den föreslagna takvinkeln, berättar Johan Styf Gunneﬂo.
De har också haft kontakt med

de boende i området via bland
annat vägföreningsmöten, Facebookgrupp med mera och har
enbart fått positiv respons.
– Alla är superentusiastiska
och det ﬁnns en öppen kanal till
oss. Vi vill bygga vackra byggnader och miljöer och vi lyssnar
och tänker alltid på de boende i
områden som vi utvecklar. Det
ingår också i vårt exploateringsavtal med Ekerö kommun att

anlägga ett torg. Ambitionsnivån
är mycket hög. Det ska bli riktigt
mysigt och ﬁnt med lite skärgårdskänsla, berättar Johan Styf
Gunneﬂo.
har reagerat över att
Nordblicks kontorshus ligger
närmast vattnet framför villabebyggelsen, istället för tvärtom.
Det är enligt detaljplan och anledningen till detta är bullret från
färjan. Kommersiella byggnader
har ett lägre bullerkrav då man
vistas där dagtid. Bostadshusen
har högre bullerkrav och kontorshuset blir då en ljudbarriär.
– Ekerö är en liten kommun
vilket är fantastiskt men kan även
vara problematiskt när det kommer till balansen mellan personliga relationer och arbetsrelaterade relationer. Vi har alltid utgått
ifrån att alla vi arbetar med kan
skilja på person och profession
och att man oavsett relation alltid
har ett professionellt perspektiv
när det handlar om arbete. Om vi
inte alla som arbetar för att göra
Ekerö till en fantastisk kommun
delar detta synsätt utan istället
misstänkliggör och tror att personliga relationer i stor utsträckning påverkar arbetsrelaterade
beslut, så har vi ett problem. Då
riskerar vi att de lokala initiativen
minskar och att det istället blir
personer och företag utan koppling till Ekerö som skapar Ekerös
framtid och den kommunen vill
inte jag bo i. Sedan är det viktigt
att veta att jag är delägare i Nordblick och har andra delägare som
inte bor på Ekerö. Vår personal är
både från Ekerö, Bromma, Stockholm, Huddinge och Aspudden,
så jag gör ju inte dessa saker själv,
säger Johan Styf Gunneﬂo.

Några

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Har planbesked fått
förtur före andra?
NÄRLUNDA | Flera fastighetsägare inom kommunen har hört sig för om
möjligheterna att få till detaljplaner på sina fastigheter, för att i senare skede
kunna stycka av eller för
att kunna bebygga dem. De
får svar av planenheten att
det inte ﬁnns resurser att
prioritera mindre planer
som omfattar en eller få
fastigheter, och att skolor,
centrum och andra större
planer är viktigare. Att en
enskild fastighet i Närlunda är under planbeskedsprocess har nu föranlett
spekulationer om att det
beror på att en av fastighetsägarna är politiskt engagerad.
Även här är det Johan Styf
Gunneﬂo som är fastighetsutvecklare och också
ägare av tomten tillsammans med sin fru, fritidspolitikern Sandra Gunneﬂo
(M). Det som ansökts är en
detaljplaneändring så att
fastigheten kan styckas av
och sex radhus kan uppföras.
– När vi köpte tomten
2014 hade den fått ett planbesked 2013. Då läste jag
kommunens översiktsplan.
Där står det att merparten
av kommunens kommande
bebyggelse föreslås inom
tätortsbandets centrala delar av Ekerö tätort. Det ska
förtätas och utvecklas till
en attraktiv småstad. Vår
tomt låg med där. På planbeskedet var det utsatt för
villor men kommunen
hade ju sagt att de vill ha
tätare bebyggelse, berättar
Johan Styf Gunneﬂo.
Han gick då till dåvarande planchef som svarade
att det var lång tid tills deras plan skulle starta. Han
förstod detta och hade ﬂera
möten med planchefen då
han ville förtäta på tomten
istället för att dela tomten i
tre delar som planbeskedet
gällde.
– Många hus bakom oss
är radhus och planchefen
var mycket positiv till detta och sa att ett av kommunens mål var blandad
bebyggelse. Hon tog det
vidare och alla var positiva till det utom dåvarande
miljö- och stadsbyggnadschefen som senare slutade.
Under den tiden fortsatte
planchefen att arbeta med
vårt förslag och ﬁck igenom
att pröva om det skulle bli
radhus istället, säger Johan
Gunneﬂo.
miljö- och stadsbyggnadschef
kommenterar hur prioriteringen går till:

Tommie

Eriksson,

– Alla har rätt att få sin sak
prövad och stämmer det då
med översiktsplanen när
det gäller förtätning och
med de värderingar som
stadsarkitektkontoret och
förvaltningen gör när man
prioriterar detaljplaner, då
kommer det med i prioriteringsordningen.
Detta
till skillnad från enstaka
avstyckningar med villor.
Flerfamiljshus eller radhusbebyggelser kommer
högre upp på prioriteringen. Sedan om det är lämpligt eller inte, det är det vi
nu ska pröva när det gäller
fastigheten i Närlunda, säger Tommie Eriksson. (Se
kommunens prioriteringsordning i artikeln på sidan
10).
Det hela är med andra ord
långt ifrån klart. Till att
börja med ska ärendet gå ut
på samråd. Här får grannar
inkomma med synpunkter
och de förtroendevalda har
sitt att säga till om.
– Det är ju exploatören
som själv har tagit fram
förslaget och vi har granskat om det i sak strider
mot översiktsplanen, utan
att lägga andra värderingar.
Sedan gör vi en samrådsredogörelse för nästa steg till
granskning. I varje sådant
steg är det upp till de förtroendevalda att säga ”stopp”
eller ”kör vidare”, förklarar
Tommie Eriksson.

Om en privatperson i
samma område har en
tomt där det skulle få
plats med två villor och
då vill bygga ett hus till
med generationsboende,
hur ser utsikterna ut för
denna person att få ett
planbesked?
– Om man ansöker om
och får planbesked och
kommunstyrelsen beslutar
att detaljplanen ska prioriteras samt ger ett planuppdrag, kan arbetet starta vid
angiven tidpunkt. Beroende på hur detaljplanen
prioriteras tillsätts kommunala resurser. Om de
kommunala resurserna inte
är tillräckliga för att arbeta
med detaljplanen vid den
tidpunkt kommunstyrelsen angivit, till exempel
år 2023, kan exploatören
själv starta och genomföra en stor del av arbetet på
egen bekostnad. Då belastar detta inte kommunens
resurser och processen kan
gå fortare om det är en aktiv
exploatör, svarar Tommie
Eriksson och tillägger:
– Det blir allt vanligare att
exploatörer själva framför
önskemål om att själva lägga resurser på detaljplane-

| nyheter 9

¡£¤¢´·¡£¦¤

´¡£¤£¤¨¤´£¤ဘ¦¤¨¨¡¡¤¦£¨·¡¥Äဘ

¦¤¤·¤¢´·¡££´£´¡¡£
´´¡¤¤ö¡£¤ö¡¤¡ဘ

arbetet. Så är fallet när det
gäller fastigheten i Närlunda, säger Tommie Eriksson.
Men att det gått fort håller

inte Johan Styf Gunneﬂo
med om.
– Den här planen har pågått sedan 2013, vi kom in
2014 och det är ännu inte
klart. En granntomt ansökte om en planändring
2007 för att göra fastigheten styckningsbar i totalt
fyra tomter. 2008 vann den
planen laga kraft, det tog
bara cirka ett år. Sätter man
det i relation till våra sju år
går det inte fort, säger Johan
Styf Gunneﬂo och tillägger:
– Vi har väntat väldigt
länge och nu blir vi negativt
påverkade när folk sprider
de här ryktena för att min
fru är engagerad som fritidspolitiker. Det är få unga
kvinnor som är engagerade
i politiken vilket är synd då
de är en kraft som verkligen
behövs. Om det politiska
engagemanget riskerar att
påverka det privata livet
negativt så är det stor risk
att många drar sig för att för
att bidra i det så viktiga lokala politiska arbetet.

”Jag skulle snarare
säga att jag blir
hårdare granskad
eftersom ingen vill
besluta fel i ärenden där det finns
personliga kopplingar till politiken
på Ekerö”

– Det ﬁnns så många kontrollfunktioner i myndighetsapparaten vilket gör
det tekniskt omöjligt att gå
förbi någon i kön. Jag skulle snarare säga att jag blir
hårdare granskad eftersom
ingen vill besluta fel i ärenden där det ﬁnns personliga
kopplingar till politiken på
Ekerö. Vad det gäller beslutsfattande i både arbetet
i kommunhuset och politiken så är det aldrig en enskild tjänsteman eller politiker som tar beslut utan
det är alltid ﬂera personer
som är involverade i beslutsfattandet. Exempelvis
är det elva ledamöter och
lika många ersättare från
både styrande och opposition i byggnadsnämnden,
kommenterar Johan Styf
Gunneﬂo.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Du får din ålder
i rabatt på bågen!
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.
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9 9 - 2 019

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik

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

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

alltid på!

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång.
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 19-11-30
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................
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Så prioriterar kommunen
KOMMUNEN | Frustrationen är
stor hos många kommuninvånare när det handlar om bygglovsoch planbeskedshantering.
Många hör av sig till tidningen
och förargas över att stora
exploatörer verkar få en särbehandling.
När MN intervjuar Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande och Tommie Eriksson,
miljö- och stadsbyggnadschef om
hur prioriteringen går till i kommunen, berättar de att kommunstyrelsen beslutar varje år om hur
detaljplaneuppdragen ska prioriteras.
Kriterierna för att prioritera en
detaljplan ﬁnner du i faktarutan
intill.

ingsändring från 30 till 45 grader
utan att göra ett grannhörande.
Grannhörande ska ske vid såväl
liten som stor avvikelse, men enligt Tommie Eriksson ansågs ändringen av taklutningen i detta fall
inte vara en avvikelse över huvudtaget.
– Takvinkeln beskrivs i gestaltningsprogrammet, som inte är
tvingande på samma sätt, som en
bestämmelse i en detaljplan. Takvinkeln bedömdes inte som en avvikelse och då hörs inte grannar,
säger Tommie Eriksson.
Enligt ett par fackmän som MN
haft kontakt med är en ändring av
taklutning från 30 till 45 grader en
avvikelse och dessutom, en stor
sådan.
I planbeskrivningen för Jungfru-

Många upplever att kommunen

är petiga med privatpersoner men
ser mellan ﬁngrarna när det kommer till större exploatörer.
Nagelfars det på samma sätt när
det gäller en stor exploatör?
– Absolut, om inte mer för det
är ofta mer komplexa byggnader,
svarar Tommie Eriksson.
I artikeln om Jungfrusunds
sjöstad skrev vi om att kommunen gav grönt ljus för en taklutn-

sund sjöstad står bland annat att
”taklutning ska vara 14-30 grader
i enlighet med övrig kontor- och
handelsbebyggelse”. I detaljplanen står det vidare att ”För hela
området gäller att byggnader skall
utformas i huvudsaklig överensstämmelse med illustration och
gestaltningsprogram”. Här är det
alltså en öppning för ändringar
även om det är ett ”skall-krav”
och inte ett ”bör-krav”.

  



I en jämförelse kan nämnas ett
ärende där en privatperson byggde ut sitt hus, grannarna hade
hörts och det blev inga klagomål.
Men utbyggnaden visade sig vara
30 centimeter högre än tillåten
höjd, detta bedömdes som en liten avvikelse och grannhörande
gjordes därför igen.
En ändring med 15 grader av tak-

lutningen som då ger en något högre byggnad, betraktas alltså inte
som en avvikelse när det gäller
bygglovet för Jungfrusunds sjöstad. I bygglovet står: ”Även om
husen får en taklutning på 45 grader och kommer bli något högre
än de skulle blivit med de 30 grader som är angivet i gestaltningsprogrammet, bedömer kontoret
att, mot bakgrund av bland annat
en solstudie som den sökande tagit fram, betydande olägenheter
för omgivningen inte uppkommer”.
En höjning av takhöjd med 30
centimeter på privatpersonens
villa bedömdes däremot som en
liten avvikelse. Men de två exemplen är inte generella då varje
bygglov bedöms efter de förutsättningar som råder i varje unikt
ärende och enligt Arnulf Langlet

och Tommie Eriksson, hanteras
privatpersoners och större exploatörers bygglov på lika villkor.
Viktiga delar att tänka på för en
privatperson är att ha kompletta handlingar då man söker för
bygglov eller för en planändring.
– Jag säger alltid, oavsett om det
handlar om bygglov eller planändringar, att man ska alltid se till att
man har bra kompetens. Anlita
proffs som kan detta så att ansökningshandlingarna blir kompletta
från början, säger Arnulf Langlet
och lägger till:

– Kom ner till stadsarkitektkontorets öppna hus på torsdagar i
kommunhuset och ställ frågor. Jag
ﬁck bland annat en fråga från en
dam som funderade på att köpa
en tomt, men undrade om hon vågade det med tanke på eventuella
framtida exploateringar. Jag tipsade henne om att komma till öppet
hus och få hjälp av en handläggare att tyda vad som skulle kunna
hända i området.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FAKTA PRIORITERING FÖR DETALJPLANER
Kriterierna för att prioritera en detaljplan är att området:

>> är utpekat i översiktsplanen
>> är utpekat och prioriterat i VA-planen,
>> ligger inom tätortsbandet eller serviceort enligt översiktsplanen
>> föreslagits för tätare bebyggelse än villor
>> föreslås innehålla verksamheter
>> innehåller kommunägd mark
>> är av högt eller delvis högt kommunalt intresse
>> ett uppdragsbeslut eller positivt planbesked finns där startår är
redovisat
Källa: Ekerö kommun
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Välkomna till Karamellan
på Drottningholm!

N

u är vi åter ute på Karamellan vid Drottningholms slott och får en pratstund med krögaren Yngve Sundström.

Hej Yngve, hur länge har du och din fru
Anne-Cathrine varit ute på Drottningholm nu?
-Det blir faktiskt 10 år nästa sommar. Vi får mer och
mer att göra varje år och sedan vi öppnade Orangeriet för 2 år sedan har vi haft möjlighet att arrangera
fester, bröllop, julbord mm.

Just det julbordet, kommer ni fortsätta
med det även i år?
Ja, absolut! Julbordet togs emot med mycket positiva kommentarer och vi själva var mycket nöjda.
Karamellan i julskrud är mycket vackert. Miljön blev
mycket familjär och det låg ett behagligt lugn över
restaurangen trots att det var fullsatta sittningar. Det

var kul att se att såväl stora företags julfester samspelade så bra med mindre familjesällskap. Det var också
mycket uppskattat att vi tillsammans med slottet kunde ordna privata rundvandringar på Drottningholms
Slott för större sällskap i samband med julbordet. Så vi
ser fram emot att få välkomna våra gäster i år igen.

Det låter ju underbart! Vad händer i höst
innan julbordet drar igång?
Vi kommer under hösten att ha öppet dagligen för
OXQFKRFK´ND/nQJOXQFKHUEMXGDQGHWnWHUNRPPHU
så vi hoppas på att många tar en härlig höstpromenad
i omgivningarna och avslutar med en välsmakande
lunch här hos oss. Slottet har öppet hela oktober vilket
vi tycker är trevligt. Drottningholm som världsarv blir
mer och mer tillgängligt.

Roligt att höra att Karamellan lever även på hösten/vintern. Jag kommer säkerligen och provsmakar julbordet!

Boka julbordet på Karamellan 22/11–22/12
Vi upprepar förra årets succé och dukar upp vårt klassiska julbord i
Sveriges första världsarv. Varmt välkomna! Boka er. plats via vår
hemsida www.drottningholm.org eller ring oss på tel. 08- 759 00 35

BOKA
TIDIGT-RABATT

Från förra årets julbordsgäster:
”Excellent service och ǻRWX®QHQMPNÁƹ
ƹYTIVKSXXNYPFSVHMZEGOIVQMPNÁƹ
ƹ-ÁKOPEWWMKXNYPFSVHƹ
ƹ/®XXIǻRXZEGOIVXSGLJV®WGLXNYPFSVHƹ
ƹ9RHIVFEVXLIPXIROIPXQ]GOIXQ]GOIXKSXXƹ

100:-/pers

Kaffe och våffla 45:-/pers

0SQMRMZ®VQIRIJXIVIRTVSQIREHMPSXXWTEVOIR
:MPEKEVQEXT¯W®WSRKIRWV¯ZEVSVFEOEVZ¯VEKSHE
pajer, FEOZIVOQQ

Ta med denna kupong för att ta del av erbjudandet
Gäller vardagar fram till 25:e oktober 2019

Höstluncherbjudande:
Ät 2 – betala för 1

BOKA VÅR FESTVÅNING!

:MFNYHIVT¯HIRFMPPMKEVIZEVQV®XXIR
Ta med kuTSRKJÁVEXXXEHIPEZIVFNYHERHIX

'VÁPPSTJÁHIPWIHEKWǻVERHIHSTSGLERHVEIZIRX
:M®VTVSǺWT¯EXXSVHREWXSVEIZIRIQERK
0SRXEOXESWWT¯IPPIVMRJS%OEVEQIPPERSVg

Gäller vardagar fram till 25 oktober 2019

Öppet dagligen året runt!
Mer info på www.drottningholm.org
info@karamellan.org • Telefon: 08 - 759 00 35

ERBJUDANDE:

Följ oss i
sociala medier

Ê

BJUD EN VÄN PÅ LÅNGLUNCH
MED KUNGLIG PROMENAD!

Ê

Gäller bokningar som görs
senast 1 oktober
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De gör ﬁnurliga uppﬁnningar
EKERÖ | Ekeröborna Mikael
Stenroos och Billy Jacquet är en
riktig uppfinnarduo. De har bland
annat uppfunnit ett lyftband för
att masta på båten säkert. Nu har
de en ny uppfinning på gång som
verkar vara rena rama trolleriet.
Lyftbandet för att masta på släpptes på marknaden i våras.
– När man lyfter av och på en
segelbåtsmast, blir den topptung
och kan välta väldigt lätt. Jag tog
kontakt med Billy och vi tog fram
en produkt som möjliggör att man
kan lyfta masten mycket högre än
tidigare. När masten sedan är på
plats och ﬁxerad, kan man stå på
båtens däck och få loss alltihop.
Man behöver aldrig mer klättra i
någon mastkran, berättar Mikael.
Billy tillägger:
– Det är en ganska liten grej, men
ibland behövs det inte så mycket för att lösa ett problem. Vi blev
själva ganska förvånade över hur
lätt det var. Vi tänkte: ”varför har
ingen kommit på det här tidigare?”.
Billy och Mikael kompletterar varandra när deras idéer växer
fram.

Så nu ska det ut internationellt så
fort som möjligt, säger Mikael som
även kommer att släppa en annan
produkt under hösten, också den
för den internationella marknaden.
Billy har också tagit fram ritningar
på ett kraftverk som ska gå på luft
och vatten.
– Det är en bra bit på väg, men
det ska bevisas först. Men väldigt
turligt så får jag en ny granne om
några månader. Han är en kinesisk
professor som har jobbat på Kungliga tekniska högskolan i 15 år och
han och jag ska göra färdigt det här
kraftverket, berättar Billy.
Hur otroliga deras ideér än låter,
verkar ingenting omöjligt för dessa
två herrar att lösa och säkerligen lär
de bjuda på ﬂer uppﬁnningar framöver, för idéer saknas inte.

– Det senaste exemplet var att jag
hade en lösning på ett problem.
Mikael tyckte att det verkade bra.
Sedan ringde han nästa dag och sa
att han visste precis hur jag hade
gjort. Jag tyckte det var lite märkligt att han på min enkla beskrivning, kunde förstå hur det såg ut.
Dagen därpå åkte jag till honom
och visade min lösning, berättar
Billy.
– Och jag fattade ingenting, säger Mikael.
Men Billy tittade på Mikaels
lösning så som han uppfattat det,
och Billy tyckte det var jättebra.
– Så våra två lösningar tillsammans gjorde att det här löste sig,
säger Billy.
Det som löste sig handlar om deras senaste uppﬁnning.
– På kreditkort har man en pinkod. Nu är det svårt att komma
ihåg alla olika koder och det har vi
hittat en lösning på, berättar Billy.
Det hela går ut på att man skriver ut pinkoden direkt på kreditkortet, men det är bara den som
äger kortet som kan se koden. Något som låter helt obegripligt, men
den här produkten har varit en av

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Billy Jacquet och Mikael Stenroos är en lysande uppfinnarduo.
FOTO: EWA LINNROS

deras snabbaste uppﬁnningar.
– Det låter konstigt, men det är
så enkelt att det är märkligt att ing-

en har tänkt på det här tidigare. Det
gick på ett dygn ungefär att lösa
detta och allting är testat och klart.

”...varför har ingen kommit på det här tidigare?”

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

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

www.mälaröarnasakupunktur.se

0736-28 03 06

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

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

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

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

560 340 00

Fira 50 år med oss!
Den 4 oktober har vi 50-årsjubileum på vår station och
det ﬁrar vi med massor av erbjudanden. Vad sägs om att
vi bjuder på kaffe om du köper en bulle? Vi delar också
ut goodie bags till alla våra besökare från kl 14, så långt
lagret räcker. Välkommen!

X-Shine +

159√

Mjukglass

10 bullar!

Servicehjälpen på
plats mellan
14–18!

79√

Erbjudandet gäller 4 oktober 2019 endast på denna station. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

OKQ8 Ekerö
Åkerstigen 22, 178 34 Ekerö
Öppettider: Mån–fre 06–21, lör–sön 08–21
Telefon 08-560 305 09
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”Det farligaste med smärtan är att den bryter ner vår inre människa om vi inte får någonting att jobba med”

Att hantera långvarig smärta
FÄRINGSÖ | ”Leva med långvarig
smärta – Strategier för bättre
livskvalitet”, så lyder titeln på
troxhammarbon Kent Revedals
nyutkomna bok. Kent fick en
ryggmärgsskada i en mc-olycka
2010 och lever sedan dess med
ständig smärta.
Allt förändrades för Kent Revedal
en vacker septemberdag 2010, då
han var på väg hem på sin mc. På
Nockebybron rörde sig knappt traﬁken och Kent körde i lugn takt om
några bilar. Då gjorde en minivan
en förbjuden u-sväng mitt framför
motorcykeln och Kents liv förändras på några sekunder. Sedan dess
är han rullstolsbunden.
2013 kom Kents första bok
”Smällen – Att tvingas återupptäcka livet”, där han berättar om
olyckan och om hur han försöker ta
sig tillbaka till ett liv med helt nya
förutsättningar.
– Syftet var att kunna hjälpa
andra människor och det är fantastiskt när man upplever att man
gör det. Idag hade jag en föreläsning om min nya bok. Då kom en
kvinna fram och sa: ”Jag var helt
nyskadad, låg på sjukhuset och
tänkte att livet var kört. Då var det
ett TV-program om dig och när

jag såg dig, kände jag att det ﬁnns
det hopp”. Att kunna ge andra
människor en möjlighet att kunna
se sina möjligheter – det är därför
jag gör det här, berättar Kent.
Två och ett halvt år efter olyckan
kom en ny, starkare smärta i hans
kropp. Kent träffade sin neurolog
och testade olika smärtstillande
mediciner. Det blev ett tufft år för
Kent.
– Ganska exakt ett år efteråt träffade jag min neurolog och kände
att jag måste vara ärlig. Så när han
frågade mig om hur jag mådde,
svarade jag till slut att jag kämpar
med att inte försöka ta livet av mig,
berättar Kent.
Han kom då till en smärtspecialist.
– Det blev en vändpunkt för mig
då hon sa att ”det du går igenom
borde ingen människa behöva få
gå igenom”. Det födde ett hopp
hos mig när någon i professionen
säger att min smärta inte är rimlig
och hon sa att på något vis skulle de
kunna hjälpa mig.
I samband med detta började Kent

skriva ned sin ”smärtresa” som nu
resulterat till den nya boken. I den
delar Kent med sig av den kunskap

han samlat på sig, vad smärta är
och vad den gör med våra kroppar. Boken ger också en översikt av
olika medicinska, fysiska, mentala
och sociala strategier som kan användas för att nå en högre livskvalitet, även om smärtan ﬁnns kvar i
någon form. För även om Kent delvis fått hjälp, är hans smärta kvar.
– Det är väldigt sällan som något
kan ta bort smärtan. Den kanske
kan sänkas eller topparna på smärtan kan kapas, men vi behöver lära
oss att leva med det där i kroppen.
Det farligaste med smärtan är att
den bryter ner vår inre människa
om vi inte får någonting att jobba
med. Då får man arbeta med en del
mentala redskap för att hitta en väg
framåt , förklarar Kent och fortsätter:
– Smärtan är ju skapad för att tala
om att det är någonting som är på
väg att skada vår kropp. Vi slår oss
på tummen eller vi skär oss, där är
smärtan livsnödvändig för att tala
om för oss att det är farligt. Men när
vi har en långvarig smärta är det
faktiskt så att det är inte någonting
som är farligt. Det är bara väldigt
enerverande. När jag kunde knäcka
den koden mentalt att det inte är
farligt, då kunde jag någonstans
vila i det. Rädsla gör att saker och
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bättre livskvalitet”, utgiven av bokförlaget Roos och Tegnér
FOTO: ANDERS BRYNGEL

ting blir värre, men kan du plocka
bort fruktan, då har du plockat bort
en viktig bit i smärtan.

att skapa goda distraktioner som
kan hjälpa oss att konkurrera med
smärtan.

När Kent är ute och föreläser sä-

Den 5 oktober kommer Kent Revedal att vara på Mälaröarnas bokhandel i Ekerö centrum och signera
”Leva med långvarig smärta – Strategier för bättre livskvalitet”, som
är utgiven av bokförlaget Roos och
Tegnér.

ger många att smärtan är värst när
man ska sova.
– Det är inte så konstigt. På
dagarna har du ljud, ljus och en
massa stimuli som konkurrerar
med din smärta. Men när du lagt
dig och allting är tyst, då ﬁnns
det bara en sak kvar. Smärtan har
monopol. Men då kan vi lära oss

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

HYR UT DIN STUGA0('266
Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
Skattefritt upp till 50 000:-

Var ute
i god tid
inför
2020!

Kontakta oss:
020-625625
VWXJD#VWXJVRPPDUVH
www.stugsommar.se

(.(5g
Mörbyvägen 2

62/1$
Ingentinggatan 2

&,7<
Torsgatan 8

9c5%<
+DPQJDWDQ

ZZZPJUHQWDOVH
LQIR#PJUHQWDOVH

7(/

På nätet när du vill
På plats när det behövs
Nu kan du som är listad hos oss
enkelt få vård online.
Med Praktikertjänst24 så är allt du behöver
ett BankID och en internetuppkopplad dator,
surfplatta eller mobil.
Du hittar Praktikertjänst24 på vår hemsida
ptj.se/ekero-vardcentral/praktikertjanst24
eller genom att scanna koden nedan.
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Många ville smaka på Ekerö
EKERÖ CENTRUM | Den 14 september fylldes Ekerö centrum av
närodlat, vällagat och smakrikt,
när ”Smaka på Ekerö” ägde rum
för tredje gången. Sol och musik
var andra dominerande ingredienser.
Lokalproducerad honung, grönsaker från Färingsö, kött från
Munsö, lamm- och fårprodukter
från Skå och mycket annat som
har sitt ursprung på Mälaröarna,
fanns att köpa eller som smakprov under ”Smaka på Ekerö”.
Det var lite kallt i skuggan, men
solen sken över centrum och dess
besökare.
– Det blev jättelyckat och även
om det var lite tunt med besökare i början, så kom det många vid
lunchtid och sen var det full fart.
Men så brukar det vara, så det är
inget ovanligt, berättar Lena Moberg, Floristhörnan, en av arrangörerna.
Hon berättar att många av de
lokala producenterna sålt slut på
sina produkter innan dagen var
över och att trycket var hårt på att
köpa såväl grönsaker och kött, som
färdiglagad mat och annat. Hopp-

borgen var fylld av barn och till ansiktsmålningen var det kö. Något
som även centrums nya restauratör ﬁck uppleva.
– Jag pratade med dem som ska
öppna Poke Burger i oktober och
de hade tagit med sig 400 smakportioner som tog slut.
Nu hoppas arrangörerna på att
locka ytterligare utställare till nästa
år och låta arrangemanget växa.
– Det är gratis att delta och det
är ett jättebra sätt att berätta att
man ﬁnns. Till nästa år funderar
vi på att utvidga genom att sätta
ett citationstecken runt ”Smaka”
och låta det omfatta även hantverksprodukter som är tillverkade
på Mälaröarna, säger Lena Moberg.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

God mat, närodlade grönsaker
och annat mälaröproducerat
fanns att ta del av under den
soliga lördagen.
FOTO: OVE WESTERBERG

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

Vi är en sjukgymnastklinik med specialister inom områderna 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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Samfällighet kan ge jakttillstånd

Har du en fråga till
kommunens informationschef?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.
Detta kanske inte är kommunens
sak att svara på men jag provar
ändå. Den nya pendelbåten Lux är
trång, har bara några få bord så den
som vill arbeta på vägen in och ut
från stan, kan inte göra detta. Förstår inte hur man har tänkt.
– Jag har varit i kontakt med Blidösundsbolaget. Det är de som har beställt båten från ett varv i Finland.Målbilden var att man skulle ha 190 platser
och det har man. 90 av dessa är sittplatser som har en ryggbricka. Men de
är medvetna om att denna är för liten
för en dator. Man ska titta på de bord
som ﬁnns för att se om man kan få dem
bredare och lägre.
Jag hörde i ett svar om vildsvin på
Gällstaö att man skjutit något svin
och att det nu är lugnare, men det
är det tyvärr inte. Svinen rör sig
alltmer bekymmerslöst bland hus
och trädgårdar och vi är ﬂera som
har kontaktat kommunen om detta. Kan man verkligen inte ta ett
krafttag en gång för alla och skjuta
av svinen här på ön?
– Det håller både kommunen och
jaktlaget med om. Man har sina fällor
ute, men dessa fungerar inte så bra på
sommaren då det ﬁnns massa gott att

Nytt för säsongen,
hyr båtsläp hos oss

Vildsvinsstammen på Gällstaö växer och många oroar sig för att djuren blir allt oräddare.
För att jaktlaget ska kunna skjuta på annan mark än på kommunal, kan vägsamfälligheten ge tillstånd till jakt.
Foto: Arkiv

äta för vildsvinen i villaträdgårdar med
fallfrukt och komposthögar. Sedan är
det så att jägarna har tillstånd att skjuta
på kommunal mark. De får inte gå in i
privata trädgårdar och skjuta. Ett förslag är att vägsamfälligheten på ön går
ihop och pratar med alla fastighetsägare, om att ge ett tillstånd till jaktlaget
att skjuta på privat mark. Sedan ska det
vara avgränsat i tid och informeras om
när det kommer att ske i så fall. Men då
kan man ta ytterligare ett krafttag på
att få ner stammen.
När ska nya bron i Tappström byggas?
– Projekteringen av bron är i sin slutfas. Man beräknar att påbörja hela det
arbetet med byggnationen 2020, 2021.

Det här hänger ihop med etapp ett
som är från Tappström till Lindö tunnel. Det ska också göras en ny cirkulationsplats vid Färentunarondellen
och gång- och cykelvägar ska säkras
upp.
Vi har tidigare hört om att Ekebyhovs skola ska byggas ny i Brygga
industriområde. Vad har hänt med
dessa planer?
– Förberedelser inför ett samråd pågår nu. Just nu genomförs workshops
med lärare och skolledning inför detta
samråd. Det är en detaljplaneprocess
med allt vad det innebär. I likhet med
Sanduddens skolas utbyggnad, ska vi
också involvera barnen med en enkätundersökning.

Buggkurs!
Söndagar
d
Ölsta Folkets Park

Vem ansvarar för att få bort skräpfordon i kommunen? Sedan en
längre tid tillbaka står en risig husvagn vid skidbacken. Det har hunnit klottras på den och rutor har
krossats!
– I det här fallet står husvagnen på
kommunal mark. Då är det teknik- och
exploateringskontoret som har haft
hand om frågan. De har vänt sig till
kollegan som jobbar på planenheten
och anmält ärendet. Den ska forslas
bort, men det är inte bara att göra hur
som helst. Man måste enligt lag ta kontakt med den som är registrerad som
ägare till husvagnen. Den personen
ska varskos om att den ska ﬂyttas. Det
där kan dra ut på tiden, men man arbetar skyndsamt med att få bort den.
(Efter radiointervjun har någon satt
husvagnen i brand.)
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 RADIO LYSSNA
>

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

BOKA HÖSTENS
BABYSIM & SIM SKOLA
PÅ EKEN
D
R
GÅ RÖ
EKE

SIMSKUNSKAP
FÖ R A LLA !

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 ärr
Medlemsavgi
200 kr
20
200
kr/å
/år
/å
kr/år
OKQ8 Ekerö
Åkerstigen 22. Tel 08-560 305 09.
Mån–fre 6–21. Lör–sön 8–21.

Varmt välkomna!

En höst med musikaliskt innehåll

BABYSIM

& S I M S KO LO R

B A BYS I M • S M Å B A R N S S I M S KO L A • T E K N I KGRUPPER • VUXENCRAWL & VUXENSIMSKOLA
W W W.T R A M P O O L I N .CO M • 0 8 - 5 0 6 2 1 2 4 2



hos MUSIKCARINA – välkommen du också!
z ALLAKANSJUNGA-KÖREN, tisdagar

11.15-12.45 inkl ﬁka.
Kom som du är, bara du gillar att sjunga – prova gratis första gången.


LÄNGTAR DU

z Hjälp

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


– 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.

z PROJEKTKÖREN


All info www.musikcarina.se Välkommen!
www.musikcarina.se
Ekerö - Stockholm

Carina Bergstedt Edlund
utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm

efter förändring?

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

0(8Läs mer på: www.me2u.se/coaching
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HÖSTENS STORA BYGGREA
489:-

199:-

Gelia
Altanbelysning
Komplett
set med 6 st
LED-decklights.
Monteras i altanen, trappor etc
för en dekorativ
belysning. IP44.
Rek ca pris 679:-

Peltor Hörselskydd Kids
För barn mellan 2-10 år. Dämpar buller utan att
utestänga omvärlden. Rek ca pris från 359:-

329:Beckers Väggfärg Living Matt
Vit. Living Matt är en premiumfärg som lämpar sig på både omålade och tidigare målade
eller tapetserade ytor. Snabbtorkande, har
hög täckförmåga samt är lätt att stryka ut. 3L.

595:249:-

Habo Redskapskrokset
Innehåller de 15 mest användbara redskapskrokarna. Av grålackerat stål. Rek ca pris 439:-

Gelia
elia Arbetslampa LED
30W. Robust lampa i LED med stabilt golvstativ. Går att vinkla. 2 m kabel med jordad
stickpropp. 220-240V, 50 Hz. IP65.
Rek ca pris 889:-

1395:59:-

Anza Rollerset 180 mm
Bra kapacitet för jämna underlag. Lämplig
för målning av vägg, tak samt tapetklister.
Innehåller 18 cm bred roller, rollerbygel och
tråg. Rek ca pris 89:-

Bosch Multicutter GOP 30-28 Starlock
Ett verktyg för att kapa, slipa och skrapa. Kraftig 300 Wmotor. Variabel hastighet upp till 20 000 varv/minut.
Klarar olika material som t.ex. metall, plast, trä, gips och PVC.
Inklusive 1 sågblad för trä/metall. Rek ca pris 1919:-

Nytt namn men lika trevliga
& kunniga som tidigare.
Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Öppet: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringsotra
Erbjudandena gäller t.o.m 2019-10-14. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

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

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

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

KULTURSKOLA

Dags för konstringen

Ny kulturskolechef

MÄLARÖARNA | För 30:e året
i rad arrangerar Konstringen
utställningar på 23 olika platser
över hela Mälaröarna. I år är det
46 konstnärer och konsthantverkare som ställer ut.

EKERÖ | Jeanette Hagberg är
Ekerö kulturskolas nya chef.
Hon kommer närmast från
Stockholms stads kulturskola
och gläder sig åt att nu få sin
”egen” kulturskola.
– Jag trivs redan väldigt bra. Det är
roliga människor, lättjobbat och
det är väldigt vackert här på Ekerö,
säger Jeanette Hagberg som pendlar från Nacka till jobbet på Ekerö
kulturskola.
När hon arbetade på kulturskolan i Stockholms stad, var hon en
av ﬂera chefer.
– Nu har jag en egen liten kulturskola och det är så roligt. På
kulturskolan här ryms det mycket
i en mindre förpackning. Vi kan
ju erbjuda ett fantastiskt utbud av
ämnen på så få lärare. Jag tycker att
det är helt fantastiskt.
På skolan ﬁnns undervisning i
allt från blåsinstrument, stränginstrument, gitarr, piano, trummor,
sång, drama och ﬁlm. I dagsläget är
cirka 700 elever inskrivna på kurser.
– Men det ﬁnns fortfarande
luckor så är man intresserad är det
bara att ta kontakt. Sedan träffar
vi också alla elever i sexårs, ettan
och tvåan i hela kommunen. Då

får eleverna träffa ﬁguren Lufsen,
som i sagans form tar dem med till
Drottningholms slott respektive
Birka - Hovgården, Ekerö kommuns två världsarv.
– Det är ju en fantastisk verksamhet så som den är, men det är
ju inte alla som hittar till oss eller
vet att vi ﬁnns. Jag skulle vilja att
alla barn i kommunen ska känna
att kulturskolan kan vara för dem
om de vill, oavsett vad man har för
bakgrund eller om de har en funktionsnedsättning. Man behöver
inte kunna perfekt svenska, vi har
kontakt med nyanlända och kan
slussa in dem i verksamheten. Vi
ska bli bättre på att nå ut brett så att
det inte bara är de som får hjälp av
mamma och pappa, säger Jeanette
Hagberg.
Hon hoppas även på att få in ﬂer
ämnen och tar gärna emot önsk-

”Jag skulle vilja att alla
barn i kommunen ska
känna att kulturskolan
kan vara för dem om de
vill, oavsett vad de har
för bakgrund”

Jeanette Hagberg trivs på sitt nya
jobb som chef för Ekerö kulturskola.
FOTO: PRIVAT

ningar på sådana som inte ﬁnns i
kurskatalogen idag.
– Det är bra om vi får veta vad
ungdomarna vill ha så kanske vi
kan ordna det om vi har lite tur.
På kulturskolan får man vara sig
själv. Även om det är lite tufft i
skolan så kan vi vara en frizon.
Det är det bästa som ﬁnns det här
med kulturskolan nämligen.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Har du räddat liv?
Vill du lära dig hur man gör?

Varje år den sista helgen i september månad bjuder Konstringen
in till en konstrunda i kulturens
övärld, där man kan beskåda alster
av lokala konstnärer och konsthantverkare. Av de 46 utställande
konstnärerna är det sju nya medlemmar i år.
Joy Lynn Davis är en av dem.
Hon ställer ut olja och akvarell målade med guld och silver. Joy Lynn
Davis kommer från Kalifornien
och bor nu på Adelsö. Hon undervisar i måleri och användandet
av bladguld inom konst och målar
också väggmålningar och streetpaintings. Hennes nuvarande
målningar visar skönheten i Mälaröarnas natur. Under åren 2012
till 2015 dokumenterade hon stölder av buddhistiska och hinduiska
skulpturer i Nepal och grundade
det ideella projektet Himalayan
Art and Cultural Heritage Project
för att skydda Nepals kulturarv.
De övriga nya utställarna är Mikael Lind som gör ovanliga skärbrädor och askar i bland annat trä
och intartsia. Christina Barkow
visar bronsgjutningar och artefakter av insekter. Anette Faringer visar akryler och ”Fluid art”, Eldrun
Keiseraas Flink akvareller, Johan

Irebjer teckningar och prints och
Teresia Frödinger alster i silver,
textil och skinn. Mer om deras
konst ﬁnns att läsa i Konstringens
program som ﬁnns på deras hemsida. Programmet som innehåller
en karta till utställningsplatserna
samt lite information om föreningen och årets samlingsutställning, kommer också att ﬁnnas på
bland annat biblioteken i kommunen.
Nätverket Konstringen startades
på initiativ av ett tiotal konstnärer
år 1989 och därefter har antalet
medlemmar ökat för varje år. I nätverket ﬁnns såväl yrkesverksamma
som fritidskonstnärer.
Konstringen pågår 28 och 29
september.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Alster av Joy Lynn Davis som är en av
debutanterna i årets konstring. Bilden
är något beskuren.

Ölsta
FOLKPARK
K

Varje år drabbas 5 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Någon av dem
kan vara en familjemedlem, arbetskamrat eller granne. Situationen är dramatisk
och kräver snabba åtgärder av dem, som befinner sig i närheten. Varje minut
räknas! Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis 2 timmars
kurs i Hjärt-lung-räddning (HLR) inkluderande
demonstration med hjärtstartare.
Vi bjuder

HLR på Ekerö!

på fika
till alla som
deltar!

VUXEN HLR:
Tis 15 okt, tis 22 okt, tors 7 nov, tors 14 nov, tis 19 nov
BARN HLR:
Tors 24 okt, tis 5 nov, tis 12 nov, tors 21 nov, tis 3 dec
PLATS:
Brandstationen Tappström entré mittemot Vårdcentralen
TID: 19:15-21:00
Anmälan görs till Lars Samuelsson, tel 073-754 63 08
eller lars.samuelsson@laketrading.se
Ekerö Civilförsvarsförening hälsar dig
välkommen!

Ekerö
Civilförsvarsförening

KONSERT MED
KLASSISK MUSIK
Lördag 5 oktober kl 15
Färentuna kammarmusiker
Gäst: Sandra Hillerud, sopran
Musik av Niels W Gade, Gershwin, Piazzolla med flera.
Paus med fika. Fri entre.

Bli medlem: olstafolkpark.se
Solbergavägen 1, Färentuna

Hållplats Ölsta folketshus

olstafolkpark .se

/ Ölsta folkpark
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GRATIS Just nu!

undersökning – mobil, iPad, PC eller din
(Gäller t.o.m. 31 oktober)
MacBook
Laga din mobil hos oss
och få ett glasskydd
kostnadsfritt värt 249 kr
Panta och återvinn din mobil eller
bärbara med IT- hantering. Vi tar hand
om din mobil på det bästa och mest
miljövänliga sättet.
Sälj din gamla mobil/surfplatta
till oss.

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 z 08-94 66 82
Mån-Fre 10.00-18:30. Lör 10.00-15.00

På gång!
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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-tuell entrébiljett.
• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.
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UTSTÄLLNINGAR

Konstringen
46 utställare, alla med anknytning
till Mälaröarna, ställer ut på 23 olika
platser i kommunen. Allt från akvarell- och oljemålningar till fritt broderi,
fusing, keramik, silversmide och vävda
mattor. 28-29/9 kl 11-17. Samlingsutställning på Ekebyhovs slott.
Ekebyhovs slottsgalleri
”50 år senare” – Ina Almegård, Mats
Eriksson, Pia Eriksson, Veine Johansson, Hans Lindström, Matti Nurmi,
Jan P Zetterström. Utställningen
pågår 5/10-13/10.
Utställning
Birgitta Lindgren – akvarell- och
oljemålningar.
Utställningen pågår t.o.m. 31/10. Profydents väntrum, Ekebyhovsvägen 1
(vid brandstationen). Mån-tor, kl 8-17.
Galleri Utkiken
”Skräckkabinettet” – King-Kong,
Frankensteins monster, Dracula,
vampyrer och dansande skelett bl.a.
Fr. 6 år Utställningen pågår 5/1013/11.

EVENEMANG

Mälaröbion
25/9 kl 19: ”Quick”, 15 år.
27/9 kl 19: ”Dora and the lost city”,
fr. 7 år.
29/9 kl 14 ”Stora galaxer äter stjärnor”, barnt., kl 16: ”Hasse och Tage
– en kärlekshistoria”, barnt., kl 19:
Quick, fr 15 år.

2/10 kl 19: ”And then we danced”, fr.
7 år.
5/10 kl 19: Sing along: ”Mamma Mia”,
barnt.
6/10 kl 15: ”Fåret Shaun: Farmageddon”, barnt, kl 19: ”Blinded by the
light”, fr 7 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion
”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, lyssnarnas frågor till
kommunen, sport, kultur – och allt
handlar om Mälaröarna! Dessutom
– vinn fina vinster i tidningens eget
radioprogram.
När: 26/9 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och
kultur på Mälaröarna, Radio Viking
Höstmarknad
Akvareller, stickat, trasmattor, möbler, kläder, renoverat, vintage.
När: 28/9 och 29/9 kl 12-16
Var: Gamla skolan vid Hilleshög kyrka, Färingsö
Ekebyhovs slott
28/9 kl 12.30 och 13.30: Världens
barninsamling och dockteatern
Töre-Hans.
Arr: Rädda barnen.
29/9 kl 12-16: Äppeldag i parken:
äppelutställning, trädbeskärning,
artbestämning (ta med 5 äpplen
av samma sort). Arr: Mälaröarnas
biodlarförening.
5/10 kl 14: Musik med Anders,
Rikard, Ulla och vänner. Arr: Träkvista
sjöscoutkår/Seglarklubben Vindens
vänner.
6/10 kl 14: Jazz med ”Evenemangs-

kvartetten”, solist Peller Larsson –
pianon. Arr: Träkvista sjöscoutkår.
Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, specialiserad på brottmål, familjerätt
och migrationsrätt men svarar även
på andra frågor i mån av kunskap.
15 minuter kostnadsfri rådgivning.
Anmälan samma dag fr. kl 9.
När: 1/10 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek
Föredrag
”Brev till mamma” – familjeberättelse från tidigt 1900-tal på Färingsö,
återberättat av släktingar.
När: 1/10 kl 19
Var: Biblioteket Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek och Ekerö-Munsö
hembygdsförening
Föredrag
”Med ångbåt från land till stad” –
ångbåtstrafiken i Mälaren från 1859,
med Lennart Rydberg. Medlem 40 kr,
icke medlem 60 kr.
När: 3/10 kl 19
Var: Adelsö hembygdsgård
Arr: Adelsö hembygdslag
Film
”Cold War” . Regi: Pawel Pawlikowski,
Polen 2018. Medlemskort i Filmstudion berättigar till vårens samtliga
filmer. Enstaka biljetter får ej säljas.
När: 3/10 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio
Klassisk konsert
Färentuna kammarmusiker bjuder

till konsert med klassisk musik, från
Niels W Gade till Gershwin. Gäst:
Sandra Hillerud, sopran. Fri entré.
Fikapaus.
När: 5/10 kl 15
Var: Ölsta Folkets hus, Solbergavägen
1, Färentuna
Arr: Ölsta folkpark, ABF
Invigning
Ljusfest och invigning av den renoverade stenmuren.
När: 5/10 kl 18.30
Var: Adelsö ringväg, Stenby
Arr: Adelsö föreningsråd
Fel datum
I förra numret av tidningen fanns
felaktiga uppgifter om en jazzkonsert
i slutet av oktober. Konserten har
redan ägt rum.

SPRÅKKAFÉ

Ekerö
Öva på att prata svenska. För nyanlända och de som bott i Sverige en tid
och behöver hjälp med att utveckla
svenska språket. Kostnadsfritt.
När: Onsdagar kl 16-18
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan
Stenhamra
Öva på att prata svenska. För nyanlända och de som bott i Sverige en tid
och behöver hjälp med att utveckla
svenska språket. Kostnadsfritt.
När: Måndagar 16-18
Var: Biblioteket Stenhamra
Arr: Färingsö församling, Barnens
eget bibliotek, Ekerö kommun, Öar
utan gränser

Konfirmation
2020

Född 2005-2006?
Info / anmälan:
svenskakyrkan.se/faringso/konfa
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Tack alla som kom och upplevde ”Smaka på Ekerö” marknaden!

Tänk globalt –
handla Lokalt!
ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18.30
Lördagar 10-15
ICA alla dagar
8-22

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

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

 Även Släktforskning till fasta priser 

Tel: 072-922 92 54
Bredare
p-platser
i
våra gara
ge

malaroantik.se
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”Vi visste att våra hundar hade gått bra, men hade
inte koll på de andra ekipagen...” Tina Rosberg, Mälarö BK

Framgång för Mälarö BK
HUNDSPORT | Mälaröarnas
hundekipage fortsätter att
hävda sig, både på nationell nivå
och i regionala sammanhang.
Tina Rosberg med sina två tävlande vallhundar är en av dem
som lyckats väl under senaste
tiden.
I mitten av augusti avgjordes lagSM för rallylydnandshundar i
Piteå. I år var 16 lag anmälda, vilket var något färre än förra året
sannolikt på grund av den långa
resan.
Tina Rosberg från Mälarö brukshundsklubb (Mälarö BK) deltog
i två lagkonstellationer: ”Really
Rally” och ”Rally Rookies”, som
förutom några deltagare från andra brukshundsklubbar, även hade
med Mälarö BK:s förre medlem
Rolf Hägne, som numera tävlar för
Väsby BK.
– Spänningen var stor vid prisutdelningen. Vi visste att våra hundar hade gått bra, men hade inte
koll på de andra ekipagen och man
vet aldrig vad man fått för avdrag.

Poker-SM
POKER | När SM i poker avgjordes i Talinn i slutet av augusti
tog Mikael Grönvik från Ekerö
hem en guldmedalj. Men han la
även beslag på en i silver.

Placeringarna ropades upp bakifrån och vi trodde inte att det var
sant när det visade sig att vi skulle
få pallplacering med båda lagen,
berättar Tina Rosberg.
Nybörjarlaget Rally Rookis, där
Tina deltog med sin hund Vallhunden Little Joe, hamnade på tredjeplats och laget Really Rally tog
guldmedaljen tillsammans med ett
annat lag från Väsby Bk. Där deltog Tina med sin hund Jessie som
starkt bidrog till guldet genom att
vinna sin grupp på 99 poäng av
max 100.

Silverplaceringen tog Mikael
Grönvik i grenen ”mörkpoker”
och i grenen ”HORSE” blev det
guld. HORSE är pokerns femkamp
och består av fem olika spel som
man skiftar mellan. Mikael har tidigare tagit både guld och brons
i mörkpoker och silver i “sviten
special”.
SM-tävlingarna ägde rum i Tallinn för att värna gemenskapen
som blir när alla bor på samma
ställe och umgås under intensiva
förutsättningar. Populariteten för
tävlingen har också ökat allt eftersom och i år slogs det nya deltagarrekord i nästan alla grenar.
z

Den 6 och 7 september arrang-

erade Mälarö BK också egna rallylydnadstävlingar. Sammanlagt
var det 186 starter fördelade över
många klasser med vardera två
banor i varje. Även i denna tävling
placerade sig de lokala ekipagen
väl. I både ”Avancerad bana A” och
”Avancerad bana B” tog Tina Rosberg förstaplaceringarna och i den
senare placerade Maud Krüger sig
på tredjeplats.
I den andra dagens lydnadstäv-

Tina Rosberg, tvåa fr.h., var med i det vinnande laget i lag-SM i rallylydnad.
FOTO: PRIVAT

lingar kom Jessica Thörnqvist och
Minna Westerholm på första respektive andra plats i startklassen.
Malin Vijk vann lydnadsklassen
och Michaela Rasmussen tog hem
andraplaceringen. I övrigt fyll-

des resultatlistan av ekipage från
många andra klubbar runt om i
Storstockholm.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Matcher & tabeller
LÄGET 23 SEP

FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

16
15
15
15
15
15
15
15
15

14
12
7
7
6
5
5
3
0

1
0
1
1
3
5
3
3
1

1
3
7
7
6
5
7
9
14

73
32
36
32
27
24
16
25
3

-

8
12
28
26
21
23
41
37
72

Sport nyhet

43
36
22
22
21
20
18
12
1

FOTBOLL
3
5
4
5
4
4
1
7
3
3
5
4

4
5
6
6
8
8
12
8
11
11
10
13

47
48
38
40
37
45
36
30
39
48
36
25

-

24
36
28
30
29
38
47
42
38
52
52
53

Herrar div 7 C
Skå IK & Bygdegård 14
Iberoamericana IF
14
Åkeshovs IoFK
14
Olympia Stockholm FF 13
Vällingby AIK
14
FK Bromma
13
BK Bussenhus
15
Stockholms Un. FF
15
Mespotamien FC
14

45
38
37
35
31
31
25
25
24
24
23
16

12
10
8
6
6
5
5
4
0

0
2
2
1
1
3
1
3
1

2
2
4
6
7
5
9
8
13

58
46
47
31
20
41
36
31
22

-

15
30
32
19
30
32
56
49
69

36
32
26
19
19
18
16
15
1
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Sportnyhet?
till
Skicka kort text
nyheter.se
sporten@malaroarnas
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i Skå IK:s framgångsrika DU 16
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c[ZijehWabkXXWhiec
till
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IYWdZ ?X[h_Ye
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I7BAeY^@h\bbWiec
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[b_jZ_l_i_ed[d
_
cd]W
\hWc
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TK:s
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mot
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i tennis är i
TENNIS | Seriespelet
damer tävlar
gång och Ekerö TK:s
i division
i på hög nivå, nämligen Tillström,
Sofia
1. Laget består av
Nathalie
Josefin Millenros,
Hällback.
Hedblom och Lovisa spelar en
Även Nicole Hedblom
del matcher.

Matcher & tabeller
DEN 10 DEC
DET HÄNDER TILL
INNEBANDY | Herrar
Tappströms bollhall:

div 2: 6/12 kl 16:30

Tappströms bollhall:

Ekerö IK - Hammarbyhöjden

IBK Herrar div

4 nv: 25/10 kl 18

Tappströms bollhall:

Mälarö IBK - Vällingby

BK Herrar div

vara kvarr
Tuff kamp om att
en rivISHOCKEY | Efter
kliver nu
start på säsongen
fas för att
Skå IK in i nästa
i serien.
slåss om att bli kvar
Älgekrans
Tränaren Lennart
om att
har dock gott hopp
det ska gå vägen.

serien över
– Nu är den här
börjar
och den 2 december lagen
sista
nästa, där de fyra
om att bei två serier spelar
De två sista
hålla sina platser.
får kvala om
åker ur och trean
Lenatt vara kvar, berättar i Skå
nart Älgekrans, tränare
IK:s A-lag.
på
Han ser dock positivt
att få vara
Skås möjligheter
A.
kvar i division 2 östra
bra ut lag– Det ser ganska
är myckmässigt nu och läget
säsongen
et stabilare än när
började.
har
De senaste matcherna
förluster,
inneburit ett par
seger.
men även en uppskattad
spelade
– På Skås 80-årsdag
och
vi hemma mot Österåker bjuhade
vann med 6-2. Vi
kom
det
och
dit in pojklag
det var exmycket publik, så
tra roligt.
spelar Skå
Den 2 december
mot
första matchen hemmaEskilfrån
Linden hockey
stuna.

5b: 29/11 kl 19

Adelsö IF - IK Hephata

ISHOCKEY

LÄGET 24 NOV

ISHOCKEY

HANDBOLL

Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se

14
11
11
10
9
9
8
6
7
7
6
4
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tjejer
Två Skå-fostrade et
uttagna till landslag

Tipsa om sportnyhet?

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Damer div 4 b
- 83 16
8 8 0 0 232
Stockh.polis. IF HF
- 118 14
8 7 0 1 177
Sportsgear DHK
- 129 12
8 6 0 2 167
Tungelsta IF
- 144 10
8 5 0 3 165
8
Skå IK
- 150
8 4 0 4 178
8
Bollstanäs SK
- 167
8 4 0 4 148
7
Gurrabergs HK
- 159
8 3 1 4 128
6
IK Tellus
- 155
8 3 0 5 147
6
Sollentuna HK
- 183
8 3 0 5 151
4
BK Sol
- 186
8 2 0 6 123
3
Norrtulls SK
- 176
8 1 1 6 103
2
Handens SK
- 168
8 1 0 7 99
Ösmo GIF HK

östra A
71 - 34 36
14 11 2 1
- 26 31
14 9 2 3 72
- 41 28
14 8 2 4 66
- 44 25
14 6 5 3 54
GötaTraneberg
- 34 20
14 5 4 5 44
Bålsta HC
- 55 17
14 4 3 7 41
Spånga Hockey
- 86 10
14 3 1 10 42
1
Skå IK
- 94
14 0 1 13 24
IFK Öster. Vik. HC

Herrar division 2
Sollentuna HC
Nacka HK
Rimbo IF

Damer 4 n
Ekerö IK
Råsunda IS
Hässelby SK IBK
Högalids IF
Töjnan IBK
Sollentuna IBK
Sigtuna IF
Väsby IBC

- 33 15
7 5 0 2 47
12
- 7
4 4 0 0 62
- 19 12
6 4 0 2 59
9
16 - 13
4 3 0 1
6
- 44
6 2 0 4 22
4
- 44
5 1 1 3 22
3
- 44
5 1 0 4 19
1
- 57
5 0 1 4 14

8
- 16
5 4 0 1 35
8
Solna SK
- 26
5 4 0 1 44
8
Täby Titans HF
- 16
5 4 0 1 25
6
Brinkens IF
- 21
6 3 0 3 49
4
Ekerö IK
- 39
5 2 0 3 33
4
Älta IF 2
- 27
4 2 0 2 20
4
Väst.HK 1 Blues
- 48
6 3 0 3 28
0
Västerby Pant.HC
- 28
4 0 0 4 14
0
Bele Barkarby IF
- 39
4 0 0 4 12
Hanson Brothers

Sport nyhet
Tipsa om
sportnyhet?

Herrar div 2
- 50 24
10 8 0 2 79
Hammarb. IBK
- 55 22
10 6 4 0 64
Grimsta AIK
- 56 21
10 6 3 1 76
17
Rotebro IS
- 71
10 5 2 3 72
TT Ungdom IBK
- 54 16
10 5 1 4 70
Bele Barkarby IF
- 59 16
10 5 1 4 57
Råsunda IS
- 49 14
10 4 2 4 54
Älta IF
- 59 10
10 3 1 6 50
Hudd. IBS Ungd.
- 57 10
9 3 1 5 43
7
Västerhaninge IBK
- 73
10 1 4 5 61
5
Turebergs IF
- 68
9 1 2 6 50
4
Högalids IF
- 81
10 1 1 8 56
Ekerö IK

Herrar div 4nv
KTH IF
Nyboda IBK

- 18 18
6 6 0 0 34
- 36 16
7 5 1 1 63
- 36 10
7 3 1 3 38
- 35 10
6 3 1 2 26
9
- 23
6 3 0 3 43
7
- 34
6 2 1 3 39
7
- 45
7 2 1 4 22
4
Westermalms IBK
- 37
6 1 1 4 30
3
Ormbacka/Skälby
- 54
7 1 0 6 23
Västerorts IBK

IBK Sundby
Vällingby BK
IK Wasa
Mälarö IBK

till
Skicka kort text
sporten@
heter.se
malaroarnasny

Herrar div 5
- 17 18
6 6 0 0 61
IS Bar C. Nytorget
- 33 15
6 5 0 1 43
9
Huvudstadens IBK
- 29
6 3 0 3 55
9
Värtans IK
- 23
5 3 0 2 34
9
Lidingö IBF
- 27
6 3 0 3 34
6
Lokom. Stockh. IK
- 60
6 2 0 4 42
3
Ängby IF
- 71
6 1 0 5 26
0
Adelsö IF
- 49
5 0 0 5 14
IK Hephata

G'*H:EI:B7:G'%&)

Sportnyhet?
Skicka
sporten@malaroarnaskort text till
nyheter.se

Lyckade dressyrtäv
lingar

B-lag kämpar hårt
Skås B
spelartrupp
lit
med liten
och Staffan

Rapaport blev trea
i Stockholmsdistrikte

t

SCOUT.
PREMIÄR FÖR NYA

på Färingsö

Nya ŠKODA Octavia

Scout 4x4 TDI 150

Pris från 258.900
Leasing fr. 1.520 kr.

Förm.värde fr. 1.725

hk

kr
kr/mån

mil och
gäller högst 10 000
Miljökl. EU6. Nybilsgarantin
baserad
CO från 129 g / km.
restskuld, rörlig ränta
från 5,1 l / 100 km, 2
30% kontant, 50%
50%
Bränsleförbr. bl. körning
ŠKODA Billån 36 mån,
30% särskild leasingavgift,
som eventuellt inträffar.
36 mån (exkl moms),
tillkommer.
omfattar det första
2014). ŠKODA Leasing
administrationsavg.
(eff. rta. 3,92% aug
Uppläggnings- och
bilden
på VWFS basränta.
basränta (aug 2014).
avvikelser. Bilen på
baserad på VWFS
för ev. ändringar och
Vi reserverar oss
restvärde, rörlig ränta
vid 50% marginalskatt.
Förmånsvärde netto/mån
som bilen.
*Levereras samtidigt
kan vara extrautrustad.

Matcher & tabeller

z

Damer division

4 norra: 27/9 kl

Skå IK - IK Tellus
17:45 Tappströms
Bollhall: Ekerö IK

Tog två medaljer
i VM
M
ARMBRYTNING
| Ett silver
och ett brons hade
ekeröbon och EIK-brytaren
Ulrica
Seijbold med sig
hem från
VM i armbrytning
i Vilnius i
Litauen.

Ekerö BoIS - Gimonäs

SLUTSPURT AV VÅR
STORA
RA

S MMARKAMPA
NJ!
OCH DU KAN SPARA
PLUSPAKET,
AMUNDSEN NAV.
SPARA:

FC

- Sigtuna IF

olm
khol
kh
tock
Stock
Stockholm

Herrar div 2 sö. svealand
Södertälje FK
23 17 2 4 58
- 29 53
Enskede IK
23 16 2 5 60
- 22 50
IK Sleipner
23 15 3 5 57
- 25 48
Nacka FF
23 14 5 4 46
- 27 47
Eskilstuna City FK
23 13 3 7 42
- 33 42
Arameiska-Syr. IF
23 10 5 8 40
- 30 35
Ekerö IK
23 11 1 11 43
- 43 34
Rynninge IK
23 9 2 12 36
- 44 29
FC Linköping City
23 7 4 12 29
- 41 25
FC Gute
23 7 4 12 32
- 47 25
Karlslunds IF HFK
23 5 6 12 25
- 43 21
Smedby AIS
23 4 8 11 23
- 38 20
Värmbols FC
23 4 3 16 16
- 53 15
KB Karlskoga FF
23 3 4 16 26
- 58 13

UPP TILL 22.500

KR.

UTRUSTNINGSPAKET VÄRDE:

15.900 kr

40.000 kr

PRIS
PRISSÄNKT!
IS
SSÄ
ÄNKT
T!
SPARA:
SPAR
ARA:
RA

M

Lör -sön 11-16
339 33. Vard. 9-18,
118-132. Tel. 08 503
11-16
BROMMA: Ulvsundav.
Va 9-18, Lör -sön
Vard.
Tel. 08 503 339 01.
Murmästarv. 37.
SÄT
SÄTRA:
9-18, Lör -sön 11-16
9-18
08 503 339 27. Vard.
11-16
BY: Enhagsv. 1. Tel
TÄBY:
Vard. 9-18, Lör -sön
553 779 25. V
Forskarg. 15. Tel 08
LJE: Forska
SÖDERTÄLJE:

Rapid Spaceback

Fabia Drivers Edition

fr. 124.900 kr

SIGN&DRIVE - 1.695
kr/mån

13 st Roomster TSI

och sesom har varit huvudtränare
som har hjälpt
hundratal hockeyISHOCKEY | Ett
dan tre juniorspelare
berättar Lenungdomar har
spelande barn och
till som hjälptränare,
i kommuannars är trätillbringat sitt höstlov
nart Älgekrans, som
sin hjälp har de
nens ishallar. Till
nare för A-laget.
träna de yngtränare och äldre
Att låta äldre spelare
haft engagerade
koncept.
lagkamrater.
re, är ett framgångsrikt dem, både
för
– Det är otroligt bra
hela veckfår utbildning
– Vi har haft hockeycamp
genom att de själva
lära sig att
jättebra. Äldre
an och det har funkat
genom att till exempel genom att
har varit med och
träningar och
ungdomsspelare
och de lägga upp förebilder för de yngre
hjälpt till med träningarna
de blir goda
på att ta de yngre
är väldigt duktiga
spelarna.
förebilder, beIK välkomnar
Skå
goda
är
och
och
EIK
Både
spelarna
glada
utbildningsoch blir lite extra
rättar Patrick Jonsson,
i Ekerö nya spelare
och utvecklingsansvarig
IK:s hockeysektion.
jobb med
Han beskriver klubbens
klubbkänsla som
att skapa en stark
nivåer inom hockgenomsyrar alla
yngsta spelarna
eyn, ända från de
till A-laget.
som är födda 2006
utbildningsplan
– Vi har en tydlig
tränare och vill
för alla spelare och
röd tråd som går
att det ska vara en
I slutet av april
genom alla årskullar.
händelse när en
är det en extra rolig
Kanada, faktiskt
tekniktränare från
som ﬁnns, komen av de allra bästa
Karlstadlaget
träningar under en
efter vinsten mot
mer hit och kör

Nystar tad båg
bågsky
gskkyt
ytt
tteklub
eklubb vid flygfält
et

Ett av de första pilsläppen
på Skå flygplats. Här kommer
Mälaröarnas bågskytteklubb att husera.
FOTO: CELINA SAND

Ciitigo Elegance
Citigo
Eleg
egance 5-d.

BROMMA:
BROM
MMA: Ulv
Ulvs
Ulvsundavägen
sundav
avägen 118118-132.
-132. Tel. 08 503
339 33. Vard. 9-18,
SÄTR
SÄTRA:
RA: Murmästarvägen
Mu mäs
Murm
Lör-sön 11-15
mästarvä
ägen 37. Tel.
Tel 08 503 339 01.
Vard. 9-18, Lör-sön
TÄBY:
Y: Enhagsvägen
Enhags
11-15
n 1. Tel 08 503
50
03 339 27. Vard.
9-18, Lör-sön 11-15
SÖDERTÄLJ
SÖDERTÄLJE:
RTÄLJE: Forskar
Forskargatan
rgatan 15. Tel
Te 08 553 779 25.
Vard. 9-18, Lör-sön
11-15

ewa@malaroarnasnyheter.

se

SCOU
PREMIÄR FÖR NYA

DET HÄNDER TILL
DEN 21 MAJ

FOTBOLL |

Nya ŠKODA Octavia
Nu 99.900 kr

SIGN&DRIVE - 1.495
SI
kr/mån

Stockholm
kholm

www.skodastoc
kholm.se
e

BÅGSKYTTE | DMälaröarnas
bågkunna träna p
skytteklubb bildades
påå hemm
hemmaplan,
mapla
i slutet på
lan,
an, sp
speci- kommer
ellt eftersom Ulvarna
januari. Nu håller
en kurs att ﬁnnas.
de på att bygga
a tränar
tränaar vinterDet är tjusningen
vin
vintter- ännu in
tid inomhus i Högdal
en skjutanläggning
inte helt bestämt
med bågskytte?
Högdalen,
alen,, det
ute på Skå
hur lång
d
deet är een
n kursen k
bit att åka.
– Jag personligen
flygfält.
kommer att vara,
använder bågmen det skytte
blir någonstans
Hur kommer
någo
mer som en avslappnande
er Mälar
mellan fyra till åtta
Mälaröarnas
r
bå
träning, ungefär
tillfällen.
skytteklubb attt lösa öarnaas båg– Där har vi hittat
jämställt med ett
tillräckligt mycket
vin
vinterträninginterträ
räni
n ngng
yogapass. Det ﬁnns
en?
med mark som är
– Då går man igenom
ingenting bättre
så pass öppen så
tillsammans än
med en eerfaren skjutledare,
att man på ett säkert
att komma hem
– Som det serr ut
efter en stressnu,, kommer
sätt ska kunna
komm
mmer
mm
alla sämer vi
v
kerhetsrutiner
kerhetsru
att skjuta i någon
utöva bågskytte,
som ﬁnns kring båg- sig dag på jobbet och gå ut och ställa
idrottshall
idrottsh
berättar Jonas Sand
shalll här
här
är ute.
ute
sig en timme ute
skytte. Därefter
Det är några saker
som är ordförande
Dä
släpps man
på skjutbanan. Att
r vi måst
i föreningen.
måste
te lösaa med lite
kommunen, bland
friare träningstiderna. ut på de bara få vara där med sin
I dagsläget består
blan
nd annat
klubben av ett
ann
pilbåge och
nat förvaBågskyt- kunna
förva- te är en
ring av måltavlorna
tiotal entusiaster
släppa allting annat.
väldigt
väl
måltavlorrna som
individuell sport
som
m är gan
ganska
ansk
nska varje perso
och
Prova-på-dagarna
starta upp det hela håller på att stora och otymplig
person utvecklas
otympliga,
ga, förkla
blir i maj måförklarar
med hjälp av
på sin indi- nad.
klarar
ar Jo
JJonas
onas viduella basis.
Sand.
mälaröbor, som
Det första ofﬁciella
ba
Därför kan man
skjuter och tävlar
framträinte dandet blir
säga hur många
för bågskytteklubben
Förhoppningen är
m
i samband med Skå
veckor det tar innan
är att dee ska v
Ulvarna, en igång
ﬂygvara
ara man är klar
plats veterandag
klubb i Bromma.
i början av maj
att gå vidare.
den 14
maj månad.
måna
nad. KlubKlu
lu
ubﬁnns också möjlighet juni och då
ben kommer att
Jonas San
– Det ﬁnns ett
Sand började själv
ha två p
intresse för att
till att prova
med båg- på.
prova-pårovaa-p
på- skytte när
dagar. För dem
han
h var 12 år och
som
m vill fo
har hålfortsä
fortsätta
tsät
ätt
ttaa lit på i dryga
25 år. Vad är det som
EWA LINNROS
är
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Scout 4x4 TDI 150

Pris från 258.900
Billån fr. 1.900 kr/mån.

Leasing fr. 1.520 kr.

Förm.värde fr. 1.725

hk

kr
kr/mån

mil och
gäller högst 10 000
Miljökl. EU6. Nybilsgarantin
baserad
CO från 129 g / km.
restskuld, rörlig ränta
från 5,1 l / 100 km, 2
30% kontant, 50%
50%
Bränsleförbr. bl. körning
ŠKODA Billån 36 mån,
30% särskild leasingavgift,
som eventuellt inträffar.
36 mån (exkl moms),
tillkommer.
omfattar det första
2014). ŠKODA Leasing
administrationsavg.
(eff. rta. 3,92% aug
Uppläggnings- och
bilden
på VWFS basränta.
basränta (aug 2014).
avvikelser. Bilen på
baserad på VWFS
för ev. ändringar och
Vi reserverar oss
restvärde, rörlig ränta
vid 50% marginalskatt.
Förmånsvärde netto/mån
som bilen.
*Levereras samtidigt
kan vara extrautrustad.

Damer div 3 a: 18/5
kl 15 Träkvistavallen:
Skå IK & Bygdegård
Ekerö IK - Essinge
- Vasasällskapet
IK 
Herrar div 2 sö.
FK 
Herrar div 6 B: 10/5
5- manna turnering
Svealand: 10/5
för alla
kl 16 Adelsövallen:
kl 115
5 Träkvis
Träkvistavallen:
stavall
valle
llen:
Adelsö IF - Ekerö
en: Ekerö
Ek
IK - FC Gute  Herrar
BoIS 
16/5 kl
eller flera lag per
kl 20:15 Trä
div 4 mellersta:
17/5 kl 10 Träkvistavallen:
Träkvistavallen:
Träkv
skola och klass.
visttavalle
avallen: Ekerö BoIS
10/5 kl 14 Svanängens
Anmälan senast
B
Höjd, längd, kula,
- Polonia Falcons
9/
IP:
9/5.
vortexspjut. Anmälan
FF Skol-DM:
22/5 kl 8.30 Träkvistavallen:
senast 10/5 till Mälarö
Mäla
larö SOK. BÅG
BÅGSKYTTE
ÅG
GSKYTT
TE | Prov
Prova på: 18/5
kl 12:30-15, Skå
flygplats.

tjejer i år 3 och 4
FRIIDROTT | Mälaröspelen:
på Mälaröarna. Ett

LÄGET DEN 5 MAJ
FOTBOLL
Damer div 3 a
Bajen DFF
Enebybergs IF
Ängby IF
AIK DFF
Essinge IK
Rissne IF
Ekerö IK
Mariebergs SK
Sollentuna FK
Spånga IS FK

FOTBOLL

Herrar div 2 sö. svealand
Enskede IK
4 4 0 0 13
- 3
Eskilstuna City FK
12
5 4 0 1
9 - 3
Nacka FF
12
5 3 1 1
8 - 2
Södertälje FK
10
5 3 0 2 13
- 10
IK Sleipner
9
5 2 1 2
7 - 5
KB Karlskoga FF
7
5 2 1 2
7 - 5
FC Linköping City
7
5 2 1 2
5 - 6
FC Gute
7
5 2 1 2
6 - 9
Rynninge IK
7
5 2 1 2
6 - 10
Ekerö IK
7
5 2 0 3
8 - 8
Arameisk-Syrian.
6
ytterback- IF 4 1 1 2
och
5 - 5
Bi-Xenon, Takreling Värmbols FC
4
4x4 Generation 5,
5 1 1 3
Infotainment
annat: HALDEX®
3 - 8
Hill Hold Assist,
Smedby AIS
4
Utrustad med bland
5 0 3 2
Backkamera, Farthållare,
Bluetooth
3 - 9
2-zons Climatronic,
Karlslunds IF HFK
3
speglar i silverdesign,
8 högtalare, AUX-/USB-anslutning,
5 0 1 4
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inner och yttouch screen med
1
Auto. nedtonande
Bolero 5,8” färgskärm,
3 3 0 0 14
- 1
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telefonhandsfree,
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Tuff endurotävling
i Fluch tog dubbelseger
gassande solsken

9
9
7
3
3
3
3
1
0
0

Från sin ﬁna startposition
i
första loppet kunde
han som
första bil efter 12
varv ta
ﬂagg, dryga sekunden målpolacken Maceij Steinhof.före
Det andra racet kördes
i ett
strålande soligt
och varmt
väder på söndagsförmiddagen och Marcus
Redan under den
var i mål
fria
ningen på fredagen trä- över 3 sekunder före Jeffrey
Marcus den snabbaste hade Kruger från Sydafrika.
varv– Säsongen kunde
tiden med sin nydesignade
inte Den glade dubbelsegraren
börja på ett
svarta Volkswagen
Golf GTI. menterar bättre sätt, kom- Marcus Fluch.
FOTO:PRIVAT
Farten behöll han
han.
under kvaVolkswagen
let som avgjordes
Castrol Cup
i ett mycket med
tävlingar i Ungern, lar deltar i årets VW Castrol
ihållande spöregn
tidigt på Tyskland,
Cup.
lördagsmorgonen.
Polen, Tjeckien
Marcus och Slovakien,
Nästa tävling körs
lyckades under
23 till 25
avgörs under
kvalet med sju
helger med två racingheat maj på Eurospeedway Laubedriften att ta pole
position varje
sitzring i Tyskland
helg. 22 förare från
till båda heaten.
tillsamåtta mans med
olika länder och tre
ADAC GT Masvärldsde- ters.

– Det var jobbigt
för förarna
då det var en väldigt
varm
och solig dag och
vätskeförlusterna blev
stora under
loppet, även om
vissa förarer hade med sig
vatten som
de drack under
tävlingen,
berättar Anders
Sandberg
från Mälarö motocrossklubb
(MCK).
Att köra enduro varv
på varv i oländig terräng
Detta var den
första av uthållighet.
ställer stora krav
på
de två publikunderhållande
FOTO: HARRY BENTSEN
tävlingar som brukar
 KORT OM SPORT
hållas
på klubbens bana
varje år.
Han är en av de eldsjälar
– Till skillnad mot
som loppet från
INNEBANDY |
moto- tränar,
Ekerö IK:s
många olika stälcross är enduro en
tävlar och jobbar
innebandylag
för len, berättar
sport som klubbens
P-03
han.
kräver stor uthållighet
fortlevnad och han
hade stora framgångar Lions
ef- önskar att ﬂer
tersom man åker
när de
skulle komma
deltog i AIK:s vårcup
under hela till
de öppna träningstillfäl- Resultat:
tiden och inte gör
i Solna
den 26 och 27
några av- len som
april. Trots
brott. Det gäller
hålls under två kväl- 1. Robin Wallerman
också att få lar
tufft motstånd lyckades
2. Gabriel Nordström
i veckan och helgerna.
motorcykeln att
lahålla under – Även
get vinna fyra av
sex matcher
hela tävlingen,
tävlingarna är väldigt 3. Peter Ferm
konstaterar roliga
och kom därmed
på tredje
att besöka. Man kan
Anders Sandberg.
plats i cupen.
gå
runt utmed banan
och följa
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På bilden ses de glada
spelarna i Team Lions
laget AIK.
efter segern mot värdFOTO: PER FRIBERG

KÖPLÄGE!
NU FIRAR

VI 5 ÅR SOM
ŠKODA STOCKH
OLM!
KÖP EN NY ŠKODA
I HELGEN
OCH DU KAN SPARA
MELLAN
8.900 KR OCH 22.500
KR.
SIGN&DRIVE

FOTBOLL
Herrar div 6 b
Ekerö BoIS
3 3 0 0
11 - 2
Adelsö IF
3 3 0 0 10
- 3
Polonia Falcons FF
3 2 1 0
6 - 3
FC Björnligan
2 1 0 1
8 - 5
Wollmars FF
3 1 0 2
7 - 7
FC Innerst. Stockh.
2 1 0 1
4 - 6
Bromstens IK
3 1 0 2
4 - 10
RA Stockholm FS
2 0 1 1
2 - 3
Stockh. Snipers IF
2 0 0 2
1 - 6
Gimonäs FC
3 0 0 3
2 - 10

RACING | Marcus
Fluch
från Ekerö tog två
förstaplaceringar i årets
första
deltävling i Volkswagen
Castrol Cup som
kördes
den 25 till 27 april
i Ungern
på F1-banan Hungaroring,
strax utanför Budapest.

ENDURO | Den 27
april
kördes endurotävling
Mälarö motocrossbanapå
i
Skå. Elva åkare från
klubben testade sin uthållighet
då de körde varv
på varv
under två timmar
i den
oländiga terrängen.

{n}}|}}o²{j}}Ó
n{|tjov²surpqn}j}}t
ny ŠKODA. Förutom
²{jnw
att kontantinsatsen
är 0 kr ingår även
vice. Allt till en överkomlig
sermånadskostnad.
(Gäller 36 mån, 4500
mil med ett garanterat
restvärde.)

FOTBOLL
F
OT
TBOLL
TB
Herrar d
div
iv 4 Meller
Mellersta
ersta
a
Älta IF
5 4 0 1
18 - 8
FC Stockh
12
Stockh.
h. Intern. 4 3
0 1
12 - 5
Värtans IK
9
K
4 3 0 1
7 - 4
IFK Lidingö
9
ö FK
4 2 0 2
11 - 6
FC Krukan
6
4 2 0 2
9 - 6
Ängby IF
6
4 2 0 2
7 - 6
Vasasällskapet
Vasasällskap
6
pet FK 4 2 0
2
8 - 8
Vasastan BK
6
K
4 1 2 1
7 - 8
FC Andrea Do
5
Doria
4 1 1 2 10
- 13
1
Skå IK & Bygdeg.
4
Bygd
deg.
g 4 1 1 2
3 - 111
Mälarhöjdens IK
4
4 1 0 3
6 - 12
1
Ingarö IF
3
5 1 0 4
5 - 116
3
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86. Nu 129.900
0 kr

SIGN&DRIVE - 2.195
kr/mån
mån

ERBJUDANDERNA
GÄLLER BEGRÄNSAT
ANTAL LAGERBILAR.
Bränsleförbrukning
VI RESERVERAR OSS
blandad körning Fabia
FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.
5,7 l/100 km CO2 från
104 g/km. Citigo från
134 g/km. Rapid från
4,5 l/100 km CO2 från
3,9 l/100 km CO2
125 g/km. Roomster
och administrationsavgift
från
5,7 l/100 km CO2 från
tillkommer. Vi reserverar
134 g/km Uppläggningstin gäller högst 10
oss för eventuella
000 mil och omfattar
ändringar och avvikelser.
det första som eventuellt
Nybilsgarantade. Sign&Drive
inträffar. Bilarna på
erbjuds genom SKODA
bilden är extrautrusFinansiering. Uppläggning
och avi avgifter kan
tillkomma.

Hockeycamp lockade
ar
hundratals ungdom

att klara det mesta.
Scout är byggd för
står
Nya ŠKODA Octavia
och kraftfull motor
förhöjd markfrigång
Med fyrhjulsdrift,
som vinter. Dessutom
och lera, sommar
den rustad för grus
och de prylar du
plats för både passagerare
har den gott om
med dig.
kan tänkas vilja ta

TSI 105 fr. 149.900
kr

SIGN&DRIVE - 2.295
kr/mån

AIK F16.

NÄR UTRYMME MÖTER
ÄVENTYR.

FOTBOLL
Herrar div 6 b
Ekerö BoIS
16 15 1 0 75
- 10 46
Wollmars FF
16 9 1 6 36
- 29 28
Adelsö IF
16 9 0 7 47
- 41 27
FC Inner.Stockh.
16 8 2 6 38
- 34 26
RA Stockholm FS
16 8 2 6 36
- 33 26
Polonia Falcons FF
16 7 3 6 46
- 40 24
Gimonäs FC
16 5 3 8 32
- 38 18
FC Björnligan
16 4 4 8 32
- 44 16
Bromstens IK
16 4 3 9 28
- 41 15
Stockholm Snip.
IF 16 0 3 13
13 - 73
3

Victoria Dalfors,
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föreningar som
drabbas
Tandaputrra. Han
Tan
på halltider för träning. av bristen Tandaputra.
Han är född och
Spelarna får vuxen
uppvux
åka till Botkyrka
xen i Ind
Indonesien,
ndone
onessien,, en av världens
för att träna efterledande
leda
som det inte ﬁnns
dande badmintonnationer.
badmin
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nton
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Sedan
till träningstider
– I sista seriesammandraget
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ll Sv
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spe- De tränar
tagit
lade alla grymt bra
it tio SM-guld,
SM
M-guld
cirka två gånger i
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d, sex stycken llagoch vi vann över
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tvåan Skogås med
d och fyra
fyr
yra sty
stycken
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7-1 och ett toppat
en indivduella
då snittåldern
guld.. Han har
i klubben är ganska
Spånga med 5-3,
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driv
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berättar
hög.
fram några av
framtidens
framt
Jacob Ahlsson, spelande en glad
mtidens st
– Vi har en snittålder
stora
tora hopp
hopp inom
in
lagledare i men
runt 40, badminton
svensk
badm
Ekerö IK badminton.
minton oc
vi har alla spelat förr
och nu
u tränar
t
Ekerö IK
och alla är juniorer.
IK:s
:s
juniore
duktiga. Även om
Man spelar åtta matcher
rer.
det blir rejält tufft
och i ett nästa
lag bör man vara
– De
Det
et här blir
säsong så har vi ett
bli ett u
uppsving
minst fyra killar
ppsv
bra lag. Vi hoppas
och vi
ska nog kunna hävda
och två tjejer. I
as naturligtvis
igtviss på at
seriesammandraoss där också någon naturli
att vi kan få
tror jag, säger Jacob
get hade Ekerö
n bra trän
träningstid
nings
gstid
IK fem killar och
Ahlson och fortd i bollhall
bollhallen
en
där vii måste v
sätter:
två tjejer. Totalt
vara
ara
ra fför takhöjdens
har de spelat två
ta
skull.
Herrdubblar, en
– Vi har ju några
Damdubbel, tre
Ekeröspelare
som spelar i andra
Herrsinglar, en Damsingel
Ekerö
ö IK:s bad
badmintonsektion
dmint
klubbar eftersom
ntonse
nt
onsektion har
och
en
mellan
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Mixdubbel.
40
40 och 50 juniorer
ju
uniorer
niore utöver
är så dåliga seniorlaget
seniorlage
här på Ekerö. Men
Vinsten är lite extra
get på cirka
cirrka tio
tio personer.
nu kanske möjpersoner. De Från vänster,
perso
fantastiskt ligheten
v
har även ett anta
bakre raden: Dennis
resultat då de aktivas
ﬁnns att vi får tillbaka
antal
tal mot
mo
motionärer
otionärer som Kalle Brunnberg,
otionä
Ekroth, Jacob Ahlsson
träningsmöjdem. tränar.
B
ligheter är något
Klubben har i år
(spelande lagledare),
Lars-Ove Andersson.
besvärliga. Ekerö
satsat stort och
Främre raden: Annica
Berglun
Berglund, Eva Lindqvist.
bland annat tagit
IK:s badmintonsektion
Meijer Gren, Tom
in
en av landets
är en av alla främsta
Spela
Spelare som varit
med
badmintontränare,
EWA
EW
WA LINNROS
LIN
Fuxberg
Fuxberg, Anna Jernberg, under säsongen men som inte är
Andi
ewa@malaroarnasnyheter.
ewa@ma
med på bild: Max
alaroar
Staffan Wahlgren,
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rnasnyh
rnasnyheter.se
se
Anette Berglund.

Sportnyhet?
till
Skicka kort text
nyheter.se
sporten@malaroarnas

styrkor.
och
– Victoria är ett energiknippe
är hon mopå sin mitt-mittposition
har också en stark
torn i laget. Hon
han.
FOTO: PRIVAT
Dalfors med SM-bucklan
spelförståelse, konstaterar fyra trä- En glad och stolt Victoria
vecka.
med
i Skå har uppåt
Förutom att hinna
Även i Allhallen
elitsatsning för
under lågsäsong QBIK.
och ungdomar
ningar i veckan
är AIK:s nystartade
ett femtiotal barn
hårt på att göra
om jag behöver
åt hockeyträning,
satsar Victoria också
riterar alltid skolan
åldersgruppen.
ägnat höstlovet
gäller studierna.
fysträning.
säger Victoria.
bra ifrån sig när det
såväl på is som ren
ﬁck hon
i Engelska välja,
Bäckström
LO BÄCKLINDER
Ett
Et
går i nionde klass
tt alternativ
alte
I början av november att hon
– Det är jag och Jakob
ternativ till Hon
att köpa bilen är
lo@malaroarnasnyheter.se
det positiva beskedet
skolan i Bromma.
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|
som
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v²surpqn}
– Det v
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Fö
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w U är
m att kontantinsatsen
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36
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m in til
tillll oss så berättar
vi mer!

FOTBOLL
Herrar div 4 Mellersta
Älta IF
20 15 2 3 56
- 29 47
Ängby IF
20 14 2 4 59
- 30 44
FC Stock. Int.
20 12 3 5 50
- 28 39
IFK Lidingö FK
20 11 4 5 48
- 26 37
Värtans IK
20 11 1 8 48
- 35 34
Ingarö IF
20 10 2 8 37
- 36 32
FC Andrea Doria
20 7 4 9 46
- 38 25
Mälarhöjdens IK
20 7 1 12 36
- 61 22
FC Krukan
19 6 1 12 32
- 40 19
Vasasällskapet FK
19 6 1 12 34
- 62 19
Vasastan BK
20 4 4 12 27
- 47 16
Skå IK & Bygd.
20 2 3 15 24
- 65
9

jag
alltid skolan om
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”I sista seriesamm
seriesammandr
aget
sp
spelade
alla grymt bra”
Jacob Ahlsson

BADMINTON | Ekerö
IK badminton har vunnit
division 4
Stockholm och går
upp i division
3 nästa säsong.
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Mälarö
arömile
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mil
milen
en
n för
fö
sjätte gången
gå gen

FOTBOLL
17 15 1 1
77 - 12 46
16 10 1 5 39
- 28 31
17 9 3 5 28
- 23 30
17 8 5 4 34
- 30 29
16 7 4 5 25
- 23 25
17 6 4 7 24
- 34 22
16 4 6 6 29
- 32 18
16 4 4 8 32
- 41 16
17 1 5 11 19
- 55
8
17 1 3 13 18
- 47
6
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Lokala kändisar
och världsnamn
i hård drabbning
drab
ab
bb
bn
ning
g

LÄGET 22 SEPTEMBER

Enebybergs IF
Ängby IF
Ekerö IK
Mariebergs SK
Sollentuna FK
Rissne IF
Essinge IK
AIK DFF
Spånga IS FK
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Sophia | Sundberg
Sanduddenbon
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som
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FOTBOLL
FOTBOLL | Adelsö
lo@malaroarnasnyheter.se
en av de starIF
AIF:s gamla
Victoria Dalfors var
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Antonelius Stjärnlag
drab- vi med
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4-0,
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samman med AIF.
tillbaka och spela
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lo@malaroarnasnyheter.se
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Conny Dalfors
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tränare under åren
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KÖP EN NY ŠKODA

DET HÄNDER TILL
DEN 8 OKTOBER

FOTBOLL | Herrar
div 4 mellersta:
27/9 kl 14 Svanängens
ISHOCKEY | Herrar
IP: Skå IK & Bygdegård
div 2 östra A: 3/10
- IFK Lidingö FK
kl 19:30 Allhallen:
HANDBOLL| Damer
Herrar Div 6 b: 26/9
SKÅ IK - Spånga
div 4b: 28/9 kl
IS IK
kl 20:15 Träkvistavallen:
16:40 Tappströms
INNEBANDY |
bollhall:

BtA6Gy6GC6HCN=:I:
G'*H:EI:B7:G'%&)

FOTBOLL
Damer div 3 a
Bajen DFF

att klara det mesta.
Scout är byggd för
står
Nya ŠKODA Octavia
och kraftfull motor
förhöjd markfrigång
Med fyrhjulsdrift,
som vinter. Dessutom
och lera, sommar
den rustad för grus
och de prylar du
plats för både passagerare
har den gott om
med dig.
kan tänkas vilja ta

Billån fr. 1.900 kr/mån.

Ponnyallsvenskan




NÄR UTRYMME MÖTER
ÄVENTYR.

Sp
Spo
p rrten
ten
en

BtA6Gy6GC6HCN=:I:

35

sjuk
DRESSYR
Sahlström| Söndagen
vi
den 21
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INNEBANDY
INNEBANDY
INNEBANDY

INNEBANDY

Herrar div 5

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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MED
UTRUSTNINGSPAKET VÄRDE:

PRISSÄNKT!
SPARA:

40.000 kr

22.500 kr

Fabia Drivers Edition
SIGN&DRIVE - 1.695
kr/mån

fr. 124.900 kr

MED DRAGOCH PLUSPAKET
SPARA:

Octavia Combi TSI

GÄLLER ENDAST

Nu 129.900 kr

SPARA:

15.900 kr

105 fr. 179.900
kr

SIGN&DRIVE - 2.595
kr/mån
ERBJUDANDERNA

ETT BEGRÄNSAT

Bränsleförbrukning
blandad körning Fabia
ANTAL LAGERBILAR.
5,7 l/100 km CO2 från
104 g/km. Octavia
134 g/km. Rapid från
från 5,1 l/100 km
3,9 l/100 km CO2
nings- och administrationsavgift CO2 från 117 g/km. Roomster 5,7
från
l/100 km CO2 från
tillkommer. Vi reserverar
134 g/km Uppläggbilsgarantin gäller
oss för eventuella
högst 10 000 mil
ändringar och avvikelser.
och omfattar det
extrautrustade. Sign&Drive
Nyförsta som eventuellt
erbjuds genom SKODA
inträffar. Bilarna på
bilden är
Finansiering. Uppläggning
och avi avgifter kan
tillkomma.

Roomster TSI 86
SIGN&DRIVE - 2.195
kr/mån
PLUSPAKET MED
AMUNDSEN NAV.

19.400 kr

Stockholm

www.skodastoc
kholm.se

Rapid Spaceback

TSI 105 fr. 149.900
kr

SIGN&DRIVE - 2.295
kr/mån

BROMMA: Ulvsundav.
118-132. Tel. 08 503
339 33. Vard. 9-18,
SÄTRA: Murmästarv.
Lör-Sön 11-15
37. Tel. 08 503 339
01. Vard. 9-18, Lör-Sön
TÄBY: Enhagsv. 1.
11-15
Tel 08 503 339 27.
Vard. 9-18, Lör 11-16,
SÖDERTÄLJE: Forskarg.
Sön 11-15
15. Tel 08 553 779
25. Vard. 9-18, Lör
11-15, Sön 11-15
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Nytt enskilt avlopp?




Robust, beprövat och prisvärt
Klarar alla reningskrav
Minimalt underhåll
15 års garanti!
Kostnadsfria hembesök!

T.v. Jakob Liljedal (bäste amatör) och vinnaren Erik Jonasson. Bilden t.h.: Erik Rengardt.
FOTO: PATRICIA WADENSJÖ

Mälarö GK i framkant
GOLF | För fjärde året i
rad arrangerades den 20
och 21 september golftävlingen Skytteholm Open
på Mälarö GK Skytteholm.
En tävling där svenska och
internationella spelare
gjorde upp om 80 000
kronor över 36 hål under
två dagar.
Över 120 spelare deltog och
vinsten gick till Erik Jonasson Djursholms golfklubb.
Med ett resultat på 133 slag,
efter ronderna 64 och 69,
vann Erik med ett slag framför Linus Sandberg från Kårsta golfklubb.
– En av de mest kända
professionella golfspelarna

under Skytteholm Open
var Mälarö GK Skytteholms
egen pro – Niklas Bruzelius. Niklas hade lägst score
med 142 slag, efter ronderna
70 och 72, vilket gav en delad tiondeplats, säger Olle
Blohm, tävlingsledningen
på Mälarö GK Skytteholm.
Bäste amatör blev Jakob
Liljedal från Troxhammars
GK med 144 slag, efter ronderna 73 och 71.
Mälarö GK Skytteholms
golfbana ﬁck idel lovord av
spelarna och banarbetarna
hade gjort sitt yttersta för att
skapa en tävling av högsta
klass.
Efter upprepade succéer

Välkomme
Välkommen
men till informationsdagar på Ekerö!
Vi pratarr lö
lösningar
ösningar från Svensk Avloppsrening för
alla typer av enskilda avlopp. Kom förbi, ta en fika
och prata enskilt avlopp med oss. Vi ses!

på Junior Masters Invitational-touren nyligen, blev
också Mälarö GK Skytteholms golfjunior Erik Rengardt uttagen att representera Sverige i Quadrangular
Nordic Match på Öijareds
GK i augusti.
Lag från Sverige, Kanada,
Finland och Estland mötte
där varandra över tre dagars
matchspel. Med två segrar
och en oavgjord var Erik
Rengardt en starkt bidragande orsak till att Sverige
gick obesegrade genom turneringen och knep guldplatsen 0,5 poäng före tvåan
Estland, följt av Finland och
slutligen Kanada

Intill
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Svanängens
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n
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P
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å
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Vid ICA Nära
a Nyckelby
Ny
y
y
Kaggeholmsvä
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E
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z

Kenneth 070-897 74 50

svenskavloppsrening.se

VÄRLDENS FÖRSTA PLUG-IN
HYBRID FRÅN ŠKODA.
ŠKODA satsar på en hållbar framtid för alla! Vår nya SUPERB iV plug-in hybrid
med 55 km räckvidd på el ger många fossilfria mil. Rymlig och välutrustad
med bl a LED Matrix-strålkastare, Navigationssystem och eluppvärmdbar
ratt. Finns som STYLE, L&K och SPORTLINE. Välkommen in!

ŠKODA SUPERB COMBI iV plug-in hybrid fr. 429 500 kr.
55 km räckvidd på el*
13kWh batterikapacitet (laddas på 3,5 timme med laddbox)
218 hk max systemeﬀekt
510 liter bagageutrymme
Dragkrok 1 600 kg (tillval)

ANLÄGGNINGAR: Bromma, Infra City, Sätra, Södertälje, Täby
ÖPPETTIDER: Måndag–fredag 9–18, lördag–söndag 11–16
Bränsleförbrukning SUPERB COMBI blandad körning 6,9-8,9 l/100 km, CO2-utsläpp 156-201 g/km (NEDC 123-161 g/km).**
*Enligt WLTP. Miljöklass EU6. Teknisk data för Superb iV ﬁnns tillgänglig från mitten av september. För ytterligare information
kontakta någon av våra återförsäljare.**Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

Lika och olika, då och nu
MÄLARÖARNA | Tiderna
förändras och många gånger
när vi läser i vårt gamla tidningsarkiv, förvånas vi över
hur olika livet på Mälaröarna
såg ut för 50 år sedan jämfört med idag. Men lika ofta
slås vi av alla likheter.
I september 1969 kan man
till exempel läsa i MN:s arkiv
om att man på Adelsö har ﬁrat ”De gamlas dag” enligt
”gammal kär tradition”. Varje
år, vid denna tid, välkomnas
socknens pensionärer till en
speciell gudstjänst med efterföljande samkväm och levande musik i öns hembygdsgård.
Denna begivenhet samlar alltid mycket folk.
I Mälaröarnas nyheter nummer 13 2019 skrev vi om den
nutida ”De gamlas dag” som
numera ﬁras på Ekebyhovs
slott. Idag omfattar evenemanget alla kommunens äldre
medborgare, gästas av kända
svenska artister och har även
fått kunglig glans genom att
drottning Silvia är en självskriven gäst. En självklar höstlig höjdpunkt för kommunens
äldre medborgare.
Hösten är också tiden som
många använder för att förkovra sig, då såväl som nu.

Om studieförbundens kursutbud 2019 bland annat består
av distanskurser i Word Press
och ”Ett hållbart liv” samt
streetdance för barn, var utbudet 1969 något annorlunda.
”Mera inne” är till exempel
namnet på en ”matnyttig kurs
för unga par som går i giftastankar.
Under sakkunnig ledning får

man där lära sig allt om möbler
och textilier för att sedan kunna inreda det nya hemmet på
riktigt och kvalitetsmedvetet
sätt”. ”Arbetaren och arbetsmarknaden” är en annan kurs
som kanske inte skulle göra
lika stor succé idag som för
femtio år sedan.
Men såväl dåtidens som
nutidens mälaröbor gillar
att sjunga, rida och många
utövar konstnärliga intressen. Idag skriver vi ofta om
konstutställningar av lokala
konstnärer, duktiga ryttare
som skördar framgångar och
körsångare eller skickliga solosångare i kommunen.
Att intresset för dessa sysselsättningar var stor redan 1969
kan man bland annat förstå när
man läser om att i samband
med Studiefrämjandet upp-

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

Back to the Sixties:
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

man och Teddy Wickström

Mälarö Jazz: Tommy

Hårdrock: Janne Widén

Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och
Lennart Olinder

Birgitta och Janne Lyckman

Kenta Hedlööf

Plattfall: Nisse Jakobsson

Kritfabriken:

Plats på scen:

Fredrik Värme

Bo Magnusson

Kryckan på egna ben:

Rockoko: Gunilla Jerlinger

Lars ”Kryckan” Krüger

Skivat och klart:

Kryckans Country:

Kjell Karlsson

Lars ”Kryckan” Krüger

Storband och mycket
annat: Tommy Ollmark

Lennarts Låda:
Lennart Lundblad

Strömavbrott:

Lättspårat:

Jonas Lundström

Ingemar Eriksson

Sång och glädje: Thorleif
Larsson och Erik Ström

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

re som visar sin ”handaﬂit”.
Den ungdomliga sånggruppen
”Svartsjölänningarna”
underhåller med såväl Bellmansepistlar som gospel, Adelsökonstnären Mårten Nordqvist
ställer ut oljemålningar och

ponnyhästar från Kungsberga
ponnystall travar runt i en miniridskola med entusiastiska
små ryttare i sadeln.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

Musik i skymningen:

Kentas Kårner:

start för terminen, arrangeras ett ”upptaktsmöte” med
mycket god tillströmning av
besökare i Tappströmsskolan.
Ett par hundra besökare besöker skolan under dagen och
tar del av vårens kursdeltaga-

Upptäck vår
hemsida!

Heldagsrock och
Movin´ On: Janne Lyck-

och Robert Waardhal

Ekeröflickan Maria Ekberg provade på att rida på en av hästarna under upptaktsmötet.

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

Wallins Praliner:
Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm

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
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Årets Ekeröföretagare 2019
Vem vill du nominera?
Ons 25 sept. 19:00
Fre 27 sept. 19:00
Sön 29 sept. 14:00
Sön 29 sept. 16:00
Sön 29 sept. 19:00
Ons 2 okt. 19:00
Lör 5 okt. 19:00
Sön 6 okt. 15:00
Sön 6 okt. 19:00
Ons 9 okt. 19:00
Sön 13 okt. 14:00

Quick
Dora and the lost city
Stora galaxer äter stjärnor
Hasse & Tage
Quick
And then we danced
Mamma Mia!
Fåret Shaun - Farmageddon
Blinded by the light
Smärta och ära
Mera monster, Alfons

Alla biljetter kostar 100 kr, utom knattebio
(60 kr) och sing-along
(150 kr). Kassan öppnarOns
30 minuter
innan
filmstart.
20/3 kl 19 Boka eller köp
gärna dina biljetter på www.malarobion.se.
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Ons 25 sept kl 19
Sön 29 sept kl 19

www.ekero.se/naringsliv
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@UIPSweden

ϮϬϭϴĊƌƐǀŝŶŶĂƌĞƌŽƩŶŝŶŐŚŽůŵƐŶƚƌĞƉƌĞŶĂĚ

:ƵƌǇŶďĞƐƚĊƌĂǀƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƌĨƌĊŶŬĞƌƂŬŽŵŵƵŶ͕EćƌŝŶŐƐůŝǀƐƌĊĚĞƚŽĐŚ
ĨƂƌĞƚĂŐƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƌŶĂ^>D͕D&&͕ŬĞƌƂĞŶƚƌƵŵƐ&ƂƌĞƚĂŐĂƌĨƂƌĞŶŝŶŐ
ƐĂŵƚ&ƂƌĞƚĂŐĂƌŶĂŬĞƌƂ͘:ƵƌǇŶƐďĞƐůƵƚŬĂŶĞũƂǀĞƌŬůĂŐĂƐ͊

Sön 29 sept kl 16

Lör 5 okt kl 19

EKERÖ REDERI AB

Tack!

Allt inom marinentreprenad

Ekerö kommun vill framföra ett stort
tack till sponsorer, föreningar och
organisationer för stöd och hjälp
LVDPEDQGPHGÀUDQGHWDY
De Gamlas Dag den 28 augusti 2019
z Bryggor

Vi tackar:

z Sandstränder
z Bojstenar
z Muddring

Gustavshills handelsträdgård – Blommor
OICA Tappström – Frukt
OBengta och Per-Gustav Redlund – Björkar
OSilviahemmets kör
OÖysten med sina vårdhundar Othello
och Bellman
O

z Sjötransporter
z Sjöbodar
z Båtlyftar
z Vågbrytare
z Vassrensning
z Kranlyft
z Borrning
z Vinterförvaring

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

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

rosor
& tack
z Jag vill varmt tacka en
jättegullig mamma med
dotter som gav mig skjuts
från ”skogen” där jag 12
september helt gått bort
mig och kommit vilse...
Det började skymma
och det fanns vildsvin
i skogen, vilket jag då
lyckligtvis inte visste
eller såg. Ni tog er tid och
skjutsade mig varmhjärtat
en lång väg tillbaka till
Skytteholm och då var det
redan mörkt och jag var så
stressad så jag glömde bort
era namn. Tror ni bor på
Munsö? Blev så tacksam
för hjälpen. Jag kände mig
räddad!


Tuffare tider väntar
Ekeröalliansen kommer fortsätta ta ansvar för kommunens ekonomi
Många såg senaste
avsnittet av Uppdrag
granskning där det
ekonomiska läget för
Sveriges kommuner stod
i fokus. Det är en tuff
bild som målas upp och
många av Sveriges kommuner står inför enorma
ekonomiska utmaningar
de kommande åren.
När det gäller Ekerö kommun är ekonomin fortsatt
god, men även vi påverkas
av läget i landet. Det kommande åren kommer vi
som kommun bli tvungna

att noggrant prioritera våra
resurser och hålla hårt i
pengarna. Efter fjorton år
av uppfyllda ekonomiska
mål om en procent i överskott kan detta uppfattas
som en ny situation. Vi ser
idag en kombination av att
ökat ansvar läggs på kommunerna som i grund och
botten är statliga uppgifter
och effekter av en oansvarigt
förd politik på riksplanet.
Detta kommer att påverkar
våra förutsättningar att
leverera goda ekonomiska
resultat samtidigt som vi
har verksamheter med hög

Skjut upp avstängningen av bussﬁlen!
I våras inleddes arbetet
med breddningen av
Ekerövägen. Vägprojektet
är indelat i tre delar,
del 1 är Tappström till
Lindötunneln, del 2 är
Lindötunneln till Edeby och
del 3 är Edeby till Nockeby.
Del 2 är redan påbörjad och
del 1 lär komma igång nu i
höst. Det största problemet
är dock del 3. Den kommer
att innebära att bussﬁlen
tas bort mellan Kanton och
Nockeby i uppskattningsvis 2 år. Detta kommer få
mycket stora konsekvenser
för pendlingstiderna för
Ekeröborna.
I juni ﬁck en lastbil
stopp på Nockbybron och
blockerade bussﬁlen i några
timmar på förmiddagen.
Trots att det inte var rusningstid byggde köerna
snabbt upp och det tog
en halvtimme att ta sig
från Drottningholm till
Brommaplan. Tänk er då
hur köerna kommer vara i
rusningstid om bussﬁlen är
permanent borttagen under
två år! Det är uppenbart att
Traﬁkverket, SL och kom-

munen inte gjort tillräckliga
förberedelser för det som
väntar.
Fler Ekeröbor måste
ställa bilen och åka buss/
båt under ombyggnadstiden av delsträcka 3, en buss
kan ersätta 60 bilar. För att
det ska hända måste det
ﬁnnas infartsparkeringar
för minst 1- 2000 bilar för
att få bort 10% av traﬁkmängden. En direktbuss
mellan infartsparkeringen
och Brommaplan bör även
gå i skytteltraﬁk under rusningstid.
I och med att Förbifartsbygget planeras att vara
färdigställt först till 2026 är
det ingen brådska med att
färdigställa breddningen
av Ekerövägen. Det viktiga är att den byggs med
minsta negativa konsekvens för ekeröborna. Om
man väntar med att inleda
delsträcka 3 tills de andra
delsträckorna är färdiga kan
man anlägga en stor tillfällig
infartsparkering på deras
nuvarande etableringsplatser.
Vi i L kräver därför att

– Alexander Lind af
Hageby, KF-ledamot (L)
– Stefan Wåhlin, 2:e vice
ordf Ekerö bostäder (L)

Halv åtta, i god tid innan färjan avgår och samtliga fält för kö är fulla. Detta är oacceptabelt.
– Anna Voltaire

För mycket klagomål?
Otroligt – hur länge stod
poppelträden där? Lika länge
som ”Nöjd nyinﬂyttad”?
Förstörd väg, sprucken
asfalt, hala löv? Skälen till
att förstöra en underbar
allé? Resonemanget bakom
”Nöjd inﬂyttad” verkar tas
direkt ut ur SJ:s och SL:s
”Flera ursäkter till pendlarens” handbok! Det enda
gröna som vi snart har kvar i
kommunen kommer att vara
konstgräs och minnesmärken av grönt ekblad i metall.
En gång under den senaste

ingen bussﬁl stängs av fram
tills nedanstående åtgärder
genomförts:
- Stor tillfällig infartsparkering på Lovön
- Avgiftsfri Slagstafärja med
mer kapacitet
- Gör bussen på färjan permanent, utöka turerna och
bygg om färjelägena för
långa bussar
- Fler pendelbåtsavgångar,
samt även en ny snabb linje
utan stopp TappströmAlvik
Först när detta är på plats
kan man stänga av en ﬁl
på Ekerövägen. Det är vårt
ansvar som politiker att
detta drivs mot Traﬁkverket
och SL. Vi i L ställer givetvis
upp med friska krafter till
den styrande politiska ledningen om de behöver stöd
i sin representation av kommunen och dess invånare.
Som tur är har ingen tilldelning av delsträcka 3 skett än
så det ﬁnns fortfarande tid.

Full färja

– Katarina

REPLIK


kvalitet.
Vi från Ekeröalliansen
har under många år drivit
en ansvarsfull ekonomiskt
politik. Vi påbörjade ett
omfattande digitaliseringsoch effektiviseringsarbete
redan i början av förra
mandatperioden. Vi har
en långsiktig plan för att
kunna matcha vår växande
kommun med nya skolor,
idrottsanläggningar och
annan kommunal service av
högsta kvalitet. Vi kommer
att fortsätta med effektiviseringar och utveckling
av vår kommun men med

tiden, traﬁken ﬂödade smidigt längs det som en gång
var en underbar grön park,
utan hinder för en illa placerad rondell. Välkommen
till kommunen bestående
av asfalt, betong och metall,
angelägen om att erodera alla
gröna arv som ﬁnns kvar på
öarna. De enda gröna blad
snart är dina hyllade metallmonument till ekblad. Jag
håller med att avlägsnande av
ﬁmpar är prisvärt, men sätter
en jämförelse med borttagandet av underbara träd?
– Peter

föreslagna ändringar i det
kommunala utjämningssystemet kommer detta
försvåras. Vi vill fortsätta
vårt arbete med ökad valfrihet, uppmuntra privata
initiativ och samarbeta
med civilsamhället för att
tillsammans fortsätta vara
den mest attraktiva kommunen i Sverige. Vårt mål är
att lämna över en kommun
med högt ställda krav på våra
verksamheter kombinerat
med en ekonomi i balans till
nästa generation.
Ekeröalliansen tillsammans med tjänstemän

jobbar hårt för att i november ta fram budget som både
kommer innehålla effektiviseringar och förändringar
i verksamheterna samt
förslag på utveckling av vår
kommunala service som
matchar Ekerö kommuns
utveckling.
– Adam Reuterskiöld
(M), kommunstyrelsens
ordförande
– Ove Wallin (C),
1:e vice kommunstyrelseordförande
– Sivert Åkerljung (KD),
gruppledare

Ekerös politiker agerar
som trotsiga barn
Som engagerad samhällsmedborgare är det tröstlöst
att se dessa överbetalda
lokala politiker som gång
efter annan ignorerar
fakta och likt trotsiga barn
fortsätter på inslagen väg,
vilken leder till fördärvet för
kommunens ekonomi. På
tisdagens kommunstyrelses
arbetsutskott ska politiker
från höger till vänster fatta
beslut om förnyat ramprogram för badhuset. Detta
innebär om inget annat parti
än Sverigedemokraterna,
vilka framfört sin tveksamhet mot ett badhus i rådande
ekonomisk situation, framför invändningar, att Ekerö
kommun binder sig fast vid
att bygga ett badhus. Ett
badhus som kommer att
kosta skattebetalarna 230
miljoner kronor, vilka måste
lånas upp då kommunen
inte har egna ﬁnansiella
muskler för denna investering. Vidare kommer driftbudgeten att belastas med
14 miljoner kronor, årligen,
allt enligt tjänstemännens
underlag. Finns det verkligen inga ﬂer än Jimmy Fors
och Sverigedemokraterna
som inser att i ett läge där
kommunens ekonomi inte
ens går ihop så är byggande
av ett badhus en synnerligen
dålig idé? I dagsläget går

socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden med tiotals
miljoner kronor i back –
hur kan då Adam, Hanna,
Göran, Ove, Sivert, Ulrika
och Desirée gladeligen sätta
sprätt på pengar som Ekerö
kommun inte ens har? Hur
kan de belasta verksamheten
med ytterligare kostnader
när verksamheten inte ens
går ihop? Obegripligt och
oansvarigt! Öpartiet gick
för övrigt till val på att låta
medborgarna få säga sitt i
en lokal folkomröstning,
ett löfte partiet nu svikit.
Det är intressant är att det
enda parti som faktiskt
gjort en analys av situationen och agerat vuxet är
det som så ofta bespottade
Sverigedemokraterna.
Något att fundera över när
kommunen kommer att
behöva höja skatten och/
eller skära ner i verksamheten efter byggandet av
badhuset. Det är sorgligt att
se hur de övriga partierna
agerar utan någon som helst
insikt i eller kunnande om
ekonomi. Ekerö förtjänar
bättre politiker än de som
erbjuds från M, S, L, C, KD,
MP och Ö!
– Johan Sundqvist,
Sandudden

Plakatpolitik eller arbete som verkligen gör skillnad?
REPLIK

Ekerös höga ranking
avseende FN:s miljö- och
klimatmål i tidningen
Dagens samhälle har
inget att göra med
Ekeröalliansens politik.
De har mätt hur vi på lokal
nivå jobbar med att nå mål
nummer 13 – Bekämpa
klimatförändringarna och
nummer 15 – Ekosystem
och biologisk mångfald.
Svagheten i mätningen
är att de enbart mäter ett
fåtal indikatorer som på
intet sätt motsvarar de

åtgärder som verkligen
skulle behöva göras för att
nå målen. Vad gäller målet
om ekosystemtjänster och
biologisk mångfald har de
enbart mätt hur stor andel
skyddad natur som ﬁnns i
kommunen. Det är något
som Adam Reuterskiöld
ofta beklagar sig över.
Målet om att bekämpa
klimatförändringarna har
de enbart mätt genom att
mäta miljöfordon samt
utsläpp av växthusgaser.
Inte heller här är det ett
resultat av Ekeröalliansens
politik då det istället

handlar om att Ekerö inte
har någon tung industri
som orsakar utsläppen.
Mätningen tar inte upp
i hur stor utsträckning
Ekerös konsumtion belastar utsläpp av växthusgaser i andra delar av världen.
Adam Reuterskiöld
och Moderaterna brukar
anklaga andra partier
för att inte bedriva en
miljö- och klimatpolitik
som gör skillnad. Vi i
Mälarökoalitionen vill se
politisk handlingskraft
och insatser som gör verklig skillnad för att främja

biologisk mångfald och
ekosystem samt kraftfulla
insatser för att begränsa
klimatförändringarna. I
det akuta läge som världen
står inför kan vi inte luta
oss tillbaka och vara nöjda
över en placering i en
bristfällig mätning.

För Mälarökoalitionen
– Ulrika Sandin (MP)
– Hanna Svensson (S)
– Göran Hellmalm (L)
– Desirée Björk (Ö)
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Inbjudan till samråd inför nybyggnation
av 130 kV kraftledningar KolbottenEkensberg-Almnäs och Älvnäs-Kolbotten
Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga två nya 130 kV kraftledningar mellan transformatorstationerna Kolbotten, Ekensberg och Almnäs
i Salems, Södertälje och Nykvarns kommuner och mellan transformatorstationerna Älvnäs och Kolbotten i Ekerö och Salems kommuner, se karta.
Befintliga 70 kV ledningar mellan berörda stationer är planerade att
raseras efter att de nya 130 kV ledningarna är drifttagna. Inför detta
genomförs nu avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap. miljöbalken.
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat och
fortsätter att öka. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av
kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav
på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka
driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera
regionnätet från 70 kV till 130 kV. Befintliga anläggningar (ledningar och
stationer) inom regionnätet måste därför byggas om.
För de planerade kraftledningarna kommer Vattenfall Eldistribution AB
att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd). Inför koncessionsansökan
genomförs nu samråd med myndigheter, organisationer och berörda
markägare. Vattenfall Eldistribution AB vill med denna annons informera
och samråda med övriga som kan ha synpunkter på den planerade
kraftledningen.
Samrådsunderlag inklusive karta med alternativa ledningsstråk för
Kolbotten-Ekensberg-Almnäs finns tillgängligt på följande webbadress:
www.vattenfalleldistribution.se/samrad/ort/kolbotten-ekensberg-almnas
och för Älvnäs-Kolbotten: www.vattenfalleldistribution.se/samrad/ort/
kolbotten-alvnas. Önskas ytterligare information, svar på frågor eller för
att beställa samrådsunderlag, kontakta gärna Fredrik Nystrand,
samrad@rejlers.se eller 072-727 49 53.
Samrådsmöten i form av öppet hus, kommer att hållas den 2 oktober
2019 kl. 17.00-20.00 i Brunnsängskyrkans församlingslokal (Häradsvägen 8, Södertälje) och den 3 oktober 2019 kl. 17.00-20.00 i Mariasalen i
Mälarhuset vid Marielunds katolska stiftsgård (Stiftgårdsvägen 18, Ekerö).

Vid mötena finns representanter för Vattenfall Eldistribution tillgängliga
för att svara på frågor. En kort inledande presentation kommer att hållas
omkring kl. 17:30 men du är välkommen att ansluta när som helst under
mötestiden.
Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en
viktig grund för det fortsatta arbetet. Skriftliga synpunkter lämnas senast
18 oktober till Rejlers Sverige AB, att: Fredrik Nystrand, Fålhagsleden 61,
753 23 Uppsala, eller e-post: samrad@rejlers.se.
Vattenfall Eldistribution AB

GOD KVÄLL

Tidningens eget
radioprogram

Mälaröarna

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4
01,44
Nyheter, traﬁkrapport,
väder,
spännande
eller via webben
www.radioviking.se
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

Med Ewa Linnros
och Jocke Jonsson
torsdagar 17-19 på
Radio Viking 101,4
Repris på www.malaroarnasnyheter.se

nyheter

MÄLARÖARNAS

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

Ekerö Taxi
har en egen app!
Ladda ner till din mobil
och boka din resa
direkt i appen!

560 340 00
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Svamplycka I mitten av september arrangerade Mälaröarnas

| öarna runt

Etiksamtal Den 18 september besökte Ann Heberlein Stenhamra
församlingsgård för ett samtal om etik och moral som en del av
Färingsö församlings samtalskvällar ”Mellan himmel och jord”. På
bilden ses också prästen Yngve Göransson.

Hästens hälsa Den 8 september höll hästfysioterapeut Marina

naturskyddsförening sin traditionsenliga svamputställning i
Träsjögården. Isak med en rekordstor kungschampinjon, var en av
alla besökare som visade upp svampar och fick dem identifierade.
FOTO: KENNETH BENGTSSON

FOTO: FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

FOTO: ANNELI HAGLUND

Axelson-Callum föredrag om hästens hälsa och rörelsebehov i
biblioteket i Stenhamra. En skara intresserade åhörare tog del av
all information.

Munsö Hembygdsförening – Bertil Ifwers museum bjöd in till minimarknad och öppet hus den 14

Utställning Under två septemberhelger ställde Stane Loboda ut ett urval av de mässings- och kop-

september för tredje gången. Försäljning av lokalt odlade produkter och hantverk erbjöds, men
främst var det ett tillfälle att träffa andra munsöbor.
FOTO: OVE WESTERBERG

parkonstverk som han skapat under fem decennier, på Galleri Jungfrusund. Det var första gången
som han ställde ut sina unika verk som har skarpa kanter blandade med runda former. FOTO: PRIVAT

www.ekerostad.se
070-560 19 54

Rut-avdrag!

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

Hemstäd
Kontorsstäd
Flyttstäd
FÖNSTERPUTS

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

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

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

z Bolagsbildning
z Bokföring
z Kund-

& leverantörsfakturahantering

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00
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NYHET!
Under den gångna sommaren har rosorna i
våra trädgårdar blommat intensivare än vanligt. Det är rosår säger de som förstår sig på.
Jag är benägen att hålla med. Rosorna verkar
trivas när det är lagom varmt och med en och
annan regnskur.

H

ur ska man annars förklara att mina ”Cornelisrosor” satte fart i början av juli och blommade långt
in i augusti med stora rosa, härligt doftande blommor. Jag har inga ”gröna fingrar” och de här rosorna
har överlevt lite styvmoderlig hantering. Först fick de stå i kruka
under en sommar sedan fick de flytta till lådan i gränden och
där trängas med ett körsbärsträd och diverse andra städsegröna
växter. Förra sommaren var de inte alls på humör – inte en enda
blomma. Några små knoppar föll av redan i förstadiet på grund
av bladlusangrepp. Men detta är historia nu – denna sommar har
det blommats för fullt.
Rosen har fått namn efter vår nationalskald Cornelis Vreeswijk och kallas ”Rosa Cornelis”. Den är vackert ljusrosa med
ett gult hjärta inuti. Specialimporterades från Holland för ett par
år sedan, finns bara hos mig och i Cornelisparken på Södermalm
i Stockholm. Det var i samband med att vi ville bevara det gamla
”Cornelistorpet” i Nibbla som Cornelis vänner tipsade mig om
rosen. Man firade vänskapsbanden mellan Sverige och Holland
och rosen var en del av detta. Den holländska ambassaden var
mellanhand.
Jag hade tänkt plantera rosorna intill torpet som en gest från
Cornelis ursprungliga hembygd. Men torpet revs så nu har rosorna fått en fristad hos mig istället. Sedan kan man ju undra hur
en skir rosafärgad ros kan namnas efter Cornelis. Trubaduren
var ju känd för sitt mustiga
språk och bullriga framtoning.
Å andra sidan var ju Cecilia Lind
i trubadurens visa en blyg liten
ros. Jag skulle nog ha valt en
mörkröd variant, en ros med
stora tunga blomblad och med
doft av kryddnejlika. Liksom lite
mer i Cornelis stil. Men stort tack till de holländska rosodlarna
som hjälper till att hålla Cornelis minne vid liv.
Kan inte låta bli att tänka på torpet som vi inte fick bevara.
Cornelis bodde där under några ungdomsår. Det var här han
lärde sig spela gitarr och lärde sig svenska i skolan. Det var då
han besökte dansbanan i Träkvista, minnen som senare blev till
visor. Med kommunens goda vilja hade torpet kunnat bli ett
trevligt utflyktsmål och en samlingsplats för nutida trubadurer.
Vi hade bevarat en bit av vår nutidshistoria. Kanske ångrar man
sig om några år och tittar avundsjukt på hur andra kommuner
gör. Som i Ludvika kommun. Där finns Dan Anderssons torp,
Luossastugan i Skattlösberg. Byggnaden är renoverad och i fint
skick. Varje sommar anordnar man Dan Andersson-festival med
torpet som navet. Det är en minnesfest med sjungande trubadurer och visberättare. Omkring 3 000 besökare har man varje
år. Det finns många liknande exempel i andra kommuner som
satsar på besöksnäringen.
Torpet går inte att återskapa men det finns andra sätt att hedra herr trubaduren. Varför inte ett minnesmuseum som rymmer både herrskap och tjänstefolk, kända
Ekeröprofiler och en och annan trubadur.
Om så skulle bli verklighet lovar jag att
plantera många rosa rosor vid entrén.

kolumnen

Torpet revs
men Cornelisrosen blommar

MED
NIBE
LÅT INTE
ÄR DET
BYTET
KOMMAENKELT
SOM
KALLDUSCH
ATT EN
VARA
SMART
NIBE
LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR
Livet ska
vara enkelt. Våra nya
värmepumpar
ger dig grönare,
billigare
Byt
ut din värmepump
i tid, innan
du måste
improvisera.
en luft/vattenvärmepump
energi – och Med
full kontroll
var du än är.
från
får tillbehör
du perfekt
inomhusklimat
MedNIBE
smarta
kan
du dessutomåret
runt,
bådedin
närenergiförbrukning
värmen stiger ochytterligare.
kylan biter.
optimera
En
smart
lösning
–
istället
för
nödlösningar
NIBE S-serien är en naturlig del av det
– helt enkelt. hemmet och gör det enkelt
uppkopplade
att vara smart – besök NIBE.se och
BESÖK
NIBE.SE/UTBYTE
modernisera
ditt hem idag.FÖR ATT
HITTA DIN NYA VÄRMEPUMP
IT’S IN OUR NATURE

Gunilla Lindberg

NIBE.SE

Kontakta oss för hjälp med ditt värmesystem!

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!
Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett
inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.se

EKERÖ 08 - 560 449 00

32

MÄLARÖARNAS NYHETER • 25 SEPTEMBER 2019

| mälarökrysset

Mälarökrysset
Välkomna att lösa ett korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
TÄVLA! Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de
färgade rutorna. Mejla meningen till:
kryss@malaroarnasnyheter.se och uppge även postadress.
I ämnesrutan skrivs bara för- och efternamn. Bland de rätta
svaren lottar vi efter helgen ut ett PRESENTKORT på 100
kronor hos Färingsö trä.
Bilden: Den första september var sista dagen för verksamheten i
Drottningholms pressbyrå. Till hösten ska den rivas.
FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Eva Olsson, Färentuna, till förra numrets vinst
där korsordet hade nedanstående lösning.

LEDIGA KONTORSRUM
EKEBYHOV BUSINESS CENTER
z

z
z

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

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER
z

Bryggavägen 110

Bryggavägen 121

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

*Moms tillkommer på hyror

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

Entreprenör

skalfast.se
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Trådlös
eller fullt ös?
Den 27 september öppnar
Elgiganten på Bromma Blocks.

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

ning!
GodGod
jul &fortsätt
gott nytt
år!

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

Alfa Ekerö

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

Begravningsbyråer

IGNIS
Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121

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

 DÖDA


• Karl Erik Atterling, Stenhamra, avled den 5/7, 88 år.
• Ulla Lovisa Bengtsson,
Lovö, avled 21/8, 92 år.
• Jan-Bertil Ingemar Grip,
Ekerö, avled 2/9, 59 år.
• Eleonore Charlotte Vognsgaard, Ekerö, avled 6/9,
91 år.

Rut-avdrag!

VÄLKOMMEN ATT LÄRA DIG
z
z
z

Mindfullness

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

Jord, Sand & Grus

NYFIKEN?

FixarService
ce

0760-062641

www.ekerobudo.com

• Ingrid Ann Maria Legel
Bungegård, Adelsö, avled
13/9, 70 år.

7ÉSÇMTLBEF

"OO-FHFM
#VOHFHSE
Vår älskade Pappa
Vår älskade
Mamma och Farmor

Vanna Kårfors
* 4 mars 1949
✝ 12 september 2019

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

BILAR
KÖPES

Allt är intressant
även defekta

Ekerö Re-Arb

• Johan Birger Appelblom,
Ekerö, avled 13/9, 96 år.

Sandviksvägen 4

Auktoriserad av SBF

Kom till
Leda ditt inre
mindfulness
Hantera tankar och känslor
kurs eller
Förstå och göra medvetna val
relax!
Förbättra ditt immunförsvar
www.smilingmeditation.com

• Lars Åke Lidström, Ekerö,
avled 6/9, 86 år.

• Familjeannonsera
• Max 100 tecken inkusive
blanksteg samt eventuell
jpg-bild.
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i turordning
samt i mån av utrymme

www.ignis.se
Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65

z

• Oskar Roland Joakim
Reinholdz, Ekerö, avled 6/9,
83 år.

| familj

0700-61 73 96

Hans Melander,
tredje generationen

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

ALVAR AXEL ERIK
med familjer
Tack för Din kärlek
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Ekerö kyrka fredagen
den 11 oktober kl 14.00. Valfri
klädsel. Efter gravsättning av
urnan inbjudes till minnesstund
på Hembygdsgården. Anmäl Ert
deltagande till Mälarö Begr. byrå
08-211 144 senast 7 oktober.
www.malarobegravning.se

Sven Blomkvist
* 5 juni 1928
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
den 16 augusti 2019
HENNING och KERSTI
HELENE
Släkt och vänner
Minnesstund med urna
äger rum den 8 oktober kl 13.00
i Stenhamra Församlingssal
Anmäl deltagande till
alfa/IGNIS Begravningsbyrå
tel.08-560 310 65
eller: ekero@ignis.se
senast den 4 oktober
Istället för blommor
tänk gärna på
Cancerfonden
tel 020-59 59 59

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

 SÄLJES


Begagnad marksten i gott
skick, ca 45 kvm. Blandad
röd och grå, storlekar
10x10/höjd 10 cm, samt 14
x 21 cm/höjd 7 cm. Säljes
för 3 .500 kr och hämtas av
köpare.Tel. 070-484 09 36.
Gammal,
ﬁn
vävstol
säljes/
skänkes.
100x100
cm, höjd
155 cm.
Sked: 100
cm, smöjd (vävklar). Sked:
2 st 80 cm. Vävspännare:
2 st 45 resp 65 cm. Varp,
div vävtillbehör, mattrasor

KVMJ
TFQUFNCFS
IBSIBTUJHUMÇNOBUPTTFGUFS
FOLPSUUJETTKVLEPN
+ " / / &
#"3/&/
#"3/#"3/&/
7BSBLUTBNPNHMÇEKFOJMJWFU
4OBCCUnZSWÉSBMZDLMJHBÉS
%FULPNNFSFOEBH
G×SPTTBMMB
OÇSCMPUUNJOOFOBÉUFSTUÉS
%FEZSCBSBTUVOEFSWJEFMBU 
TÉTKÇMWLMBSUEFUWBSJUG×SVU
)VSPWFSLMJHUÇSBUUWFUB
BUUBMMUJOHOVÇSTMVU
#FHSBWOJOHFOÇHFSSVN
UPSTEBHFOEFOPLUPCFS
LMJ"EFMT×LZSLB
JLSFUTFOBWOÇSNBTUFTMÇLU
PDIWÇOOFS-KVTLMÇETFM
5ÇOLHÇSOBQÉ$BODFSGPOEFO
UFM

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

klippta ca 5 kg. Finns mellan Svanhagen och Stenhamra. 070-239 27 96.
Div. fönster ca 24 st säljes/
skänkes. 10 st från 60-talet,
kopplade med persienner, gott skick. 14 st från
30-talet olika utförande
och skick, bra virke. Finns
mellan Svanhagen och
Stenhamra. 070-202 61 99.

 SKÄNKES


Glimåkra
vävstol,
150 cm,
komplett,
bortskänkes
mot att den
monteras
ner och
hämtas på Adelsö
efter överenskommelse.
Tel 070-557 49 28.

 KÖPES






UPPHITTAT



Liten vit barnsko av märket
Kavat upphittad. Tel 073087 05 44.

• Privatpersoner (ej verksamhet) annonserar GRATIS
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr

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

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.

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

50 % rabatt
på timpriset
Binärdata AB

Marie Rosmark
Kundrådgivare

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

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård
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Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar
Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning
OVK

Turandot

Vi erbjuder hela besiktningsgrupper

Erskinesalen 12 oktober kl 19 - 22

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

Puccini

Christine Goerke

Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns på
Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö

Gamla Huset
Heminredning
Presentartiklar
Vintage & Antikt

Butik

HAR DU ONT?
VI HJÄLPER DIG!
Vi behandlar bland annat:
•
•
•
•
•
Leg. naprapat Endre Andersen

Rygg- och nacksmärtor
Huvudvärk- och yrsel
Höft, knä- och fotbesvär
Axlar, arm-och handledsproblem
Idrottsskador samt rörelseanalys
för skadeförebyggande
och förbättrad prestation.

Gilla oss på facebook för att ta
del av tävlingar, tips och råd.

Vi försöker alltid att hitta orsaken till dina besvär så att
du kan röra dig fritt utan smärta.
För info och tidsbokning:

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

MÄLARVIKENS NAPRAPATI OCH REHAB
Jungfrusundsvägen 5,
178 38 Ekerö.
Tlf. 08-408 922 23
¨
ALARVIKENS
www.mnap-rehab.se
aprapati och rehab.

M
n
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Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z

| larmet går



Överraskade tjuven





Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

UbbeSotare
– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

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



zwww.ubbesotare.se

Välja
behörig sotare?
Jag hjälper dig
med ansökan

– husägaren återtog det stulna godset
MÄLARÖARNA | En flyende inbrottstjuv som åkte
dit, en mystisk man med
kniv och en vinglig bilförare som visade sig vara
påverkad, är några av de
polisiära händelser som
skett under den senaste
treveckorsperioden.

kvinna med honom. Polispatrullen letade länge, men
kunde inte hitta någon som
stämde in på signalement.
Mannen ska inte ha hotat
någon eller gjort utfall, men
det var många som ringde
in, säger Anna Freij.
Ännu en gång har personer

z Husgrunder z Ingrävning

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

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

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



Den 13 september överraskade en rådig husägare en
inbrottstjuv i sitt hus i Skå.
– Målsägande jagade efter
gärningsmannen och tog
tillbaka det stulna, varpå
gärningsmannen försvann
iväg i en personbil. Denna
stoppades senare av en polispatrull på Ekerövägen och
två personer kunde gripas,
berättar Anna Freij, kommunpolis.
Natten mellan den 6 och
7 september kom ett ﬂertal
larm in till polisen om att
en man med kniv rörde sig i
Stenhamra.
– Det var ungdomar som
såg en man hålla i en kniv.
Han upplevdes påverkad
och det ska ha varit en

som fotograferar vid Försvarets radioanstalt på Lovö fått
sina mobiltelefoner omhändertagna, något som hänt
vid ett ﬂertal tillfällen den
senaste tiden. Denna gång
var det selﬁefotografering
som föranledde att mobilerna togs i beslag.

”Respektera
skyddsobjekten och
hjälp varandra om
fotoförbudet glöms
bort för ett ögonblick när suget efter
en cool bild blir för
stort”

– Respektera skyddsobjekten och hjälp varandra om
fotoförbudet glöms bort för
ett ögonblick när suget efter
en cool bild blir för stort, påminner Anna Freij.
En hel del stölder och inbrott har också skett under
perioden. Minst sex inbrott
i bostad, företag och byggobjekt har anmälts och vid
åtminstone tre tillfällen i
början av september har båtmotorstölder skett vid Edeby brygga. Även i Lissbovik
har ﬂera båtar stulits. Dessa
hittades dock senare och
kunde återbördas till sina
ägare.
Ett av flera områden som
polisen fokuserar på när det
gäller Mälaröarna, är traﬁkövervakning. Därför görs en
hel del insatser kring både
hastighetsövervakning, förarkontroll och allmänt uppförande i traﬁken, både planerade och i stundens ingivelse.
– Den 2 september såg
polisen en bilist som fram-

förde sitt fordon vingligt och
talade i mobilen samtidigt.
Föraren stoppades, blåste
positivt och blev därmed
misstänkt för rattfylleri, säger Anna Freij.
Dessutom gjordes en nykterhetskontroll vid Ekerövägen/Närlundavägen den 17
september. Ungefär 70 personer ﬁck blåsa och samtliga
var nyktra. När en hastighetskontroll genomfördes
vid Drottningholms slott
några dagar senare, ﬁck dock
tre fortkörare åka därifrån
med böter.
– Vi genomförde också en
körkorts- och nykterhetskontroll vid Jungfrusunds
färjeläge nyligen utan att
någon bötfälldes. Dock kom
ﬂera grannar fram och uppgav att det är mycket höga
hastigheter till och från färjan på den sträckan där hastigheten är 30 kilometer i
timmen.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

F’SONS

PC Akuten

www.fsons.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

i säkra händer

ALLSERVICE AB
z Trädgård & Fastighetsunderhåll
z Trädfällning & Stubbfräsning
z Mark & Anläggning
z Vinterunderhåll

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

M
n

¨
ALARVIKENS

z Lastväxlare med kran

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

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


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

www.pcakuten.se

Din lokala målare på Mälaröarna

aprapati och rehab.

070-610 93 94
stefan@stromgrens.se

Ont eller stel? Vi hjälper dig!

strömgrens måleri
stromgrensmaleri

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

Kontakt 070-753 64 44
Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Jungfrusundsv. 5, Träkvista Torg - Ekerö

annajansson.se

Kvarngränd 9
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare
Färentuna

Buggkurs!
BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

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

MOPED - BIL - SLÄP

Söndagar
d
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 ärr
Medlemsavgi
200 kr
20
200
kr/å
/år
/å
kr/år

Varmt välkomna!

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
MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

em ma
På h

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

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

Träkvista Bilservice AB
O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

Tel: 08-560 243 48

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

DATA

FÄRGHANDEL
FÄRG TAPET
GOLV

Nu har vi hjälpt
till på Ekerö
i över 25 år.
Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

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

GÅ INTE ÖVER ÅN
EFTER VATTEN.

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

Och inte över Nockebybron heller. Vi ﬁnns nära dig och
har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.
Välkommen till LEJA!

0707-139 000
560 402 51

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

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LOKALER

LACKERING

STÄDSERVICE

FÖRRÅD



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






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

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

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


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

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

z Kontorsstäd


z Byggstäd

Följ oss på Facebook
och Instagram!

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

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

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Tunnlandsvägen 3

z
z
z
z

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

Binärdata AB

Lilla Berga 1, Skå

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

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

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

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

EN

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

Service • Däck

UTHYRNING

Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

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

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

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

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

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ
ö¡¨£¨´ၹထ ´¡¤§
Tel 560 425 80
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·ဖŠၹၸဖၹႀထöဖ£öၹၸဖၹၾ

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Gudmundvägen 5A, Stenhamra
6 rok, ca 145 + 80 m² UTGÅNGSPRIS 5 400 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1974
TOMT 1099 m² EP 96 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Träkvista bygata 18, Ekerö
6 rok, 125 m² UTGÅNGSPRIS 3 495 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1960 TOMT 328
m² EP 204 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 0707-60 46 63

Fint hus med bra läge

Bollgränd 1, Ekerö

Garage i huset

3 rok, 105 m² UTGÅNGSPRIS 4 395 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2000 TOMT 239
m² EP 119 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 0707-60 46 63

1,5 plans kedjehus med garage

Korslötsvägen 9, Svartsjö

Möjligt med kontor/uthyrningsdel

Renoveringsbehov
Skapa ett hem efter egen smak!

2 rok, ca 60,3 m² UTGÅNGSPRIS 2 795 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! AVGIFT 3 878 kr/mån
BYGGÅR 1986 EP 57 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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

1-plans atriumhus byggt 2000
Innergård med söderläge
Garage i länga

Totalrenoverat bostadsrättsparhus
Bekvämt boende i ett plan
Uterum & friliggande garage

Koll på läget sedan 1937

Vadmalsvägen 1, Ekerö
5 rok, 115 m² UTGÅNGSPRIS 5 250 000 kr
VISAS Sö 29/9 kl 13:30-14:15, Må 30/9 Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 1961 TOMT 661 m² EP 137 kWh/
kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TEL 0707-60 46 63

Pråmvägen 2A, Ekerö
2 rok, 56,5 m² UTGÅNGSPRIS 1 975 000 kr
AVGIFT 4 304 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1989 EP 126 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Mycket fräsch familjevilla

Smedsbacksvägen 1, Stenhamra

Stor villatomt med sjöutsikt

Mitt i villaidyllen Träkvista!

UTGÅNGSPRIS 3 400 000 kr TOMT 2933 m²
EP Behövs ej MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Soligt sydvästläge

Två trevliga uteplatser

Brukskogsvägen 2, Adelsö

Smakfullt renoverat enplanshus

Mycket väldisponerad lägenhet

6 rok, ca 145 m² BYGGÅR 1973 TOMT 1208 m²
EP 198 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 0708-26 83 00

Garage med carport

Stor plan hörntomt

Centralt läge

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

Lantligt & rofyllt

Friliggande bastuhus

Koll på läget sedan 1937

Kvartsstigen 20, Stenhamra
7 rok, ca 168 m² UTGÅNGSPRIS 6 200 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2004
TOMT 1006 m² EP 107 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Marieberg 5, Munsö
UTGÅNGSPRIS 8 500 000 kr BYGGÅR 1981
TOMT 7388 m² EP Beställd
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Smakfullt & mycket välskött

Pomonavägen 5, Ekerö

Barnvänligt område

6 rok, ca 118 + 23 m² UTGÅNGSPRIS 6 250 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1965 TOMT 1008
m² EP 78 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Representativ villa i herrgårdsstil

Hasseluddsvägen 3, Färentuna

Trivsamt beläget i fina omgivningar

Kan delas upp till 3 lägenheter
Dubbelgarage

5 rok, ca 147 m² UTGÅNGSPRIS 5 850 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2008
TOMT 2936 m² EP 69 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

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

Enplanshus med inredd vind
Renoverat 2017
En dröm för barnfamiljen

Attraktivt enplanshus
Lantliga och sjönära omgivningar
En till äldre fastighet på tomten

