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Tiden
rinner ut
En hel del av de nyanlända som fått hjälp med
bostad av kommunen, börjar nu närma sig tidsfristen på fyra år. Det gör att många måste lämna
både jobb och sociala sammanhang. | 8

Kränkande uppgifter
Kränkande uttalanden om socialkontorets personal i
minnesanteckningar från ledningens interna möten,
blev synliga för medarbetarna. | 11

Årets Ekeröföretag
Adelsö butik, Juntras grönt och Wiggeby jordbruk
– i år är det tre företag med fokus på lokalt samarbete, miljö och odling som är nominerade till Årets
Ekeröföretag. Vem det blir som tar emot utmärkelsen
avslöjas på Näringslivsdagen den 13 november. | 12

’’

” Kommunen har ignorerat medborgarprotester från möte på Ekebyhovs slott och
över 500 insamlade namnunderskrifter ang.
höjden på husen (i nuvarande plan är höjden
på husen fyra till fem våningar och som högst
23 meter höga)” | tyck 22

Brist i info om bygge

ETK:s
största
KM

Nya vägar, vatten och avlopp till området vid Ekerövallen byggs, men det skapar flera olägenheter. En
mindre, undanskymd skylt om bygget finns på plats.
En betydligt större och synligare skylt finns sedan ett
år på Träkvistavallen om badhusbygge, men ännu
byggs ingenting här. | 10

Ett led i miljöarbetet
Ekerö tennisklubbs KM
som spelades i oktober,
hade deltagarrekord med över
100 starter i åtta klasser. Chefstränare
Markus Fritz (bilden) segrade i
både den öppna dubbeln och den
öppna singeln. | sporten 22
FOTO: EWA LINNROS

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

109 solpaneler har installerats på Stenhamra församlingsgård. Detta är en av alla satsningar i församlingens miljöarbete. | 14

Långﬁlmsdebut
Hanna Oldenburg, uppväxt på Mälaröarna, spelar
huvudrollen i ”chockumentären” Mareld som har
premiär på biograferna i mitten av november. | 17

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!

5990
/kg

Fläskytterﬁlé Nybergs Deli. Ursprung
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Sverige. Ca 1000 g. Mörad. Av benfri kotlett.
Jfr pris 59:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

Frossa i ﬁlé!

149k 129k 349k
/kg

Fläskﬁlé Stommen långs Gårdsgris.
Ursprung Sverige. Packad. Jfr pris 149:00/kg.

/kg

Majskycklingﬁlé Guldfågeln. 800 g.

/kg

Oxﬁlé Ursprung Sverige.
Bitpackad. Jfr pris 349:00/kg.

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!
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Färsk laxsida ICA Gott Liv. Ca 1200 g.
Salmo salar. Odlad i Norge. Jfr pris 129:00/kg.
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Avocado Sydamerika. Jfr pris 12:50/st.
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Lösviktsgodis Jfr pris 59:00/kg.

Rökt dubbelﬁlélax Fiskeriet.
Norge. Jfr pris 199:00/kg.

Grädde Arla Ko, Arla Köket.
250-300 ml. Vispgrädde 36%, 40%,
Laktosfri visp-, matlagningsgrädde 36%,
Syrad grädde 30%. Gäller ej ekologisk.
Jfr pris 41:67–50:00/liter.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 44 t o m 3/11-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Du får din ålder
i rabatt på bågen!
Elin Wallin från Ekerö och hennes bandkompanjon Anton Avernäs har släppt sin första skiva. Sid
24.
FOTO: GUSTAF SILVEBY

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.

19

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!

De årligt återkommande sexårsdagarna ägde
rum i oktober. Sid 33.

Värdefulla källor
Ett par jag inte känner kom fram till mig häromdagen och uttryckte sin uppskattning för vår
tidning. De undrade också hur vi gör för att nosa upp alla ämnen vi skriver om. Svaret var enkelt; det är mycket ofta tack vare er läsare som vi får veta vad som händer, vad som upprör eller
gläds åt och vad som engagerar på öarna. Vi får ständigt en strid ström av mail och samtal med
tips, så många att vi inte alltid hinner med att ta upp allt.
En extra kanal vi har är vår radioprogrampunkt ”Fråga Johan”. Där tar vi upp många av er
läsares och radiolyssnares frågor med kommunens näringslivschef, som outtröttligt söker
svaren hos tjänstemannakollegorna i kommunhuset.
I det demokratiska samhälle vi lever i får vi liksom alla kommunmedborgare, besöka kommunfullmäktiges möten och mycket av det som tas upp där, är viktigt att skriva om.
Kommunstyrelsens postlistor är en annan källa till nyhetsuppslag liksom protokoll från de
olika nämnderna i kommunen.
Men jag återkommer till er läsare, ni är mycket värdefulla källor för oss på tidningen. Det är
för er men också med er, vi gör denna tidning. Ett exempel på detta ﬁnner du på sidan 10, där
har vi en stor artikel som kommit till utifrån inte bara en utan ﬂera läsares tips, synpunkter
och frågeställningar.
EWA LINNROS

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.................................................................................................................

FOTO: BJÖRN LÖFROTH
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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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• 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.
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PÅ MÄLARÖARNA

ALLHELGONAHELGEN 2019
31/10-13/11

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

EKERÖ PASTORAT
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR
tors
11:45
12:00

2019-10-31
Ekebyhovskyrkan
LUNCHBÖN
TORSDAGSSOPPA 50 kr

fre
11:00

2019-11-01
Ekebyhovskyrkan
VÅFFELCAFÉ 40 kr

ALLHELGONAHELGEN

lör
2019-11-02
Munsö kyrka
19:00 MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Ann-Sofie Kamkar, Torbjörn Gustavsson, Helena Moore sång

1/11
Musik inför
Allhelgona
Ekerö kyrkokör

fre
2019-11-01
Ekerö kyrka
19:00 MUSIK INFÖR ALLA HELGONA
Ekerö kyrkokör, Helena Lidén Moore sopransolist, Helena Hansson violinist,
Ligita Sneibe organist, Kerstin Baldwin Sterner dirigent
lör
2019-11-02
Adelsö kyrka
16:00 MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Ann-Sofie Kamkar, Helena Moore sång, Torbjörn Gustavsson
lör
2019-11-02
Ekebyhovskyrkan
11:00
LJUSTÄNDNING PÅ ALLHELGONA
Ekebyhovskyrkan har öppet för ljuständning mellan kl 11:00-16:00
lör
2019-11-02
Ekerö kyrka
11:00
HÖGMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén, Ekeröensemblen, Kerstin Baldwin Sterner
lör
2019-11-02
Ekerö kyrka
14:00 STILLA ORGELMUSIK mellan kl 14-17
Kerstin Baldwin Sterner och Helena Hansson
lör
2019-11-02
Ekerö kyrka
15:00 LJUSANDAKT
Monika Regnfors Sjörén, Helena Hansson, Kerstin Baldwin Sterner
lör
2019-11-02
Ekerö kyrka
18:00 MINNESGUDSTJÄNST
Camilla Ekeskär, Helena Hansson
lör
2019-11-02
Lovö kyrka
15:00 STILLA ORGELMUSIK
Mårten Mårtensson, Vivi-Anne Gäfvert
Kaffe serveras i vapenhuset mellan kl. 13.00-16.00

www.ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

sön
2019-11-03
Ekerö kyrka
16:00 ADJÖ, HERR MUFFIN - EN GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Camilla Ekeskär, Barn ur Ekerö barnkör under ledning av Helena Hansson och
Mie Johansson, Åsa Nilsson

Kaffeservering
under
Allhelgonahelgen

sön
2019-11-03
Lovö kyrka
16:00 MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Mårten Mårtensson, Lovö Kyrkas Kör, Leif Asp, Vivi-Anne Gäfvert orgel och piano
tis
2019-11-05
Ekebyhovskyrkan
16:30 GUD OCH SPAGETTI
Mat serveras från kl 16.30-18.00. 40 kr vuxen / gratis för barn upp till 10 år.
tis
18:30

2019-11-05
Ekebyhovskyrkan
TEOLOGI FÖR NYFIKNA

ons
18:30

2019-11-06
VECKOMÄSSA

tors
11:45
12:00

2019-11-07
Ekebyhovskyrkan
LUNCHMUSIK
Kerstin Baldwin Sterner
TORSDAGSSOPPA

fre
11:00

2019-11-08
Ekebyhovskyrkan
VÅFFELCAFÉ 40 kr

fre
10:15

2019-11-08
Munsö kyrka
VARDAGSGUDSTJÄNST ÖPPNA FÖRSKOLAN

sön
11:00

2019-11-10
Ekebyhovskyrkan
EKEBYHOVSMÄSSA Natalia Araya, Helena Hansson

Ekebyhovskyrkan
Ann-Sofie Kamkar, Mie Johansson
3/11

Gudstjänst
för oss små
i Allhelgonatid

sön
2019-11-10
Lovö kyrka
11:00
SKAPELSEGUDSTJÄNST
Mårten Mårtensson, Leif Asp, Anne-Li och Göran Lomaeus sjunger och spelar.
tis
18:30

2019-11-12
Ekebyhovskyrkan
EKERÖ PASTORAT KYRKOFULLMÄKTIGE

ons
18:30

2019-11-13
VECKOMÄSSA

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

Ekebyhovskyrkan
Camilla Ekeskär, Daniel Stenbaek

08-560 387 00

facebook.com/ekeropastorat

Info från Kyrkogårdsförvaltningen Ekerö pastorat
Försäljning av gravljus och kransar
Personal från kyrkogårdsförvaltningen kommer att finnas på kyrkogårdarna, för att svara på frågor
om gravar och gravskötsel. Det kommer även att finnas möjlighet att köpa ett gravljus eller en krans.
Observera att antalet kransar och ljus är begränsat.
Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö
Ekerö
Adelsö, Munsö och Lovö

fre 1 nov 13:00 – 16:00
lör 2 nov 10:00 – 18:00
lör 2 nov 10:00 – 17:00

Ljuständning
Vi kommer under lördagen att på varje kyrkogård tända ljus för alla som har gravsatts under året.
Mer information finns på plats.

Köp ett ljus
Har du inte möjlighet att komma till kyrkogården kan du köpa ett ljus genom oss, som vi tänder på din
anhörigas grav. Beställning sker genom en swish-insättning på 50 kr till 123 396 39 15.
Ange kyrkogård, gravnummer och gravsatts namn.
Beställning måste swishas senast onsdag 30 oktober kl 12:00.

Hitta din grav
Är du osäker på gravnummer eller var din anhöriga är gravsatt kan du söka på www.svenskagravar.se
Vid frågor ring 08-560 387 00

Välkommen till kyrkogårdarna

PÅ MÄLARÖARNA

30 OKTOBER - 13 NOVEMBER

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ALLA HELGONS DAG

SÖNDAG EFTER ALLA HELGONS DAG

Lör

Sön

13.0017.00

2019-11-02
ÖPPNA KYRKOR I FÄRENTUNA, SÅNGA, SKÅ
OCH HILLESHÖG
Kom till våra vackra kyrkor för ljuständning
och stillhet. Kaffe serveras i vapenhusen.

15:00

2019-11-02
Sånga kyrka
MINNESGUDSTJÄNST
Vi tänder ljus för de som lämnat oss under det
gångna året.
Peter Strömmer, präst
Gentila Pop Kårfors, violin
Ligita Sneibe, orgel/piano

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER
ÖPPET KYRKIS
Tisdagar & Fredagar
09.30-12.00

11.00

MINIORER (F-KLASS - ÅK 2)
Måndagar
Färentuna församlingshem
Mer info och anmälan på hemsidan:
svenskakyrkan.se/faringso/miniorer

JUNIORER (ÅK 3-ÅK 5)
Tisdagar
Färentuna församlingshem

2019-11-06
VECKOMÄSSA

Stenhamra församlingsgård

Peter Strömmer, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker

Sön
11.00

2019-11-03
Färentuna kyrka
ALLHELGONAKONSERT

2019-11-10
GUDSTJÄNST

Färentuna kyrka

Peter Strömmer, präst
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Färingsö kyrkokör under ledning av Birgitta
Lindeke Levin.
Agnes Auer, sopransolist
Ligita Sneibe, orgel

Ons
18.30

2019-11-13
VECKOMÄSSA

Stenhamra församlingsgård

Yngve Göransson, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker

Agneta Sköld: Requiem
Missa Brevis: Boguslav Grabowski

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)
Onsdagar - Öppet hus Stenhamra församlingsgård
15.00-21.30 (Höstlovöppet 17.00-23.00)

Färentuna församlingshem

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

18.30

2019-11-03
Skå kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Peter Strömmer, präst
Joakim Wanzelius

18:00

Ons

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.

STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag
19.00-21.00

Stenhamra församlingsgård

Onsdag, jämna veckor. Vi stickar kläder som vi sedan skickar till
behövande.

KYRKOFULLMÄKTIGE
Onsdag 6 november
19.00

Stenhamra församlingsgård

Öppet för alla. Välkomna!

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

Mer info och anmälan på hemsidan:

Färingsö församling i sociala medier:
www.facebook.com/faringsoforsamling

SSoppa med
d sång...!
å
!
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.
7 november gästas vi av Lennart Lundblad som sjunger
Allan Petterssons Barfotasånger. Ligita Sneibe ackompanjerar.
Välkommen!

Höstöppet - Ungdomskväll

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

30 oktober har vi höstlovsöppen ungdomskväll en
trappa ned. Kom som du är,
umgås, spela spel och träffa
nya vänner.

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Stenhamra församlingsgård
17.00-23.00

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

Allhelgonahelgen i Färingsö församling
LÖRDAG

2 NOVEMBER

Öppna kyrkor
På Alla helgons dag håller vi alla våra kyrkor öppna mellan 13.00-17.00 för ljuständning
och stillhet. Kaffeservering i vapenhusen.

Minnesgudstjänst med ljuständning
Sånga kyrka kl. 15.00. Vid minnesgudstjänsten läses namnen på alla dem som gått bort det
gånga året. Vi tänder ljus och får lyssna till stämningsfull musik.
Peter Strömmer, präst. Gentila Pop Kårfors, violin. Ligita Sneibe, orgel/piano.

Köp ett ljus
Om du inte har möjlighet att komma till kyrkogården så kan vi tända ett ljus vid din anhöriges
grav. Beställ genom att Swisha 50 kr, senast onsdag 30 oktober, till nummer: 123 303 84 45.
I meddelanderutan anger du: kyrkogård och den gravsattes namn..

SÖNDAG 3 NOVEMBER
Gudstjänst med nattvard
Skå kyrka kl. 11.00.
Peter Strömmer, präst. Joakim Wanzelius, orgel.

Allhelgonakonsert
Färentuna kyrka, kl. 18.00.
Färingsö kyrkokör
Färingsö kyrkokör under ledning av Birgitta Lindeke Levin.
Agnes Auer, sopransolist.
Ligita Sneibe, orgel.
Vi hör Requiem av Agneta Sköld och Missa Brevis av Boguslav Grabowski.

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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”Lagstiftningen hindrar oss från att bygga billiga bostäder...”

INTEGRATION

”Det kommer bli förfärligt framöver”
MÄLARÖARNA | Sedan 2016 har
kommunen tagit emot 470 nyanlända personer och får mycket
beröm för sitt integrationsarbete
som även innefattar ett engagerat civilsamhälle. Nu börjar dock
tiden rinna ut för en hel del av
dem som fått tillfälliga bostäder
genom kommunen och många
tvingas lämna både sociala sammanhang och jobb.
Den 14 oktober kom länsstyrelsens siffror för hur många nyanlända personer var och en av landets kommuner ska ta emot under
2020. För Ekerö kommun är siffran
56, vilket kan jämföras med siffran
för 2019 som är 72. Utöver de anvisade personerna räknar man med
att ett tjugotal kommer att bosätta
sig på egen hand i kommunen.
– Jag tror att vi kommer kunna
hantera det, men det är fortfarande
ett tufft jobb och det håller inte att
vi blir så många ﬂer år efter år, säger
Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande, som är stolt
över kommunens integrationsarbete och menar att tjänstemännen
har hanterat sin uppgift föredömligt utifrån förutsättningarna.
Bilden av att Ekerö kommun

blerat sig. Ofta är det barnen som
förtvivlade ringer mig och som
inte orkar med skolan för att de är
så oroliga över hur det ska gå för
familjen.
Karin Gustafsson undrar hur
den här situationen ska kunna
hanteras när Barnkonventionen
blir lag, med allt vad det innebär
och hoppas att kommunen ihop
med civilsamhället återigen kan
kraftsamla för att hitta boendelösningar för det glapp som blir tills
man har chans att få en bostad via
Ekerö bostäders kösystem.

skött sitt integrationsarbete på ett
välfungerande sätt stärks även av
statistiken. Alla nyanlända som
anvisats till Ekerö kommun har
kunnat få bostad, trots att man
varnade för ett pausat mottagande 2017. Bostadsfördelningen
har också återgått till de siffror
som gällde före den stora ﬂyktingströmmen och idag går 10 procent
till sociala förturer, där de nyanlända är inkluderade och resterande lediga bostäder går till den ordinarie bostadskön.
När det gäller sysselsättning har
målet att 60 procent av deltagarna
i integrationsprogrammet ”Självständighet 365” i stort sett uppnåtts med 57 procent.
I övrigt har civilsamhället genom privatpersoner, församlingar
och föreningar visat ett stort engagemang och det ﬁnns såväl gott om
sociala sammanhang och mötesplatser, som nätverk för bostadshjälp och insamling av möbler,
husgeråd och kläder, till dem som
behöver.
Karin Gustafsson, integrationssamordnare på Ekerö pastorat,
håller med om att kommunen
och civilsamhället tillsammans

Ekerö pastorats öppna verksamhet ”Målarverkstan” är en av de mötesplatser
som finns för nyanlända och andra i kommunen.
FOTO: PRIVAT

har hanterat ﬂyktingströmmen på
ett bra sätt. Trots detta ser hon en
oroande och växande utmaning
genom att maxtaket för hur länge
kommunen hjälper till med bostad
till nyanlända närmar sig för allt
ﬂer.
– Nu börjar de som ﬁck bostad av
kommunen för fyra år sedan falla
ur systemet och har ingenstans att
ta vägen. Jag får samtal från des-

perata vuxna som har jobb i kommunen men nu tvingas leta bostad
långt upp i landet, där de saknar
nätverk och det råder stor brist på
arbeten De första är nu utskrivna
och bostadslösa. Det kommer bli
förfärligt framöver, säger hon och
fortsätter:
– Det är slöseri med mänskliga
och samhällets resurser att slita
upp familjer när de precis har eta-

Adam Reuterskiöld tycker dock
att kommunen gör vad den kan utifrån rådande omständigheter och
menar att bostadsproblemen inte
kan lösas på lokal nivå.
– Lagstiftningen hindrar oss
från att bygga billiga bostäder och
staten tar inte ett samlat grepp om
problemet. Så länge Stockholm
växer med ett Växjö om året, skulle vi behöva bygga bostäder som
motsvarar ett Växjö om året, men
det gör vi inte, konstaterar han.
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Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

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

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

Vi köper din
mobil och dator!
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
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BYGGNATION
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”...det är märkligt att man använder skattebetalarnas pengar för att göra reklam för sina egna vallöften”

’’

På byggplatsen vid Ekerövallen står en relativt liten skylt intill ett buskage med information om väg-, vatten- och avloppsutbyggnad. Information om avstängning av vatten med mera är bristfällig.
FOTO: EWA LINNROS
På Träkvistavallen finns däremot en stor och tydlig skylt om en framtidsbyggnation, som ännu inte klubbats fullt ut.

Bristande info vid pågående bygge
Men tydlig information om framtida byggplaner
EKERÖ | Kommunen har ansvar
att informera kommuninvånarna om byggnationsarbeten,
skyltar ska alltid sättas upp
när något byggs. En mindre
skylt intill ett buskage finns i
anslutning till Ekerövallen med
information om vad som pågår.
Vid Träkvistavallen finns en
betydligt större och synligare
skylt om att ett badhus byggs,
men inget bygge har startat.
Nya vägar, vatten och avlopp till
området vid Ekerövallen som ska
bebyggas med nya hus, pågår för
fullt men för de boende på intilliggande vägar, ställer det till många
olägenheter. Informationen är
bristfällig till de boende och i över
sex månader har det varit mycket
knapp framkomlighet på Hummelvretsvägen, och därmed också
ut på Jungfrusundsvägen. En av
de boende som hört av sig till oss
på tidningen, berättar att det nyligen tog över tio minuter att komma in på Hummelvretsvägen och
fram till hens hus.
– Att framkomligheten varit
begränsat på Hummelvretsvägen
så länge beror på att vi har fått
schakta upp vägen i två etapper
på vardera sida för att det ens ska
vara möjligt att ha en ﬁl öppen. Vi
har i Hummelvretsvägen anlagt
VA-ledningar, kraftkablar och
tomrör för ﬁber. Framkomligheten kommer fortsätta vara begränsad till vi är klara med projektet
innan årsskiftet i år, förklarar Jonas Orring, teknik- och exploateringschef.
– Det har varit mycket lite information kring byggnationsarbetet och vad det skulle medföra.

På Roslagsvattens hemsida under
”störningar för pågående arbeten
står ”Just nu har vi inga störningar att rapportera om”, berättar en
boende som vill vara anonym.
Kommunen är huvudman och har
därmed också ansvar för att informera.
– Den enda skylt som ﬁnns med
texten ”Här bygger vi nya vägar, vatten och avlopp” står smått
undanskymd intill ett buskage på
Ekerövallen. Samtidigt har kommunen satt upp en jätteskylt om
att man bygger badhus, men det
är ju inte ens klart att det blir av,
säger den boende.

Varför har informationen varit så bristfällig när det gäller
Ekerövallen?
– Vi kan alltid informera mer
men vi har innan projektstart
skickat ut brev till alla i området.
Samma information har även
funnits på Roslagsvattens hemsida sedan dess. Det är beklagligt
att det uppfattas som att informationsﬂödet inte har hanterats
på ett bra sätt. Vi önskar att man
hör av sig till oss för att berätta
hur man upplever det så att vi kan
ta det i beaktande och eventuellt
uppdatera våra rutiner, svarar Jonas Orring.
Som den boende påpekar, är inte
all information om byggnationer bristfällig i kommunen och
hen hänvisar då till skylten på
Träkvistavallen med texten ”Vi
bygger badhus”. Vi har också fått
in många frågor om denna skylt
till vår radioprogramserie ”Fråga
Johan”. ”Varför står det bygger

på skylten om badhuset när inget bygge sker? ”Vad har skylten
kostat?” Från vilken plånbok har
skylten betalats? ”
Den 24 augusti 2018, ett par
månader före valet, installerades
och invigdes skylten av Ekeröalliansen. Vid tidpunkten fanns
inget klubbat beslut om att det
var klart att börja bygga. Skylten
är betald via kommunens fastighetskontors budget och den har
kostat cirka 85 000kronor.

”Den enda skylt som
finns med texten; ”Här
bygger vi nya vägar,
vatten och avlopp”, står
smått undanskymd
intill ett buskage på
Ekerövallen.”

– Vi ﬁck inte höra något om detta och det har inte förankrats i
politiken. Jag kan tycka att det är
märkligt att man använder skattebetalarnas pengar för att göra
reklam för sina egna vallöften,
säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd.
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, ser
dock inget anmärkningsvärt i det
hela.
– Det är inte något politiskt beslut, texten på skylten var därför
inte heller föremål för något politiskt beslut. Badhusskylten är en
informationsskylt, liknande de
som vi sätter upp när vi bygger andra saker. Det är en verksamhetsfråga, svarar Adam Reuterskiöld.

Tillbaka till Ekerövallen där det
inte bara är skyltningen som
brustit. Vattnet var avstängt under några timmar för några veckor
sedan för underhållsarbete. Avstängningen skulle vara klockan
10 till 12, det vill säga en planerad
avstängning. Informationen om
detta kom via ett sms till en av
de boendes son då han var på sitt
jobb. Sms:et kl 10.03 samma dag,
med andra ord tre minuter efter
att vattnet stängts av. Klockan
15.12 ﬁck sonen ett nytt sms om
att det blivit förseningar och att
det inte fanns någon prognos.
Så här skriver den boende som
kontaktat oss:
”Varför skickades sms till min
son? Varför sms överhuvudtaget,
en lapp i brevlådan i god tid vore
ett säkrare sätt att nå alla boende.
Om min mor bott Hummelvretsvägen hade hon med denna enda
kommunikationskanal inte fått
någon information alls. Hon är
89 år. Kommunen ansvarar enligt kommunallagen att sörja för
dricksvatten till medborgarna.”
– I den mån det går, ser vi alltid till att avisera om en vattenavstängning i god tid innan den
sker. Naturligtvis är det inte alltid
möjligt om vattnet måste stängas
av akut på grund av exempelvis en
vattenläcka eller dylikt. Varför informationen inte gick ut i god tid
i detta fall måste vi utreda, svarar
Henrik Jansson, Roslagsvatten.
När beräknas byggnationen
på Ekerövallen vara färdigställd?
– Innan årsskiftet är vi klara med utbyggnaden av allmän
plats och VA inom detaljplanen
för Ekerövallen. När vi är klara

kommer SMÅA påbörja byggnationen av bostäder och preliminär
tidsplan för dessa byggnationer
är cirka två till tre år, säger Jonas
Orring.
När det kommer till badhusbygg-

nationen är det en bit kvar till dess
att byggarbetet kommer igång.
Att det står ”bygger” kommenterar många som missvisande,
inte minst då det gått över ett
år sedan skylten kom upp utan
att någonting faktiskt byggs.
Hur kommenterar du det?
– Frågan om tempus är kanske
inte någon stor fråga, blir Adam
Reuterskiölds svar.
Det som är beslutat och antaget är själva ramprogrammet till
badhuset, det antogs på senaste
kommunfullmäktigemötet den 8
oktober. Det innebär bland annat
att man ska få fram kostnaderna
för både byggnation och drift. Det
beslutades också att ”kommunstyrelsen kan besluta att när som
helst under projektets genomförande avbryta projektet”.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Badhusskylten är en
informationsskylt, liknande de som vi sätter
upp när vi bygger andra
saker”
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Kränkning av personal
KOMMUNEN | Kränkande
uttalanden om socialkontorets personal i
minnesanteckningar från
ledningens interna möten,
fanns i en datormapp som
på grund av ett fel vid en
IT-uppdatering blev öppen
för medarbetarna.
Kollegers och klienters personuppgifter samt kränkande beskrivningar av
personalen, blev synlig för
ﬂera medarbetare på socialkontoret. ”Instabil”, ”ett
problem” och ”värdelös på
svenska språket” var några
av de kränkande uttalanden
om personal på socialkontoret.
– Vi tar den här händelsen
på stort allvar, säger Lena
Burman Johansson, socialchef.
– Däremot vill jag understryka att den inte har
någon koppling till osäkerhet i våra IT-system eller
i datasäkerheten. Det är
alltså inte frågan om att information läckt från våra
verksamhetssystem. Händelsen avser information
som funnits upprättade i
interna minnesanteckningar och som under några dagar funnits tillgängliga för
medarbetare på kontoret.
Att så skedde handlar om
den mänskliga faktorn vid
behörighetstilldelning. Alla

inom socialkontoret
tystnadsplikt.

har

Hur hanterar ni detta
med berörd personal som
kränkts?
– Vi tar ansvar för det som
hänt och vidtar en rad olika
åtgärder för att hantera den
oro och de känslor som uppstått både i förhållande till
direkt berörda personer och
i organisationen som helhet.
Personalen
upplever
stress på grund av arbetsmiljön och att kränkningar har förekommit länge.
Samtidigt ger er medarbetarenkät en annan bild.
Tror du det ﬁnns en rädsla att vara ärlig?
– Min uppfattning är att vi
generellt har en bra arbetsmiljö i vår organisation och
att både chefer och medarbetare är stolta över socialtjänsten i vår kommun. Jag
upplever inte att det ﬁnns
en rädsla för att träda fram
och säga sin mening. Det
stämmer att vi precis fått
resultaten från medarbetarenkäten som genomfördes i september. Enkäten
besvaras ju anonymt av alla
våra medarbetare och ger en
möjlighet för var och en att
ge uttryck för sin åsikt kring
olika frågor som rör arbetsmiljö, ledning och så vidare.
Resultatet för kontoret som

helhet är mycket gott och
även för den berörda enheten är resultatet i medarbetarundersökningen
sammantaget gott. Det som i
den berörda enheten ”sticker ut” i undersökningen rör
medarbetarnas upplevelse
av arbetsbelastning. Det är
något vi nu ska arbeta vidare
med för att åtgärda
Då detta nu kommit upp
i ljuset, vilka insatser/
åtgärder kommer vidtas
för att dels få en bättre arbetsmiljö, dels skapa förtroende hos personalen?
– Det arbetet har redan påbörjats där vi erbjuder medarbetare individuellt stöd.
Vi genomför också gruppinsatser med externt stöd
med fokus på att förbättra
arbetsmiljön på enheten. Vi
tar även in externa handläggarresurser för att under den
närmaste tiden säkra upp
kärnverksamheten.
Läget
just nu tar förstås energi från
alla berörda och därför har vi
skapat utrymme för det, säger Lena Burman.
IT-enheten genomför alltid

en incidentworkshop om en
incident har inträffat för att
aktivt jobba med förbyggande åtgärder.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.s

Var bor du Carpelan?
KOMMUNEN | Huruvida
kommunfullmäktiges ordförande Peter Carpelan
(M) bor i kommunen eller
inte är en ständigt återkommande fråga som
kommuninvånare vill att vi
på tidningen reder ut. Ett
bygglov för den bostad där
han ska bo, har förstärkt
frågeställningen.
De som har ett politiskt
uppdrag i kommunala politiken, måste vara bosatt i
kommunen. Peter Carpelan
(M), före detta kommunstyrelsens ordförande och
nuvarande
kommunfullmäktiges ordförande bodde
tidigare i Närlunda. Då han
ﬂyttade har många ifrågasatt
om han verkligen bor kvar i
kommunen.
Peter Carpelan har sökt

och fått bygglov för utbyggnad på ett hus på Munsö.
Det har skapat en del frågor
då huset i bygglovsansökan
klassiﬁceras som fritidshus
och inte permanentboende.
I bygglovet bedömer miljöoch stadsbyggnadskontoret
och bygglovsenheten ”att
beﬁntlig fastighet är att betrakta som fritidshus”.

Ditt hus klassiﬁceras
som fritidshus i både din
bygglovsansökan och i
bygglovet från byggnadsnämnden. De skriver
dessutom i bygglovet att
du inte är skriven på fastigheten.
– Jag är rörd över det intresse som ﬁnns över hur jag
bor. Men jag förstår att det är
illasinnat skvaller från politiska motståndare. Jag bor
och är skriven i en nyrenoverad och ombyggd fastighet på cirka 120 kvadratmeter på Munsö. Jag äger inte
fastigheten och i övrigt är
det privata angelägenheter
som inte har något allmänintresse, svarar Peter Carpelan.
MN har kollat med stats-

arkitektkontoret och man
får söka bygglov på annan
fastighet som man inte äger,
dock blir det svårt i de ﬂesta
fall att utnyttja bygglovet.
Att bo permanent i ett fritidshus är inte heller mot
några regler, så länge man
har ett godkänt avlopp.
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Vill du vara med på Ekerö Centrums

JULMARKNAD lördag 30/11?
Hör av dig till ﬂoristhornanekero@telia.com

ÖPPETTIDER
FOTO: PETER KNUTSON

information”. Så här svarar
bygglovsenheten:
– Vi får våra fastighetsägaruppgifter via lantmäteriet
och jag förutsätter att de i
sin tur får uppgifterna från
Skattemyndigheten, svarar
Ann-Christine Wåhlstedt
Berg, byggchef.
MN kontaktade Skattemyndigheten och i folkbokföringsregistret är Peter
Carpelan skriven på Munsö
sedan 2016-05-17.

I bygglovet står det att sö-

kande inte är skriven på fastigheten ”enligt kontorets



Tänk globalt –
handla Lokalt!
Peter Carpelan (M), kommunfullmäktiges ordförande.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Vardagar 10.00-18.30
Lördagar 10.00-15.00
ICA alla dagar 8.00-22.00
Vissa butiker har utökade öppettider
För info se ekerocentrum.se
Bredare
p-platser
i
våra gara
ge
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Mat, odling och miljöfokus
MÄLARÖARNA | De tre nominerade till ”Årets Ekeröföretagare”
har tagit emot den glada nyheten och blev lika överraskade
och glada som alltid. I år har
finalisterna flera gemensamma
nämnare.
– Det är roligt att det är lite mindre
företag som är nominerade i år, säger Merete Palmberg, kommunens
näringslivskoordinator, strax efter
att hon gjort den sedvanliga turen
runt till ﬁnalisterna för att berätta
att de är kandidater till den sjuttonde utnämningen till ”Årets Ekeröföretagare”.
De tre företag som går till ﬁnal i
år är Adelsö butik på Adelsö, Juntras grönt på Färingsö och Wiggeby
jordbruk på Färingsö. Gemensamt
för dem alla är att de fokuserar på
miljö, odling och lokalt samarbete.
Adelsö butik gynnar lokala
ekologiska grönsaksproducenter,
Juntras grönt lockar både långväga
och lokala besökare med ekologiska egenodlade produkter och Wiggeby jordbruk förser öarnas djur
med kraftfoder och återvinner ris,
stubbar, stockar, jordmassor och
hästgödsel bland annat.

Vem som tar emot utmärkelsen
berättas under årets Näringslivdag
som äger rum den 13 november på
Sånga Säby kursgård. I år har dagen
fått ett lite annat format än tidigare
år.
– Vi har tagit bort utställningsdelen och fokuserar på mötet mellan kommunens alla företagare,
tjänstemän och förtroendevalda,
berättar Johan Elfver, kommunens
näringslivschef.
Han berättar att företagsledaren
Azita Shariati, som fått pris som
Sveriges bästa chef och näringslivets mäktigaste kvinna, kommer

  



att föreläsa. Dessutom får deltagarna möjlighet att träffa nya kommundirektören Christina Hedberg
och lyssna till musik av den lokala
duon Thyra.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ovan t.v. Marja Conradsson, Adelsö
butik, ovan t.h. Pontus Wiberg, Juntras
grönt och nedan Jonas Andersson
och Håkan Eriksson, Wiggeby jordbruk.
FOTO: EKERÖ KOMMUN
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Lör 6/4 kl
20

Sve
ns

Bioprogrammet november – december

kt t

ik a

Sön 3 och 17 november kl 15

Vi b

Sön 17/11 och 15/12 kl 19

G BI O
!

DA

ik a



ju

Onsdag 6 november kl 19

al!

!

Hasse & Tage - En kärlekshistoria
Förfärliga Snömannen (2D, sv. tal)
Joker
Sorry we missed you
Bortom det synliga - Hilma af Klint
Sara med allt sitt väsen
Once upon a time in Hollywood
Förfärliga Snömannen (2D, sv. tal)
Jag kommer hem igen till jul
Om det oändliga
G BI O
Om det oändliga
DA
Ring mamma!
Ring mamma!
Last Christmas
ju
Knives Out
der på f
Knives Out
Marianne & Leonard: Words of Love
I guds namn
The Huntress: Rune of the Dead
Jumanji: The Next Level
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton
Jag kommer hem igen till jul
Star Wars: Rise of Skywalker

Vi b

Söndag 3 november kl 19

Onsdag 30 okt. 1900
Söndag 3 nov. 1500
Söndag 3 nov. 1900
Onsdag 6 nov. 1900
Onsdag 13 nov. 1400
Onsdag 13 nov. 1600
Onsdag 13 nov. 1900
Söndag 17 nov. 1500
Söndag 17 nov. 1900
Onsdag 20 nov. 1900
Söndag 24 nov. 1600
Söndag 24 nov. 1900
Onsdag 27 nov. 1900
Söndag 1 dec. 1600
Söndag 1 dec. 1900
Onsdag 4 dec. 1900
Onsdag 11 dec. 1400
Onsdag 11 dec. 1900
Fredag 13 dec. 1900
Lördag 14 dec. 1900
Söndag 15 dec. 1600
Söndag 15 dec. 1900
Onsdag 18 dec. 1900

der på f

Ons 13 nov kl 14 Ons 13 nov kl 16
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”Vi har flera tak i tankarna redan nu och på många håll öppnas det för solceller även på kyrkobyggnader”

’’

Färingsö församling laddar med sol
STENHAMRA| De senaste veckorna har det jobbats flitigt på
taket till Stenhamra församlingsgård. Resultatet är 109
solpaneler som med kraft från
ovan, tidvis gör byggnaden självförsörjande på el.
Färingsö församling har sedan
2007 en tydlig miljöproﬁl och
arbetar systematiskt med Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem. Miljöarbetet innefattar
allt från inköp, sopsortering och
odling till att arrangera den årliga
”Mälarö miljödag” med föreläsningar och utställningar. Nu har
församlingen tagit ytterligare ett
steg med de 109 solcellsmodulerna, med en total installerad effekt
på 33,79 kilowatt.
– Det här är ett led i vårt ständigt
pågående miljöarbete. Ett arbete
som till exempel också innefattar
att vi i våra verksamheter kör elbilar som vi nu kan ladda med vår
egen solkraft, säger kyrkoherde
Peter Strömmer.
Efter att solelen nu är installerad
används den producerade elen i
första hand direkt i församlingsgården. Under den mest gynnsamma tiden på året, maj till sep-

tember, kommer det i perioder
produceras mer el än vad som behövs. Denna överproduktion säjs
tillbaka till elnätet.
– Det här känns som helt rätt
satsning för oss. Utöver miljönyttan så är det också en smart
investering som återbetalar sig
redan efter 12 till 13 år, säger fastighetschef Mikael Tindefors och
fortsätter:
Det här är det första solcellspro-

jektet i Färingsö församling, men
det kan bli aktuellt med ﬂer.
– Det här är en framtidsfråga. Vi
har ﬂera tak i tankarna redan nu
och på många håll öppnas det för
solceller även på kyrkobyggnader,
säger kyrkoherde Peter Strömmer.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kyrkoherde Peter Strömmer och
fastighetschef Mikael Tindefors på
Färingsö församlingsgårds tak, där
109 solpaneler installerats. Panelerna
kommer att tidvis göra byggnaden
självförsörjande på el.
FOTO: JOAKIM JONSSON

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

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

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

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

MGL sushi, som
kommer att etablera en restaurang i
Sjöstadsorangeriets
butiksplan, bjöd på
japanska delikatesser.
FOTO: EWA LINNROS

Fastighetsutvecklare Johan Styf Gunneflo
visade runt i Sjöstadskajens byggnation.
FOTO: EWA LINNROS

Visning av Sjöstadsprojektet
JUNGFRUSUND | Den 20 oktober bjöd fastighetsföretaget
Nordblick in till öppet hus i
Jungfrusund. Besökarna fick
bland annat möjlighet att följa
med upp i kontorsbyggnaden
Sjöstadskajen vid färjan.
Alla våningar är på plats i kontorsbyggnaden
Sjöstadskajen,
som ligger intill färjeläget i Jung-

frusund. Tre av fyra våningar blir
kontor. I bottenplan blir det en
restaurang och det är nu klart att
den kommer att drivas av Steninge
bruks (vid Steninge slott) krögare,
med en festvåning i takterrassen.
Fastighetsutvecklaren är Johan
Styf Gunneﬂo, Nordblick, tog besökarna på en rundtur i kontorshuset, som beräknas vara inﬂyttningsklart 2020.

Besökarna ﬁck även möjlighet att
ta en tur i en RIB-båt och det bjöds
också på genuin japansk matlagningskonst av MGL sushi, som
även de valt att etablera sin nästa
restaurang i Sjöstadsorangeriets
butiksplan.
Byggnationen av Sjöstadsorangeriet, som kommer att ligga intill
Sjöstadskajen, börjar inom kort

och här blir det 33 bostadsrättslägenheter, med beräknad inﬂyttning från november 2020.
– Våra skickliga hantverkare har
satt ihop ett inspirationshus på
plats där man kan uppleva hur Sjöstadsorangeriet kommer att utformas såväl interiört som exteriört
med färger, material och detaljer,
berättade Maria S Borowiec, marknadschef på Nordblick.

Nordblicks arkitekter har också
ritat Sjöstadsfabriken som kommer att innehålla kontors- och
verksamhetslokaler med inﬂyttning under 2020. Denna byggnad
uppförs intill Sjöräddningens stationshus i Jungfrusund.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

560 340 00
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Låna bok
och träna
EKEBYHOV | Som ett nytt grepp
för att sprida böcker till olika
delar av kommunen, har Ekerö
bibliotek placerat en bokhylla i
Mälaröhallen. Nu kan man låna
böcker i samband med att man
tränar.
I mitten av oktober placerade
Ekerö bibliotek ut bokhyllan i Mälaröhallen. Tanken är bland annat
att vuxna ska kunna läsa högt ur
pek- och bilderböcker för småsyskon till tränande barn samt bläddra
i böcker om exempelvis trädgård,
hemmaﬁx, konst, matlagning,
idrottsskador och hälsa. För barn
och ungdomar ﬁnns det gott om
böcker med rekord, humor och
anatomi att bläddra i eller låna med
sig och läsa hemma.
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FILM

Hanna från Mälaröarna
debuterar i långﬁlm

z

Det finns många olika typer av böcker
att välja på i bokhyllan.
FOTO: NINA SUNDBERG

MÄLARÖARNA | Den 15 november har ”chockumentären”
Mareld biopremiär med Hanna
Oldenburg från Mälaröarna i
en av huvudrollerna. En film
som beskrivs med begrepp som
”metafilm” och att ”dokumentären och filmen visas parallellt
tills det inte längre går att skilja
på verklighet och dikt”.
– Vi spelade in ﬁlmen på en stor
katamaran i Stockholms skärgård
förra sommaren. Man kan säga att
den är ett galet experiment där bara
regissörerna Ove Valeskog och
den andra huvudrollsinnehavaren
Viktor Åkerblom, visste vad som
skulle hända egentligen, berättar
Hanna Oldenburg.
Filmen handlar om Hannas karaktär Nina som har diagnosen
schizofreni och vanföreställningar och ska försöka lappa ihop sin
relation med Viktor Åkerbloms
karaktär. Till slut vet man inte vad
som sker i Ninas huvud eller vad
som är verklighet, då hela bak-

Hanna spelar den schizofrena Nina som har vanföreställningar.
FOTO: MARCUS MÖLLER

om-kulisserna-arbetet dokumenteras och vävs samman med själva
ﬁlmen.
– Filmen har visats för en testpublik och vi har fått jättebra respons,
framförallt från kvinnor som tilltalas av dramat, säger Hanna som
även håller på med de sista ljudpåläggningarna på kortﬁlmen ”Vägen” som nyligen spelades in på
Rosenhill på Ekerö.
Kortﬁlmen ska visas under

”Film Music Live Festival” i Stockholm i mitten av november och
är även ett långﬁlmspilotprojekt,
som i bästa fall kan skalas upp till
en längre ﬁlm.
Sin skådespelar- samt även producent- och regissörskarriär, har
Hanna grundlagt genom ﬂera års
studier i Brisbane, Australien och
Los Angeles, USA.
– Jag ville lära mig hur hela bran-

schen funkade, men ville sedan
komma tillbaka till Sverige och
satsa här istället.
Att föräldrarna fortfarande ﬁnns
kvar på Mälaröarna gör att hon
fortfarande är här minst en gång i
veckan och sin uppväxt på Adelsö,
Munsö och i Skå minns hon med
värme.
– Det var helt underbart att växa
upp på landet med den trygga miljön, naturen och djuren. Framförallt hästarna betydde mycket för
mig och innan jag började med
skådespeleriet i 20-årsåldern satsade jag stenhårt på hoppning, tävlade mycket och var med i landslaget.
Sedan Hanna kom hem från USA

för ett par år sedan har hon också
spelat både mindre och större roller i en hel rad TV-serier och ﬁlmer.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

brommablocks.se

just
Hitta din nya stil bland hundratals ledande
varumärken inom mode och livsstil.
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”Pumpor behöver mycket värme och vatten för att trivas”

HALLOWEEN

’’

Pumpamannen i Skå
SKÅ | Ett hösttecken är pumpan.
I matbutiker på Mälaröarna både
säljs och pyntas det med pumpor
i olika varianter. En odlare är
Sören Selander, som bor i Skå på
Färingsö.
Från början ägnade sig Sören Selander mestadels åt att odla spannmål. För ungefär tjugo år sedan var
det en grossist som efterfrågade
om någon kunde producera pumpor och på den vägen är det. I dag
odlar Selander pumpor på 5 000
kvadratmeter och hur det går beror
på väder och vind.
– Pumpor behöver mycket värme och vatten för att trivas, säger
Sören Selander.
Vattnet tas direkt från Mälaren
och förra årets soliga och varma
sommar gav Selander ett rekordår.
I år blir skörden något blygsammare.
Själva säsongen för pumpor
startar redan i januari för Selanders del, för då beställs fröerna.
Han förkultiverar dem under våren för att andra veckan i juni stoppa ner dem i marken.
– Man måste vänta ut de sista
frostnätterna.

Pumpamannen Sören Selander. Pumpor är fulla
med vitaminer, men i Sverige används de än så länge
mest till dekoration. FOTO: ELIN ELDESTRAND

Pumpor är känsliga och frosten
kan ta död på dem. Annat som
kan ta död på dem är vildsvin och

rådjur. Pumporna skyddas med
elstängsel, men det hindrar inte
alltid vilddjuren och ibland även

oinbjudna gäster på två ben från
att ta sig in.
– Vildsvinen äter revan, vilket

gör att frukten slutar växa. Rådjuren nafsar bara på pumporna, de
tycker nog inte de är så goda, men
det räcker för att pumporna ska dö,
säger Sören Selander.
Han berättar också att det händer att folk går dit och helt enkelt
stjäl pumpor.
Det ﬁnns många olika sorters
pumpor i olika storlekar, former
och färger. De största kan uppnå en vikt på 400 kilo. På Sören
Selanders mark växer prydnadspumpor och orange pumpor i mer
bärvänlig storlek. Allt säljs i närområdet, speciellt matbutiker.
– För några år sedan var det två
kvinnor från USA som hörde av
sig och ville handla av mig.
Varje år på Gällstaö har de en
pumpatävling, om vem som gör ﬁnast pumpa och juryn sitter i USA.
På tal om att äta pumpor så är Selanders tips att rosta kärnorna.
– Annars gör vi inte så mycket med dem. Jag tror vi provade
pumpasoppa en gång, men det är
inte så gott med pumpa.
ELIN ELDESTRAND
red@malaroarnasnyheter.se
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NYHET! BT-micro
Testa våra nya fantastiska ansiktsbehandlingar med
fantastiska apparaturen BT-micro. Terapeutiskt ultraljud i kombination med mikroström för att förstärka
behandlingsprodukter och behandlingsresultat.
Pro skin 60 min (ord pris 740 kr/beh). Pro skin 30 min (ord pris 450 kr/beh)

Boka två tider till priset av en under november!

NYHET! Lash lift
En annan nyhet är Lash lift, som böjer ögonfransarna skonsamt
2´>-@@2£1:ŋ:.´6?;9´<<:->A<<´3-@

Introduktionserbjudande hela november 495 kr
Ord.pris 695 kr

jningen
Redan nu startar vi försäl
rt!
av våra populära presentko

PRESENTKORT

Presentkort 920 kr (ord pris 1840 kr)
Ansiktsbehandling (60 min) frans och bryn färg inkl plock. Helkroppsmassage

Presentkort 508 kr (ord pris 1015 kr)
Ansiktsbehandling (60 min) frans och bryn färg inkl plock

Salong

Presentkortet gäller i ett år och köpes under november eller december 2019

L

Troxhammar byväg 36
Tel: 08-654 88 44
www.salongl.se
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Är du inte
medlem
ännu, löse
r vi det
direkt i ka
ssan!
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MED NIBE
ÄR DET ENKELT
ATT VARA SMART
NIBE LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR
Livet ska vara enkelt. S-serien från NIBE
ger dig grönare och billigare energi med full
kontroll var du än är. Skapa ett smart
luft/vattensystem genom att kombinera en
av våra nya inomhusmoduler – VVM S320
eller VVM S325 – med utomhusmodulen
F2120. S-serien gör det enkelt att vara
smart – besök NIBE.se och modernisera
ditt hem idag.

Kontakta oss för hjälp med ditt värmesystem!

Välkomn a till oss!

01"+%*/ (2+$0"/$

*oI NqI  *oI NqI 

EKERÖ 08 - 560 449 00
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Fråga Johan
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Har du en fråga till
kommunens informationschef?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

Fotografering och filmning av slottet
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.
Läste att man inte får fotografera
Drottningholms slott och att någon fått böter för detta. Men är det
verkligen totalförbud att fotografera i Drottningholmsparken och
slottet där?
– Huvudregeln vid fotografering
invid och innanför avspärrningarna
som markerar område som är skyddsobjekt medför böter eftersom det är
tydligt angivet fotoförbud och tillträdesförbud. Vid de kungliga slotten är
det tillåtet att fotografera och ﬁlma för
privat bruk utanför och inne i slotten.
Filminspelningar, mode-, reklam- eller andra kommersiella fotograferingar
är inte tillåtna, inne i eller strax utanför slotten. Det är dock tillåtet att ﬁlma och fotografera för kommersiellt
ändamål utanför de kungliga slotten
så länge det sker utanför avspärrat område. Vid dessa tillfällen krävs tillstånd
från press- och infoavdelningen och/
eller från slottsförvaltningen. Kungliga
slottet, Drottningholms slott och Haga
slott är särskilda skyddsobjekt. Drottningholms slott och Kungliga slottet
är förbjudet att fotografera och ﬁlma
från luften. Samma gäller för Haga
slott men det är inte heller tillåtet att
fotografera eller ﬁlma Haga slott från
marken.

Dropp-in hjulskifte

Ekerö

för ny detaljplan, från Stockholms stad
i juni 2018, samt avgränsningssamråd
inför tillståndsansökan till Mark- och
miljödomstolen, från Stockholm energi AB januari 2019. Kontoret räknar
med att vi kommer att få möjlighet att
lämna synpunkter både på miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan och
för ansökan samt på förslaget till detaljplan och på själva tillståndsansökan
när den kommer.

En läsare undrar över om det finns några foto- och filmförbud när det gäller
Drottningholms slott.
Foto: Kenneth Bengtsson

Nu står det åter felparkerade bilar
på Drottningholmsmalmen. De
står både på p-förbud och i korsningar. Så har det varit hela sommaren. Kan inte kommunen övervaka? Fel vägmärken ﬁnns uppsatta
och enligt slottsförvaltningen så
har kommunen ansvaret, men inte
möjligheter att ta dit parkeringsvakter då det bara är några timmars
parkeringsbevakning som skall
räcka för hela kommunen?
– Ekerö kommun har en pågående
dialog med vägföreningen och Statens
fastighetsverk i den här frågan om lokala traﬁkföreskrifter. Det ärendet är
ännu inte avgjort. På allmän platsmark
har kommunen ansvaret för traﬁkövervakning och vägföreningen och

fastighetsverket för det som är att betrakta som kvartersmark. Frågan behöver utredas och hanteras av vår traﬁkplanerare och byggnadsnämnden efter
ansökan från vägförening och Statens
fastighetsverk.
Jag undrar vad Ekerö kommun gör
för att förhindra giftspridning i
vattnet vid det planerade bygget
av värmeverket i Lövsta? Vi tar
dricksvatten från Mälaren eftersom det är vårt enda alternativ. Vi
vill gärna veta hur kommunen ställer sig bygget.
– Ekerö kommuns miljö- och hälsoskyddskontor har haft två ärenden
gällande Lövsta. Samråd för avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning

Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågelkrog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

z

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

>

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

FÖRSTA STEGET FÖRSKOLOR AB

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

FÖRRÅD
Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

 RADIO LYSSNA

Barnskötare

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Välkommen!

z

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sättra småfågelkrog

Drop-in är öppet:
16 nov till 5 dec
Mån-fred 16-20
Helger 11-16

uthyres till
hem & företag

Har en fråga gällande nya pendelbussen Ekerö centrum - Fittja. Detta då ännu ingen av bussarna
efter sju veckors traﬁk har blivit utrustade med biljettmaskiner? Hur
räknas passagerna?
– Jag kollade med en av chaufförerna
som kör bussarna och de är utrustade
med biljettmaskiner och räknare. Men
det kan vara så att någon några bussar
har saknat detta.

Mattläggning
z
z
z
z

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

Vi söker dig som är utbildad barnskötare till vår
förskola som ligger i Nyckelby på Ekerö. Du ska
vara en trygg, närvarande pedagog som är
engagerad i ditt arbete. Du trivs att jobba med barn!
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att
tillsammans med dina kollegor arbeta målinriktat,
planera, genomföra och utvärdera verksamheten
enligt gällande styrdokument. Du deltar i
regelbundna planeringar och genomför
utvecklingssamtal.
Du är en drivande pedagog med ett stort
engagemang och ett brinnande intresse för att
utveckla verksamheten samt att du har goda
kunskaper om Lpfö 98 /10 och förmåga att omsätta
teori till praktik. Du gillar att vare ute i naturen och
ser rörelse som ett viktigt fundament i barnen
välbefinnande.
Förskolan har en hälsoprofil vilken genomsyrar
verksamheten. Vi ser rörelse som ett pedagogiskt
verktyg som ligger till grund för de flesta
lärandesituationerna. Vi är ute varje dag och vi
strävar efter att vår utegård ska erbjuda aktiviteter
som utvecklar barnens olika förmågor. Förskolan har
en stor trädgård och vi går ofta till skogen.
Tillträde efter överenskommelse. 6 månaders
provanställning Vi erbjuder pedagogiska måltider,
friskvårdsbidrag och arbetskläder.
Välkommen till Första Steget förskolor!
Sista ansökningsdag 2019-11-15
Vi tar emot ansökan via epost:
alvar@forstasteget.com
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KÖPER DINA PRYLAR

Gör pappa lycklig med en

Stora som små partier, Även dödsbon

Fars dag lunch

Röjning och städning. Allt efter behov!

på Skytteholm Hotell

 Även Släktforskning till fasta priser 

Hos oss värnar vi om traditioner och självklart vill vi fira far
med en härlig lunch på fars dag den 1 november.

Tel: 072-922 92 54

Fars dag lunchen serveras kl. 12:30

Förrätt: SOS silltallrik
Varmrätt:Wallenbergare
Pris 325 kr
Barn upp till 3 år gratis, upp till 10 år halva priset.

malaroantik.se

Vinterförvaring

FORDON

Boka på:
skytteholm.se, 08-560 236 00, welcome@skytteholm.se

HAR DU ONT?
VI HJÄLPER DIG!
• Akut, förebyggande och
rehabiliterande muskel- och
ledbehandling.

Bil, båt, husvagn,
husbil, mc
Norrby Gård
070-811 09 59

• Idrottsskador och rörelseanalys.
• Vi säljer klippkort till red. pris
samt presentkort.
Leg. naprapat Endre Andersen

30%

rabatt för nybesök
under hela November

För info och tidsbokning:

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

M
n

¨
ALARVIKENS

aprapati och rehab.
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Sporten

Sportnyhet?
Sk cka kor ex
sporten@ma aroarnasnyheter se

Klimatprojekt i backen Lyckat klubbmästerskap
TENNIS | Ekerö tennisklubbs
klubbmästerskap 2019 blev det
största klubbmästerskapet i
klubbens historia med över 85
anmälda spelare och över 100
starter i åtta klasser.

ALPINT | Söndagen den
13 oktober förvandlades Ekebyhovsbacken till
”Klimatbacken” genom ett
samarbete mellan Svenska skidförbundet, Vattenfall och alpina
skidklubbar.
I samband med Mälaröarnas alpina skidklubbs (MASK:s) årliga
familjedag, anordnades evenemanget.
– Kortfattat handlar Klimatbacken för vår del om ett evenemang för MASK:s medlemmar
och familjer. Tillsammans samlar
vi in pengar till klubben och riktar ljuset mot klimatfrågan på ett
lustfyllt sätt. 80 procent av den insamlade summan gör klubben vad
vi vill med, men minst 20 procent
är öronmärkta för klimatfrämjande åtgärder och arbete inom klubben, till exempel att införskaffa
energisnålare snöutrustning eller
att klimatkompensera för resor.
Oavsett vad så dubblar Vattenfall
den del av summan som går till
klubbens klimatarbete upp till
10 000 kronor, berättar Tom Rapaport, MASK.
Cirka 70 barn deltog genom att
gå upp och ner för backen under

Klubbmästerskapen
bjöd
på
många ﬁna matcher. Korade till
klubbens bästa spelare blev följande:
I motionssingeln vann Eva
Lindqvist. I den öppna singeln
tog klubbens chefstränare Marcus
Fritz hem segern. I mixed dubbel-klassen vann Clara Tillström
och en av klubbens tränare, Mohammed Al-Hussayni. Generationsdubbeln togs hem av Fredrik

Cirka 70 barn deltog i ”Klimatbacken” där MASK samlar in pengar till klubben
och riktar ljuset mot klimatfrågan på ett lustfyllt sätt.
FOTO: KLAS ROCKBERG

75 563 kronor till klubben, berättar Tom Rapaport.

30 minuter. De som går i backen
själv har ﬁxat ”sponsorer” såsom
familj och vänner som backar upp
med ett visst antal ören eller kronor per höjdmeter som deltagaren
går. Sponsorn bestämmer själv
summan de vill backa deltagaren
med. Ju ﬂer höjdmeter desto ﬂer
kronor.

Vilket/vilka andra klimatprojekt kommer ni att satsa på?
– Minst 23 000 kronor ska gå
till klimatfrämjande åtgärder. Då
vi inte i förväg visste hur mycket
vi skulle få in har vi ännu inte bestämt vad vi kommer att satsa på.
Under evenemanget hjälptes
ett 70-tal föräldrar åt tillsammans
med driftentreprenören Energy
Consulting att ställa backen och
utrustning iordning för den kommande vintersäsongen.

Hur mycket ﬁck ni in?
– Vi ﬁck totalt ihop 65 563 kronor med personliga sponsorer för
varje sprungen höjdmeter och
klubbsponsorerna Infor och Norron. Så när vi sätter av minst 20
procent av det insamlade så maxar vi Vattenfalls bidrag på 10 000
kronor. Sammanlagt blir det alltså

och Viktor Lisinski, motionsdubbeln av Pierre Belouin och Karl
Liljegren.
En av matcherna i den öppna
dubbeln bjöd på många underhållande turer, där klubbens två
tränare Mohammed Al-Hussayni
och Gustav Knudsen mötte Marcus Fritz och Niklas Gustafson
som tog hem segern.
I klassen U11 segrade William
Gustafson, i U11 tröstklass Alexander Tosic. U13 vanns av Axel
Rosenlund som även segrade i U13
tröstklass. I klassen U15 segrade
William Rosencrantz.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Chefstränare Marcus Fritz och klubbens tränare Mohammed Al-Hussayni,
Gustav Knudsen och Hanna Zethraeus..
FOTO: EKERÖ TK

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER T.O.M. 12 NOVEMBER
BASKET | Damer div 2: 10/11 kl 13:15 Mälaröhallen: KFUM Ekerö - KFUM Gävle • INNEBANDY | Herrar div 2: 20/10 kl 15:15 Mälaröhallen: Ekerö IK - Hammarbyhöjden IBK • Herrar div 5B: 9/11 kl 15:30
Mälaröhallen: Adelsö IF - Hässelby SK IBK (C) • ISHOCKEY | Herrar div 3 ö: 1/11 kl 19:00 Allhallen: Ekerö/Skå IK - Hallsta IK • 8/11 kl 19:00 Allhallen: Ekerö/Skå IK - Lidingö Vikings HC

LÄGET 28 OKTOBER
BASKET
Dame d v 2
V by Baske
VGB
A v ka
F yshuse Baske
KFUM Eke ö
KFUM Gäv e
Väs e ås Baske

NNEBANDY
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4
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4
5
5
5

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

456
239
291
228
246
206
177

311
175
261
217
306
269
361

12
6
6
4
2
2
0

NNEBANDY

He a d v 2
Hamma by F BF
Nacka Wa en BK
Va en una BK
BF O L d ngö
nga ö F
Väsby A K
Hässe by SK BK
Eke ö K
Hamma byh BK
S Ba C Ny o ge
Sö skogens F
Vä mdö F B

Sport nyhet

5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5

5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
0
0

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

0
1
1
2
1
2
3
3
3
3
3
4

32
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24
28
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15
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3
2
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1
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1
0

0
1
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0
2
2
1
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0
1
2
2
1
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2
2
2
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22
28
33
30
22
16
15
20
17
15

13
26
24
30
20
15
27
23
21
19

He a d v 3 ö
L d ngö V k HC
K s a HC
O ms a HC
Eke ö/Skå K
KTH F
Ha s a K
Ä a F
FOC Fa s a F
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6
6
5
5
4
3
3
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7
7
7
7
6
7
6

4
4
4
4
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2
2
1

1
1
1
0
1
1
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2
2
2
3
3
3
5
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31
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22
17
13

12
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25
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14
13
13
12
11
8
6
4
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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
div 2: 6/12 kl 16:30
Adelsö IF - IK Hephata

INNEBANDY | Herrar
Tappströms bollhall:

Tappströms bollhall:

Ekerö IK - Hammarbyhöjden

IBK Herrar div

4 nv: 25/10 kl 18

Tappströms bollhall:

Mälarö IBK - Vällingby

ISHOCKEY

LÄGET 24 NOV

ISHOCKEY

HANDBOLL

Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se
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tjejer
Två Skå-fostrade et
uttagna till landslag

Tipsa om sportnyhet?
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25
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SHOCKEY

He a d v 5B
Wes e ma ms BK 3
Ma ebe gs SK
4
Loko S h m K
4
Höga ds F B
4
K S ym
4
Vä ngby BK
3
Ängby F B
4
Jä ä a BK C
3
Hässe by SK BK C 3
Ade sö F
4

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

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,
par
ett
inneburit
seger.
men även en uppskattad
spelade
– På Skås 80-årsdag
och
vi hemma mot Österåker bjuhade
vann med 6-2. Vi
det kom
dit in pojklag och
det var exmycket publik, så
tra roligt.
spelar Skå
Den 2 december
mot
hemma
första matchen
från EskilLinden hockey
stuna.

5b: 29/11 kl 19

Sport nyhet
Tipsa om
sportnyhet?

till
Skicka kort text
sporten@
heter.se
malaroarnasny

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

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
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Sportnyhet?
Skicka
sporten@malaroarnaskort text till
nyheter.se

Lyckade dressyrtäv
lingar

Rapaport blev trea
i Stockholmsdistrikte

t

på Färingsö

Matcher & tabeller

PREMIÄR FÖR NYA

Nya ŠKODA Octavia

Scout 4x4 TDI 150

Pris från 258.900
Leasing fr. 1.520 kr.

Förm.värde fr. 1.725

Damer division

4 norra: 27/9 kl

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

Ekerö BoIS - Gimonäs

olm
khol
kh
tock
Stock
Stockholm

| sporten

SLUTSPURT AV VÅR

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

FC

- Sigtuna IF

UPP TILL 22.500

KR.

UTRUSTNINGSPAKET VÄRDE:

15.900 kr

40.000 kr

PRI
PRISSÄNKT!
RISS
RIS
SSÄ
SÄ
ÄNKT
T!
SP
SPARA:
PA
ARA
RA:

M

9-18, Lör -sön 11-16
08 503 339 33. Vard.
118-132. Tel. 0
-sön
-sö 11-16
BROMMA: Ulvsundav.
01. Vard. 9-18, Lör
37. Tel. 08 503 339
SÄTRA: Murmästarv.
SÄT
9-18, Lör -sön 11-16
503 339 27. Vard.
Enhagsv. 1. Tel 08
ör -sön 11-16
BY: Enh
Lör
TÄBY:
25. Vard. 9-18, L
15. Tel 08 553 779
Forsk
ÄLJE: Forskarg.
SÖDERTÄLJE:

16 15 1 0 75
- 10 46
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

Rapid Spaceback

Fabia Drivers Edition

fr. 124.900 kr

SIGN&DRIVE - 1.695
kr/mån

13 st Roomster TSI

Hockeycamp lockade
ar
hundratals ungdom

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
Både EIK och Skå
spelarna och är goda
glada
utbildningsoch blir lite extra
rättar Patrick Jonsson,
i Ekerö nya spelare
att snöra på sig
och utvecklingsansvarig
när tjejer väljer
och ge sig ut på isen.
IK:s hockeysektion.
jobb med hockeyrören
klubbens
beskriver
Han
klubbkänsla som
LO
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

Ciitig
Citigo
igo Elegance
Ele
egance 5-d.

FOTO: CELINA SAND

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

BÅGSKYTTE | DMälaröarnas
bågkunna träna p
skytteklubb bildades
påå hemm
hemmaplan,
mapla
i slutet på
lan,
an, spe
speci- kommer
ellt eftersom Ulvarna
januari. Nu håller
en kurs att ﬁnnas.
Ulvarnaa tränar
de på att bygga
tränaar vinterDet är tjusningen
vintter- ännu int
vin
tid inomhus i Högdal
en skjutanläggning
inte helt bestämt
med bågskytte?
Högdalen,
alen,
ute på Skå
n, de
hur lång
d
det
ett är een
n kursen k
bit att åka.
– Jag personligen
flygfält.
kommer att vara,
använder bågmen det skytte
blir någon
Hur komme
någonstans mellan
mer som en avslappnande
kommer
er Mälar
Mälaröarnas
r nas bågfyra till åtta träning,
båg
tillfällen.
skytteklubb attt lösa öarna
– Där har vi hittat
ungefär jämställt
tillräckligt mycket
vin
vinterträningintertrräni
med ett
ning
ngyogapass. Det ﬁnns
en?
med mark som är
– Då går man igenom
ingenting bättre
så pass öppen så
tillsammans än
med en er
att man på ett säkert
att komma hem
– Som det ser
erfaren skjutledare,
er ut nu,, kommer
efter en stresssätt ska kunna
kom
mmer v
alla sä- sig dag
vii kerhetsrut
kerhetsrutiner som
att skjuta i någon
utöva bågskytte,
på jobbet och gå ut
n idrottshall
idrottsh
berättar Jonas Sand
ﬁnns kring bågshall
och ställa
ll här
häär ute.
ute
sig en timme ute
skytte. Dä
Det är några saker
som är ordförande
Därefter släpps man
på skjutbanan. Att
r vi måst
i föreningen.
måste
te lösa
ut på de bara få
saa med
d lite friare träningstiderna.
kommunen, bland
I dagsläget består
vara där med sin
t
blan
and ann
klubben av ett
annat
pilbåge och
nat ffö
Bågskyt- kunna
förvaörvarva- te är en väldigt
ring av måltavlorna
tiotal entusiaster
släppa allting annat.
väl
måltavlorrna som
individuell sport
som
m är ga
gan
ganska
anska varje perso
och
Prova-på-dagarna
starta upp det hela håller på att stora och otymplig
person utvecklas
otympliga,
iga, förkl
blir i maj måförklarar
med hjälp av
på sin indi- nad.
klararr JJonas
onas viduella ba
on
Sand.
mälaröbor, som
Det första ofﬁciella
basis. Därför kan
skjuter och tävlar
framträman inte dandet
säga hur många
för bågskytteklubben
Förhoppningen är
blir i samband med
må
veckor det tar innan
är att dee ska vara
Ulvarna, en igång
Skå ﬂygplats veterandag
man är klar att gå
klubb i Bromma.
i början av maj
den 14
vidare.
maj månad.
månaad. KlubKlu
ubﬁnns också möjlighet juni och då
ben kommer att
Jonas San
– Det ﬁnns ett
Sand började själv
ha två pr
till att prova
intresse för att
med båg- på.
prova-p
prova-påa-p
på-- skytte när
dagar. För dem
h
han
som
m vill fortsätta
fo
fortsä
tsättta lit på i dryga var 12 år och har hål25 år. Vad är det som
EWA LINNROS
är

Matcher & tabel
elle
le
ler
er
er
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SCOUT.
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
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Nystar tad bågsky
båg
gskkyytt
yttteklub
tteklubb vid flygfält
et

Ett av de första pilsläppen
på Skå flygplats. Här kommer
Mälaröarnas bågskytteklubb att husera.

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 15 Träkvis
Träkvistavallen:
stavall
vallen
llen: Ek
Adelsö IF - Ekerö
Ekerö IK - FC Gute
BoIS 
16/5 kll 20:15 Träkvist
 Herrar div 4 mellersta:
eller flera lag per
17/5 kl 10 Träkvistavallen:
Tr vista
Träkvistavallen:
skola och klass.
tavallen:
avalle Ekerö B
10/5 kl 14 Svanängens
Anmälan senast
BoIS - Polonia Falcons
Höjd, längd, kula,
9/
IP:
9/5.
/5.
vortexspjut. Anmälan
FF Skol-DM:
22/5 kl 8.30 Träkvistavallen:
senast 10/5 till Mälarö
Mäla
arö SOK. BÅG
BÅGSKYTTE
ÅGS
GSKYTT
TTE
E | 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
och
2
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
4 - 14
inner och yttouch screen med
1
Auto. nedtonande
Bolero 5,8” färgskärm,
3 3 0 0 14
- 1
3 3 0 0
7 - 4
3 2 0 1
5 - 4
3 1 1 1
8 - 5
3 1 1 1
3 - 6
3 1 1 1
2 - 6
3 1 0 2
4 - 5
3 0 2 1
2 - 4
3 0 1 2
3 - 8
3 0 0 3
0 - 5

9
9
6
4
4
4
3
2
1
0

display,
system
Color Maxi Dot info
mer!
streaming audio,
och mycket, mycket
telefonhandsfree,
elinfällning av ytterbackspeglarna
terbackspeglar, Automatisk

Stockholm
kholm.se
www.skodastoc

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

Tuff endurotävling
i Fluch tog dubbelseger
gassande solsken

9
9
7
3
3
3
3
1
0
0

Redan under den
fria
ningen på fredagen träMarcus den snabbaste hade
varvtiden med sin nydesignade

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
var i mål
över 3 sekunder
före Jeffrey
Kruger från Sydafrika.

– Säsongen kunde
inte Den glade dubbelsegraren
– Det var jobbigt
börja på ett
svarta Volkswagen
för förarna
Golf GTI. menterar bättre sätt, kom- Marcus Fluch.
då det var en väldigt
FOTO:PRIVAT
Farten behöll han
han.
varm
under kvaoch solig dag och
Volkswagen Castrol
let som avgjordes
vätskeCup
i ett mycket med
förlusterna blev
tävlingar i Ungern, lar deltar i årets VW Castrol
stora under
ihållande spöregn
tidigt på Tyskland,
loppet, även om
Cup.
lördagsmorgonen.
vissa föraPolen, Tjeckien
Marcus och Slovakien,
rer hade med sig
Nästa tävling körs
vatten som
lyckades under
23 till 25
avgörs under
kvalet med sju
de drack under
helger med två racingheat maj på Eurospeedway Laubedriften att ta pole
tävlingen,
position varje
berättar Anders
sitzring i Tyskland
helg. 22 förare från
till båda heaten.
Sandberg
tillsamåtta mans med
från Mälarö motocrossklubb
olika länder och tre
ADAC GT Masvärldsde- ters.
(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
P-03
han.
kräver stor uthållighet som klubbens fortlevnad och
hade stora framgångar Lions
han
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
i
veckan
Nordström
motorcykeln att
laoch helgerna.
hålla 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



LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

z

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
L
Herrar div
di 4 Melle
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
gö FK
4 2 0 2
11 - 6
FC Krukan
6
n
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 Doria
5
Do
4 1 1 2 10
- 13
1
Skå IK & Bygdeg.
4
Bygd
deg. 4 1 1
2
3 - 11
1
Mälarhöjdens IK
4
4 1 0 3
6 - 112
Ingarö IF
3
5 1 0 4
5 - 16
1
3

| sporten
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FOTO: EIK BADMINTON

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.

AIK F16.

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

Victoria Dalfors,

föreningar som
drabbas
Tandaputra.
på halltider för träning. av bristen Tan
andaputr
tra. Han
Haan är född och
Spelarna får vux
uppvuxen
åka till Botkyrka
uxen i Ind
Indonesien,
ndone
onessien,, en av världens
för att träna efterledande
led
som det inte ﬁnns
dande b
badmintonnationer.
admin
miinton
ntonnationer. Setillräcklig tillgång
dan
till träningstider
– I sista seriesammandraget
n han ﬂy
ﬂyttat
yttat ttill
ill
ll Sv
i Ekerö kommun.
Sverige har han
spe- De tränar
tagit
git tio SM
lade alla grymt bra
SM-guld,
M-guld
cirka två gånger i
uld
d, sex stycken lagd,
och vi vann över
veckan. guld
lagDe är också lite udda
tvåan Skogås med
d och fyra
fy st
stycken
sty
ycken
7-1 och ett toppat
n indivduella
då snittåldern
guld
guld.
i klubben är ganska
Spånga med 5-3,
d. Han ha
har driv
drivit
ivit fram
berättar
hög.
fr
några av
fram
framtidens
Jacob Ahlsson, spelande en glad
mtidens st
– Vi har en snittålder
stora h
hopp
opp inom
in
lagledare i men
runt 40, badm
svensk
badminton
Ekerö IK badminton.
minton o
vi har alla spelat förr
och
ch nu
u träna
t
tränar
Ekerö IK
och alla är juniore
IK:s
:s
juniorer.
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
bl ett u
upps
uppsving
ppsving och vi
minst fyra killar
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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
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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
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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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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:

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

LÄGET 22 SEPTEMBER

Enebybergs IF
Ängby IF
Ekerö IK
Mariebergs SK
Sollentuna FK
Rissne IF
Essinge IK
AIK DFF
Spånga IS FK

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.

z

Tog två medaljer
i VM
M

FOTBOLL
Damer div 3 a
Bajen DFF

att klara det mesta.
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Nya ŠKODA Octavia
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förhöjd markfrigång
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kan tänkas vilja ta

Billån fr. 1.900 kr/mån.
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Herrar div 5
- 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

BK Herrar div

vara kvarr
Tuff kamp om att

| sporten

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

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
inträffar. Bilarna på
erbjuds genom SKODA
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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RARK:s ekipage i topp
HÄSTSPORT | Tävlingsgrupperna
i Rastaborgs ridklubb (RARK)
har haft en intensiv och framgångsrik höst. Dressyrjuniorerna
kom fyra i Ponnyallsvenskan och
hoppningslaget vann sin division
i Allsvenskan.

rade inte av att klättra i tabellen
utan halkade ner till en fjärdeplats
totalt. Men vi är mycket nöjda med
våra insatser och ser fram emot
våren då vi tar klivet upp till division ett, berättar lagledare Annica
Åhlin.

Efter goda resultat under hösten
tappade ponnylaget i dressyr en
placering i den sista deltävlingen,
men är ändå tillfreds med sina prestationer och satsar nu vidare.
– Tyvärr hade vi ingen toppendag under sista tävlingen så vi kla-

Deltagare i laget var: Elsa Åhlin på Silfverrose Heaman, Ebba
Hermansson på Bonne Boghart,
Fillippa Lyrå på Ribbel, Tyra Lennartsson på Bråtgärdets Aguir
Napo’n och Maya Wästebo på
Irish Spring.

I Allsvenskan i hoppning division
fyra kammade laget, bestående av
Sebastian Hartwig Lila på Tinky
Winky, Pernilla Björnsson på Cargo, Linda Ståhlberg på Egay och
Rebecca Novo på El-Bambi samt
lagledare Daniella Lundh Egenäs,
hem förstaplaceringen. De kom
tvåa i den första deltävlingen och
därefter vann de resterande omgångar.

LO BÄCKLINDER

FOTO: PRIVAT

– Jag började åka skridskor och
spela hockey vid 3 års ålder då min
bror Arvid skulle börja på skridsko
-och hockeyskolan i Skå IK. Hela
min familj åkte dit för och kolla
och jag ﬁck frågan om jag inte jag
också skulle testa, berättar Tuva.
Sedan dess har hon spelat i Skå
IK fram till i våras då hon bytte

FOTO: PRIVAT

lo@malaroarnasnyheter.se

Tuva från Stenhamra i TV-pucken
ISHOCKEY | Tuva Kärrhage från
Stenhamra spelar till vardags
med AIK:s damjuniorer. Just
nu är hon dock ytterligare en
av de duktiga hockeyspelare
från Mälaröarna som är med i
TV-pucken.

FOTO: PRIVAT

till AIK. Nu drömmer hon om att
hockeyn ska fortsätta att vara en
del av hennes vardag och att hon i
framtiden ska få spela OS i en blågul tröja.
– Jag är otroligt tacksam för de
år jag spelat i Skå IK och den utveckling jag har haft där. Då jag
dessutom har spelat i ett ”pojklag”
har jag ändå alltid har varit en av
dem. Det har aldrig varit någon
skillnad på att jag är tjej och de andra är killar, utan jag har alltid varit
en naturlig del av laget.

 KORT OM SPORT
HANDBOLL | Spånga handbollsflickor 04, där Isabel Banegas och Alva
Laks från Ekerö spelar, kom tvåa i Ungdoms-SM i handboll Steg 1 i Piteå.
Därmed direktkvaliﬁcerar de sig till steg 3 i januari. Laget spelar mot ett år
äldre spelare och förlorade första matchen stort mot Huddinge med 41-8,
men vann sedan över Boden och hemmalaget i de sista två matcherna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FOTO: PRIVAT

PREMIÄR FÖR
ŠKODA KAMIQ.

Nya ŠKODA KAMIQ TSI 115

Privatleasing fr. 2 695 kr / mån* inkl. komfortpaket
Kampanjpris fr. 215 400 kr
ANLÄGGNINGAR: Bromma, Infra City, Sätra, Södertälje, Täby
ÖPPETTIDER: Måndag–fredag 9–18, lördag–söndag 11–16

VI KÖPER
ELLER BYTER
IN DIN BIL

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Läs mer på skodastockholm.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 134 g/km (NEDC 116 g/km).*
Miljöklass EU6. *Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Monte-Carlo is registered trademark by Monaco Brands.
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Samlingsutställning

MUSIK

”Julian” skivdebuterar
EKERÖ | Elin Vallin är uppväxt på
Mälaröarna och det var i hennes
flickrum på Ekerö som musikintresset väcktes till liv. I augusti
släppte hon och hennes band
Julian sin alla första låt ”T-shirt”.
– Bandet Julian består av Elin Wallin och hennes bandkompanjon
Anton Avernäs. Att de tog namnet
Julian är en ren slump, det ﬁnns
ingen speciell betydelse.
Elin och Anton träffades på Kulturama där Elin gick låtskrivarlinjen och Anton gick på musikerlinjen.
– Vi hade olika konserter på skolan och vid en sådan frågade Elin
om jag ville spela med henne. Sedan skrev vi en låt ganska snabbt
därefter och vi hittade varandra
musikaliskt, berättar Anton.
Detta var för tre år sedan och nu
har de släppt sin allra första låt.
– Äntligen. Den har varit färdig i
två år men vi har pluggat samtidigt
och haft mycket annat att göra.
men nu har vi pluggat klart och
kan ägna oss åt musiken helt och
hållet, berättar Elin.
Hon och Anton skriver all sin
musik och de spelar även med andra musiker när de spelar live.
– Nu när vi släppte låten spelade
vi live och spelade även fem låtar

| kultur

Elin Vallins musikintresse började i flickrummet på Ekerö. Nu har hon och
Anton Avernäs släppt sin första låt ”T-shirt”.
FOTO: GUSTAF SILVEBY

till som vi skrivit nyligen. De låtarna ska vi släppa som en EP i framtiden. I början av nästa år kommer
också en singel som vi håller på att
spela in en musikvideo till just nu,
berättar Elin.
De har också en video till den
nysläppta låten ”T-shirt”, som går
att se via QR-koden på denna sida.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 VIDEO JULIAN
>

Via QR-koden kan du höra
Elin Wallin och Anton Avernäs nysläppta låt ”T-shirt” och se deras
video till låten.
Deras bandnamn är Julian
om du vill höra
mer av deras
musik.

EKEBYHOV | Det blir en grupputställning på Ekebyhov slott i
Zimmhalls regi, ett mobilt galleri
som Mattias Bäcklin och Malin
Zimm drivit sedan 2015.
Utställningen heter ”Ojord” och
deltagarna är Anders Widoff, Ulrika Sparre, Mattias Bäcklin, Alvaro
Campo, Jonas Runberger, Rutger
Sjögrim, Mikael Goralski, Lundahl
och Seitl, Anna Davis, Bernt Jonason, Sikiu Sissiki, Barkman och
Anna Valdes.
Introduktionen till utställningen lyder:
”Kan vi leva med en negation
av vår egen livsmiljö? Zimmhall
prövar i kommande utställning
nyordet ”ojord” som en undersökning av livsvillkor i antropocen.
Utställningens titel öppnar för det
likaljudande ”ogjord” – aldrig genomförda eller ännu ej existerande. Vi lever med konsekvenserna
av handlingar som inte kan göras
ogjorda, men har samtidigt möjlighet att sätta vårt hopp till lösningar och ”det ännu inte gjorda”.”
Vidare:
”Det engelska och svenska ordet
för jord stammar från proto-indo-europeiskans Era, via gammalengelskans Eorthe, tyskans Erde,
till det mjukare nordiska uttalet
Jord. En falsk men vacker översättning av Ojord kunde vara Unearth
– vilket betyder avtäcka, avslöja,
gräva upp. Vi har tagit för vana att
gräva upp och utnyttja jungfruliga
material, utvinna råvara, bryta mi-

neral, pumpa ut fossilt bränsle och
på andra sätt hämta vad vi behöver
ur jordskorpans inre. Idén om råvaran, det jungfruliga uttaget, kommer i framtiden övergå till myt.
Ojordade uttag kanske kommer att
betyda något helt annat än det gör
idag? Kanske behöver vi adjektivet
ojordad för att beskriva ”ogrundat
utnyttjande”, exploatering utan
täckning för framtiden. Om jorden ska kunna fortsätta föda oss
behöver vi omdeﬁniera tillväxt.
Det etablerade motsatsordet till
tillväxt är på svenska nerväxt, ett
ord som ännu inte är så synligt i
debatten. Vårt utnyttjande av planeten är mer än fyra gånger större
än vad den kan leverera, vi fattar
ogrundade beslut och går emot vår
egen livsmiljös villkor. Vi håller på
att skapa en Ojord.”
Utställning pågår 9 till 24 november.
z





”Gående hänvisas till andra sidan” av
konstnär och fotograf Mikael Goralski

TRYGG VEDVÄRME MED
STÄMNING!
Med en spiskassett förvandlar du enkelt din öppna
spis till en effektiv värmekälla. Vi har det stora
sortimentet och erbjuder även installationer så att
kassetten blir eldningsfärdig. Vid köp av spiskassett
får du köpa 1 kbm björkved för 680 kr.

Jøtul I520 FR Spisinsats som kan väljas med
1-2-3 sidor glas. Pris I520 FR (1 sidoglas)
Nu 20.900:-, 960:-/mån. (Ord. pris 22.900:-)

Contura I5 Spiskassett som ﬁnns med
Panorama eller dubbellucka. Stora
glasytor skapar härlig braskänsla.
Pris Nu 13.900:-, 656:-/mån
(ord. pris 15.900:- exkl. täckgaller)

Keddy kassett 1002 ett begrepp för effektiv värme.
Finns i ﬂera utföranden.
Pris från 15.990:-, 746:-/mån.

Kampanjpris t o m 1 december.
Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. Fax: 08-445 14 25. E-post: info@bastuspecialisten.se
Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15. www.bastuspecialisten.se

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

Välkomna Till

Julbordet
Njut av ett traditionellt

Julbord

på Skytteholm Hotell

Jul på
slottet
På Ekebyhovs
slott upplever du
julstämningen när
den är som bäst!

I

I

08-124 572 01 ekebyhovs.slott@ekero.se ekero.se/ekebyhovsslott

Ett äkta traditionellt julbord i vår vackra
Herrgård. Börja kvällen i salongen vid brasans
sken med en varm glögg i handen innan ni
förﬂyttar er till herrgårdsmatsalen och vårt
hemlagade julbord. När ni är ”lagom” mätta
så väntar ett dignande gottebord
på er i våra salonger.
Julbord
650 kr per person
Julbordsweekend
1498 kr för per person
Boka på:
tel: 08-560 236 00
mail: welcome@skytteholm.se
för öppettider och mer information se
www.skytteholm.se
Skytteholm Hotell
ell & Konferens
olm Meeting Selection
är en del av familjen Stockholm

Julbord
på Rastaholms Värdshus

JULBORD 2019
Från förra årets julbordsgäster:

”Excellent service och ﬁnstämd miljö!”
”Supergott julbord i vacker miljö!”
”Högklassigt julbord!”
”Jätteﬁnt, vackert och fräscht julbord!”
”Underbart helt enkelt, mycket mycket gott!”

När mörkret lägger sig och julen står
för dörren erbjuder vi ett stort,
vällagat och traditionellt julbord
på hemtrevliga Rastaholms Värdshus.
Du får vistas i en fantastisk miljö med
anor från 1930-talet, rustik och charmig
inredning samt en storslagen utsikt
över Mälaren.

JULBORDSSTART
29/11 fram till jul
Fredagssittning 17-21
Lördagssittning 17-21
Söndagssittning 16-20
Pris: Vuxna 525 kr. Barn 7-11 år 295 kr
Varmt välkomna att boka in ert sällskap.
Vi tar emot både privatpersoner och företag.
Bokningar på info@rastaholm.se
eller på 08-560 230 70

Boka på
www.drottningholm.org
info@karamellan.org
08-759 00 35

Restaurang i Sveriges första världsarv Drottningholm
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UTSTÄLLNINGAR


Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Ekebyhovs slottsgalleri
Mattias Bäcklin – installationer med
objekt, teckningar och skulpturer.
Utställningen pågår 9/11-24/11.

Föredrag
”Guld” – ett föredrag med Kent
Andersson, docent i arkeologi, om
framförallt järnålderns guldklenoder
och däribland guldgubbarna från
Helgö.
När: 5/11 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Fornminnessällskapet Mälaröarna, Ekerö kulturhus

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 t.o.m.
13/11.

EVENEMANG

• 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.

”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, lyssnarnas frågor till
kommunen, sport, kultur – och allt
handlar om Mälaröarna! Dessutom
– vinn fina vinster i tidningens eget
radioprogram.
När: 31/10 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

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

Film
”Mandomsprovet” . Regi: Mike
Nichols, USA 1967. Medlemskort i
Filmstudion berättigar till vårens
samtliga filmer. Enstaka biljetter får
ej säljas.
När: 31/10 kl 19.30

Mälaröbion
30/11 kl 19: ”Hasse och Tage – En
kärlekshistoria”, barnt.
3/11 kl 15: ”Förfärliga snömannen”
(2D), fr. 7 år, kl 19: ”Joker”, 7 år.
6/11 kl 15: ”Sorry we missed you”,
ålder ej best.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

Anmälan samma dag fr. kl 9.
När: 12/11 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus
Samtal
Kvällsamtal mellan de två författarna
och vännerna Gunilla Ljungdahl och
Åsa Nilsonne, som växt upp i olika
delar av världen.
När: 12/11 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

BARN OCH UNGA


Ekebyhovs slott
9/11 kl 14: Johan Taube, vissångare.
Arr: Vi unga Bailar.
14/11 kl 14: Jazzgruppen ”Maybe
Tuesday”. Arr: Vi unga Bailar.
Liveopera
Puccinis opera ”Madame Butterfly”
live från Metropolitan i New York.
När: 9/11 kl 19
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Live på bio Ekerö
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.

Spökhistorier
”Hiskeliga hemskheter” – Fabula
Storytelling berättar spökhistorier
som får öronen att krulla sig. Biljetter
hämtas på biblioteket.
När: 30/10 kl 9.30 och 13
Var: Galleri Utkiken, Ekerö kulturhus
Arr: Ekerö kulturhus
Upplevelse
”Trolldomsministeriet” – Ekerö kommunhus förvandlas under en dag.
Lös olika uppgifter för att lära känna
kommunens olika verksamheter.
Föranmälan.
När: 30/10 kl 9.30 och 13
Var: Ekerö kommunhus, Tappström
Arr: Ekerö kulturhus, Idélabbet
Spel
Internationella speldagen firas med
en massa olika spel för hela familjen.
När: 9/11 kl 11-15
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

”Zombierun”
600 meter zombiestig genom
lokalerna och parken. Kafé, godis
m.m. Disco kl 19-23 för barn upp till
årskurs fem. Gratis för medlemmar.
Övriga 100 kr, 150 kr för familj. Kom
gärna utklädda.
När: 31/10 kl 18
Var: Ölsta Folkets hus
Arr: Ölsta folkpark

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

FÖR DAGLEDIGA

Bridge
Alla bridgespelare med partner är
välkomna.
När: Måndagar och torsdagar, kl
10-14
Var: Scoutlokalen vid MASK-backen
Arr: Fantan/SPF

Sopplunch

”Välkommen på soppa i Stenhamra och Färentuna”
Kom och njut av goda soppor och trevligt sällskap.
Miljövänliga och närproducerade råvaror så långt
det är möjligt och alltid laktos- och glutenfritt.
Soppa, bröd, kaffe och kaka: 50 kr.
Stenhamra församlingsgård - 12.00 varje torsdag
Färentuna församlingshem - 12.00 varannan tisdag
(jämna veckor)
besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
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Ölsta

Drottningholms Slott

FOLKPARK

höstlovstema prinsar och prinsessor

Öppet
dagligen
26 okt–3 nov
10.00–16.00

Familjevisning kl. 10.30 och 12.30
Följ med på en familjevisning där vi pratar om vad prinsar och
prinsessor gör, vad de leker, hur de klär sig, vad de får lära sig i skolan
och hur det är att jobba som prins eller prinsessa.

Pop-up-visningar för barn kl. 11.30 och 13.30
Lyssna till guidens korta, fördjupande nedslag om slottets detaljer.

Bildjakt utförs på egen hand kl. 10.00–16.00

31 oktober 18.00 . Målgrupp: klass 1-5. Inträde 100 kr, familj 150 kr.
Gratis för medlemmar. Medlemskap (200 kr) kan lösas i dörren.
600 meter zombiestig genom den 108-åriga folkparken och dess lokaler. Kafé, godis, m.m.
Disco mellan 19-23 för barn upp till årskurs fem. Första zombieloppet 18:15 (mindre barn).
Andra loppet 19.00 (barn och vuxna med nerver av stål). Kom gärna utklädda.
Solbergavägen 1, Färentuna

SL

SL

Hållplats Ölsta folketshus

olstafolkpark .se

Läslovet

Gå på egen upptäcktsfärd genom slottets salar! Låna en bildjaktskarta och spana in lejon, leta efter blommor och växter eller upptäck slottets guld.

/ Ölsta folkpark

v. 44
Direktsändning
från MET
i New York!

Det ﬁnns hur mycket kul som helst att göra
på läslovet. Läs mer om varje event och
anmäl dig på https://bibliotek.ekero.se

Tor 24 okt Utställning Hemslöjd
Alla åldrar. Galleri Granit, Biblioteket i Stenhamra. Från 24 oktober

Mån 28 okt Sagor vid lägerelden
Tis 29 okt Från 5 år. Biblioteket i Ekerö c. kl. 9.30-14.00
Mån 28 okt Workshop: Bli en book-tuber
10-15 år. Biblioteket i Ekerö c. kl. 10.00-16.00

Mån 28 okt Skelettverkstad i Skräckkabinettet
et
Tor 31 okt Från 6 år. Galleri utkiken, Ekerö c. Måndag kl. 13.00-15.000
Fre
1 nov Torsdag och fredag kl. 9.30-11.30 och 13.00-15.00
Tis

Madama
Butterfly
Puccinis

Andrea Carè
Hui He

29 okt Workshop: Programmera robotar
10-15 år. Biblioteket i Stenhamra kl. 10.00-12.00
10-15 år. Biblioteket i Ekerö c. kl. 14.00-16.00

Tis

29 okt Busiga händer, Dockteatern Tittut
tut
2,5-6 år. Kulturhuset, Erskinesalen kl. 9.30-13.00

Tis
Ons
Tor
Ons

29
30
31
30

okt Smyckesverkstad
okt 10-15 år. Biblioteket i Stenhamra Tisdag kl. 13.00-15.00
.00
sdag kl
kl.. 13.00
13.00-15.00
15.00
okt 10-15 år. Biblioteket i Ekerö c. Onsdag och torsdag
okt Sagostund med TAKK
Från 3 år. Biblioteket i Ekerö c. kl. 9.30

Ons 30 okt Hiskeliga hemskheter med Fabula storytelling
6-12 år. Galleri Utkiken, Ekerö c. kl. 9.30 och 13.00
3.00

Ons 30 okt Trolldomsministeriet i Ekerö Kommunhus
10-17 år. Ekerö Kommunhus kl. 13.00 - 17.00

Fre

1 nov Sagostund
Från 3 år. Biblioteket i Ekerö c. kl. 10.00

Ekerö

Stenhamra

Ekerö Kulturhus
och Bibliotek

Erskinesalen 9 november kl 19-22.15
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns på
Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.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
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

rosor
& tack

Dagens ros
vill vi ge
Teddyduon
zDenna teckning låg i

brevlådan i Stenhamra
när vi kom hem i fredags.
Vi har ingen aning om
vem som ritat så ﬁnt,
men det värmde alla i
familjen i hjärtat att få
den! Så dagens ros till
teddyduon som delar ut
gratis teckningar för att
vara snälla!
– Louise Hallqvist,
Stenhamra

Träkvista torg

Risker med bygget!
Politikerna i kommunfullmäktige har tänkt anta förslag till
ny detaljplan för Träkvista torg
inom kort (november/december) och därefter kommer
förslaget ut på granskningsförfarande i tre veckor för allmänheten att tycka till om.
De risker som fortfarande inte är
utredda och klara kring bygget
kommer inte hinna bli klara tills
kommunfullmäktiges nästa sammanträde och då riskerar man att
släppa ut ett detaljplaneförslag som
kan ge stora negativa konsekvenser
för närområdet kring Träkvista på
kort och lång sikt.
Risker som ej är utredda och klara
innan byggstart:
- Traﬁken på Ekerövägen kommer
att öka i och med ökad bebyggelse i
området. Nya traﬁkljus och parkering längs med Ekerövägen kommer
att skapa ökade köer förbi Träkvista
torg och försvåra framkomligheten.
Och hur ska traﬁksituationen lösas
under omdragning av Ekerövägen
och Jungfrusundsvägen?
- Ekerövägen är klassad som ”Väg
för farligt gods”, vilket vid en olycka
med farligt gods skulle innebära

sttor risk
riisk
k för
för
ö gå
ående
d samt
samtt perso
en stor
gående
personer som cyklar eller ﬁkar på torget
bredvid vägen. Enligt länsstyrelsens
rekommendationer ska en dylik väg
ligga med ett minimiavstånd på 25
meter till bostäder och det planerade
avståndet enligt nuvarande ritning
är mindre än hälften.
- Elavbrott är fortfarande ett stort
problem i området kring Träkvista
torg. I tjänsteutlåtande från miljöoch stadsbyggnadskontoret pekas
detta ut som en stor risk då ledningssamordning och bland annat

inventeri
t ing av b
eﬁ
ﬁntl
tliga
li ell
lled
dningar
i
inventering
beﬁntliga
elledningar
och system ännu inte är gjorda
(oktober 2019). Detta kan ge stora
problem om det inte blir gjort innan
bygget startar och ﬂer boende ﬂyttar
in (130 lägenheter samt 63 platser i
äldreboendet).
- Enligt senaste ekonomiska
redovisning av Trygghems ekonomi
(exploatören) framgår att de har ett
mycket pressat ekonomiskt läge.
Vad händer vid en konkurs?
- Omfattning av sanering av den
förorenade marken vid macken är

Bröd och skådespel
I antikens Rom var det
vanligt att ﬂytta fokus från
problem och missnöje med
makten genom en distraktion, denna bestående av
gladiatorspel och bröd.
Dagens Ekerö och dess
ledning bestående av
Ekeröalliansen försöker
troligtvis i och med badhusbygget att göra ett liknande
upplägg. Detta kommer att
genomskådas av innevånarna och domen kommer
att bli därefter.
Att i ett Ekerö präglat av
problem med skola, infrastruktur, brist på bostäder
och äldreboenden, neddragningar i en redan hårdbantad kultursektor och sist
men inte minst avsaknad
av reella klimatsatsningar,
vilja bygga ett oﬁnansierat
badhus är anmärkningsvärt
och dessutom när vi står
inför en konjunkturned-

gång obegripligt.
Ännu mer framstår
oviljan att vilja säkerställa
denna satsning i form av en
medborgardialog genom
en folkomröstning som
utomordentligt uppseendeväckande.
Ekerö står dessutom
inför stora utmaningar
som Träkvista torg, Ekerö
centrum, bussdepån samt
förbifarten med ingrepp
i världsarvsmiljön runt
Drottningholm.
En god politik ska, oavsett
politisk inriktning, präglas
av verklig delaktighet av de
det berör, optimism, framförhållning och hållbart
klimattänkande samt en
välskött hantering av uppdragsgivarnas pengar och
inte som nu, ett lappande
och lagande i panik över att
få dåliga röstsiffror i nästa
val. Att bygga ett badhus

Svar till tidigare insändare om att byggnaden i
Jungfrusund är störande
stor, signerad Färjeresenär.
Jag bor sedan snart tre år i
det nya bostadsområdet i
Jungfrusund och tycker det
är slående att i stort sett alla
nedlåtande kommentarer
om Nordblicks bygge i
Jungfrusund kommer från
människor som inte bor i
Jungfrusund själva. Kunde
det inte vara en bra idé att
ändå höra vad vi som faktiskt bor i området tycker?

Jag själv och
många av
mina grannar
tycker att
utbyggnaden
är fantastisk
och vi var väl
medvetna
om att det på
gas h
är när
ä vii
sikt skulle byggas
här
köpte våra hus. Detaljplanen
har inte direkt vart hemlig!
Vi anser att Nordblicks
utbyggnad både är vacker,
genomtänkt och bidrar
till ett fantastiskt levande
område.
Så till alla er människor

– Träkvistaborna

Vem sätter ner foten?
just nu är populism i dess
sämsta betydelse. I brist på
framsynta idéer är det väl
för en gångs skull hög tid att
lyssna på de som valt sina
företrädare i kommunen.
Så vitt man kan se är det
bara ett enda parti i Ekerö
som i god demokratisk
anda klart och tydligt
drivit frågan om att ha en
lokal folkomröstning om
badhusfrågan och det är
Öpartiet, vilket också hade
detta som ett vallöfte, övriga
politiska partier vill av ej
kända skäl inte höra folkets
röst...
Som en följd av dåliga
beslut i antikens Rom ådrog
sig makthavare folkets
vrede med kända följder, så
har vi det inte i Ekerö ännu,
men kanske 2022.

– Orolig ekeröbo

Vacker och genomtänkt
REPLIK


inte säkerställt ännu (enligt tjänsteutlåtande från miljö- och stadsbyggnadskontoret oktober 2019).
- Återvinningsstationer är inte
färdigplanerat ännu då de som nu
ligger på Träkvista torg kommer att
tas bort.
- Parkeringsplatser är för få kopplat
till hur många boende som ﬂyttar in,
samt vårdcentral, apotek, vårdboende och affär. Antalet parkeringsplatser per lägenheter har minskat
i senaste gestaltningsprogrammet
(från 1 till 0,7), vilket kommer att
skapa problem med parkering i närområdet.
- Kommunen har ignorerat
medborgarprotester från möte
på Ekebyhovs slott och över 500
insamlade namnunderskrifter ang.
höjden på husen (i nuvarande plan
är höjden på husen fyra till fem
våningar och som högst 23 meter
höga).
Vi uppmanar alla att vara uppmärksamma på att vi har tre veckor
på oss att protestera efter att ärendet
varit uppe i kommunfullmäktige.
Detta sker troligtvis den 5 november.

tycker
k att d
et äärr lä
skig
ki t
som tycker
det
läskigt
med förändring, ta det lungt
och njut av att det händer
positiva saker på våra fantastiska öar. Tänk vad bra vi
har det!

– Boende i Jungfrusund

Gick förbi Stenhamraskolan idag strax före
klockan tre. Följande episod
utspelade sig: En liten kille,
uppskattningsvis cirka
sju år kommer springande
med en rosa jacka i handen.
En ﬂicka i samma ålder
kommer springande en bit
efter. En från personalen
står en bit bort och ropar till
killen ”släpp jackan”, varpå
killen springer en bit till,
släpper jackan och springer
ytterligare en bit. Flickan

springer fram och hämtar
sin jacka varpå killen skriker
”din djävla hora”. Detta
kunde den vuxne personen
knappast undgått att höra.
Sorgligt! Ska man acceptera
detta? Skulle vara intressant
att höra hur skolan hanterar
sådana situationer. Talar
man med föräldrarna ,
rycker på axlarna eller låtsas
som ingenting hänt?
– Bekymrad farmor
och mormor

Ekebyhovsdalen
REPLIK

Tack Anders Sparring
för din insändare om hur
Ekebyhovsdalen förstörs då
gärde efter gärde bebyggs.
Nu med en aktivitetspark
som ingen efterfrågat och
som kommunen i vanlig
ordning inte kommer att
underhålla. Dessutom planeras en ny skolbyggnad vid
Bryggavägen. Varför inte
bygga ut Ekebyhovsskolan
på den intillliggande marken
istället för att anlägga en
lekpark. Aktivitetsparken
kunde placeras nedanför
Ekebyhovsbacken. Där
anlades för ﬂera år sedan en
hinderbana för cyklar som
kommunen naturligtvis lät
förfalla. Vi vill ha kvar den
vackra, lantliga miljön som
lockade oss till att ﬂytta
hit. När gärde efter gärde
försvinner kommer ingen
lantbrukare att vilja bruka
jorden, ett för litet arrende
lönar sig inte.
En annan helt obegriplig

kostnad som kommunen
gjort sig skyldig till är att förstöra Ekebyhovs slottspark
med att anlägga två boulebanor. Det ﬁnns redan en illa
underhållen boulebana som
ingen utnyttjar, detsamma
gäller dessa två nya. Vad kostade dessa?
Vacker natur skövlas,
träd huggs ner. Vem tar
strid för naturen? Det är lätt
att hugga ner och rasera,
svårare att bygga upp något
vackert igen. Politikerna är
förblindade av tanken på att
göra Ekerö till en småstad.
Vi som bor här vill ha kvar
den lantliga prägeln, naturen med åker, äng, skog och
djur som gör det värt att bo
här. Naturen är vår stora
läkande kraft som får oss att
må bra. För de naturvärdena
tillbringar vi timmar för
att komma till jobbet, en
småstad lockar ingen till att
ﬂytta hit.
– Också besviken,
upprörd och uppgiven
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Enligt uppgift så inväntar
buss 317 inte längre buss
176 i Stenhamra, så som
det anges i tidtabellerna
både för 2017 och 2019. Jag
förstår i och för sig att de
förseningar, som numera
förekommer mellan Mörby
och Brommaplan, medför
problem ute på öarna,
men detta, att inte invänta
176:an (och 177:an), så som
det alltid angivits i tidtabellerna, medför upp till två
timmars onödig försening
för kunderna!
Att 317 ska invänta buss
176 har framgått av att
förarna många gånger frågat
mig om 176:an passerat, så
som det framgår av tidta-

bellerna (se bilden) och av
SL:s insats när fru Rainer
skulle hämta sin bil till
besiktning.
Mitt förslag är, i så fall,
att 176:an och 177:an utgår
från Brommaplan och att
en ny pendellinje istället
införs mellan Mörby och
Brommaplan.
Att jag ställer frågan

om vem som har beslutat
detta, beror på att jag, som
länge åkt kollektivt ut till
Björkvik, har upptäckt att
SL:s ledning sällan åker kollektivt själva och därför ofta
glömmer bort kunderna.
– Med vänliga hälsningar
Carl Axel Bruno,
Vällingby och Färingsö

Håll de egna turistattraktionerna öppna!
REPLIK

Bettina Stewart Billgren
skriver i senaste numret
av MN om den usla skyltningen till Drottningholms
slott. Vad som är än värre
är att Ekerö kommun har
ett eget fantastiskt ”slott” i
form av Ekebyhovs slott på
Ekerö. Det är en kulturmötesplats, men sommartid
– när båten går ofta från
stan och har massor med
turister ombord – då håller

man stängt. Besvikelsen i
somras från många turister
som man mötte i Ekerö
centrum handlade om att
de gått upp till slottet och
parken i hopp om att få
besöka slottet, dricka kaffe
eller äta lätt lunch och njuta
av de ﬁna omgivningarna.
Men man möttes av ett
igenbommat slott där
man med nöd och näppe
kunde skymta litet genom
fönstren av den vackra
1600-talsfastigheten.

Drottningholm i all ära –
men skulle man inte önska
att kommunen som skryter
med att man är ”Kulturens
övärld” håller sina egna
turistattraktioner öppna
och dessutom skyltar med
det? I synnerhet under
turistsäsong och i anslutning till den båt som man
argumenterat för att få till
Tappströmsbryggan?

– Undrar gör Anita

Flyktingbarn och barnkonventionen
Ekerö kommun “öppnade
sina hjärtan och plånböcker”
den där sommaren 2015 när
olyckligt lottade människor
vällde in i vårt land och blev
mottagna som medmänniskor. Bostäder ordnades,
ensamstående mammor
med små barn kunde äntligen andas ut efter all skräck
och förtvivlan. De nyanlända började acklimatisera
sig.
Så småningom ﬂöt livet på
i allt lugnare banor. Barnen
började förskola och lågstadium, lärde sig kvickt
svenska på barns vidöppna
sätt, kunde snart tolka åt sina
föräldrar och föräldrarna
hittade så småningom arbete
i vår kommun. Inom äldrevården och barnomsorgen
blev mammorna ett välkommet tillskott, ﬁck svenska
vänner.
Men efter fyra år kom
bakslaget, och det slog med
kraft. Kommunen hade
inte längre skyldighet att
garantera bostad och hyra.
Detta gällde över hela
Sverige, ﬂyktingarna skulle
klara sig själva på en svår
arbets- och hyresmarknad.
Kommunerna har löst de
problem som har uppstått
på olika sätt. En del, de
med “öppna hjärtan”, lät
ﬂyktingarna bo kvar i sina
hem och själva stå för hyran.
Andra kommuner, de med
stängd plånbok, började

MN december 2015

Vem har beslutat att buss 317 inte
längre väntar på buss 176 i Stenhamra?

kräva tillbaka nycklarna
och hänvisa mammorna till
tunnelbanornas bekväma
liggplatser. Vart har barnen
tagit vägen?
Barnkonventionen som
ska börja gälla från den
första januari innefattar att
alla politiska beslut ska tas
med barnens bästa i fokus.
Sedan när blev en vräkning
och på sikt trolig utvisning
det bästa för barnen? Vilken
nioåring mår bäst av att se
sin mamma bryta ihop, se
sina småsyskons ängslan
och själv tvingas hantera
skräckens knut i magen?
Naturligtvis kan inte
Ekerö kommun ta emot alla
världens nödlidande som
skulle behöva vårt skydd
och stöd. Men barn som bott
här så länge att de knappast
minns något annat “hem”,
talar samma språk som vi
och genom förskola och
skola blivit delaktiga i våra

traditioner och sätt att tänka,
de måste omfattas av den
konvention som är till just
för att göra deras liv uthärdligt.
Var och en av oss som
levt nära en nioåring vet
vilken glädje och vilka förväntningar som ryms inom
denna lilla människa. Ännu
är allt möjligt och benen är
fulla av spring.
Ge Ekerös nyanlända
barn en möjlighet att växa
upp i ett hem utan hot och
rädsla. Låt dem få bo kvar i
vår kommun och bli ett tillskott i mångfalden. Låt deras
mammor få fortsätta arbeta
och sova i en riktig säng
om natten. Tunnelbanan är
ingen värdig slutstation för
våra medmänniskor.
– Ingrid mormor,
Gunilla farmor och
många ﬂer föräldrar,
far- och morföräldrar

F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se
z Trädgård & Fastighetsunderhåll
z Trädfällning & Stubbfräsning
z Mark & Anläggning

Miljöstipendiet 2019
Ekerö kommun delar årligen ut ett
miljöstipendium på 30 000 kronor.

z Lastväxlare med kran

Syftet med miljöstipendiet är att stimulera hållbar
utveckling i kommunen.
Skriftligt förslag på stipendiat ska innehålla
en utförlig motivering och skickas till:

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

Miljökontoret
Box 205, 178 23 Ekerö
eller miljokontoret@ekero.se

z Vinterunderhåll

Vänd dig med förtroende till oss
när du har behov av tjänster inom
trädgård/markplanering och fastighetsskötsel.
Vår miljö är det viktigaste vi har.
Ansvaret för vår miljö är en röd tråd
i vår verksamhet och vi är självklart
miljö- och kvalitetscertifierade.

Tel: 560 47 111 z info@fsons.se


Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel
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Senast den 6 november 2019
Läs mer på ekero.se/miljostipendiet

Nominera
senast den
6 november
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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!

Diken fulla med smörja
MÄLARÖARNA | Under hösten 1969 lockar annonser
i Mälaröarnas nyheter till
köp av stövlar med ”moon
feeling” och man skriver om
sammanslagningen av de två
kommunerna Färingsö och
Ekerö. Men det finns även
utrymme för andra nyheter,
däribland de om ett utryckningsrekord och ett gäng
”käcka” dikesrensare.
De första tio månader under
1969 sätts ett dystert rekord på
Mälaröarna, då borgarbrandkåren bara i Ekerö kommun
gör 65 utryckningar för att
släcka bränder. Året dessförinnan var motsvarande antal 40
stycken. I en lång artikel berättas om en trädgårdsmästare i Bryggaområdet som eldar
halm för att fördriva nattfrosten, en plastdocka som oförklarligt hittas i en elektrisk
ugn på Villavägen och en läckande oljepanna på bussgaraget
i Tappström och hur alla dessa
händelser generar utryckning
av brandförsvaret.
Dessutom eldar en potatisplockare från Stockholm upp
en vedbod på Husby gård,
Munsö, när han ska brän-

na torr potatisblast invid en
husvägg, en splitter ny skördetröska börjar också brinna
på Stavsunds gård när det blir
varmgång i motorn och en allvarlig båtbrand uppstår när en
båtägare håller på att reparera
sitt ”ﬂytetyg”. Båtens bränsletank med 300 liter brännolja
antänds och brandkåren får ro
ut till båten med skumsläckare
och lyckas till slut att bemästra
lågorna, men båten blir mycket illa åtgången.
En annan dramatisk brand
gör att ett värde på 150 000
kronor (nära 1 300 000 kronor i 2019 års värde, enligt
SCB:s prisomräknare) går
upp i rök. Det är plastbåtsvarvet Tidlösa i Jungfrusund som får en storbrand i
sina lokaler. Det hela startar i

”Hälsovårdsnämnden
höll med säckar och
bestod också ett
traktorsläp på vilket
smörjan så småningom forslades bort”

plast- och kemikalierummen
och gissningsvis är det statisk elektricitet eller överslag
i det elektriska systemet som
orsakar det explosionsartade
förloppet som ödelägger hela
byggnaden.
På Färingsö rensar ett gång
”käcka ungdomar” dikesrenarna från allsköns bråte. De
tre Kungsbergaﬂickorna Ann
Margret Rogby, Anne-Marie Turesson och Margareta
Svensson är initiativtagare
till renhållningskampanjen
som genomförs av ett tjugotal ungdomar från samma
ort. Efter att ha konstaterat
att dikesrenarna utmed de
större Färentunavägarna var
kantade av tomglas, ölburkar,
cigarettpaket och annat skräp,
till stor del utkastade genom
bilfönster, organiserade de
storstädningen, med benäget
bistånd från myndighetshåll:
”Hälsovårdsnämnden
höll
med säckar och bestod också
ett traktorsläp på vilket smörjan så småningom forslades
bort.”
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

I slutet av 60-talet var månen en plats som var omgiven med myter
och fantasier. Att köpa ett par stövlar som gav en känsla av att man
promenerade på dess yta, var en dröm för många.

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

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar
Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning
OVK

z Utredningar
z Kreditupplysningar

Vi erbjuder hela besiktningsgrupper

z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00

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

Direktsändning
från MET
i New York!

Allt inom marinentreprenad

z Bryggor
z Sandstränder
z Bojstenar
z Muddring
z Sjötransporter

Akhnaten

z Sjöbodar
z Båtlyftar
z Vågbrytare
z Vassrensning
z Kranlyft

Philip Glass

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

Erskinesalen 23 november kl 19-22.40
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns på
Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se

info@ekerorederi.se

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

ning!
GodGod
jul &fortsätt
gott nytt
år!

Tappström
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| mälarökrysset

Mälarökrysset
Välkomna att lösa ett korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
TÄVLA! Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de
färgade rutorna. Mejla meningen till:
kryss@malaroarnasnyheter.se och uppge även postadress.
I ämnesrutan skrivs bara för- och efternamn. Bland de rätta
svaren lottar vi efter helgen ut ett PRESENTKORT på 100
kronor hos Färingsö trä.
Bilden: Nytt alternativ för att söka vård på Ekerö vårdcentral.
FOTO: ARKIV

Vi gratulerar Tor-Erik Lundberg, Ekerö, 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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Stenmuren längs Adelsö ringväg nyinvigdes av Anders

| öarna runt
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Gustavsson inför cirka 300 adelsöbor den 5 oktober. Den nyrenoverade 550 meter långa muren som har hyllats av öborna fick en
pampig invigning med 230 marschaller på muren, Adelsö blåsare,
Vällingby sång och visa, invigningstal och korvförsäljning. Adelsö
föreningsråd arrangerade.
FOTO: OVE WESTERBERG

Hilma af Klints konst har uppmärksammats stort i hela världen,
så även på hennes hemmaö Adelsö. Det blev mer än fullt hus,
drygt 150 besökare, när Johan af Klint höll ett föredrag under
rubriken ”Det osynliga synliggörs – om Hilma af Klint och hennes
abstrakta konst” i Adelsö hembygdsgård den 6 oktober arrangerat av Ekerö pastorat.
FOTO: OVE WESTERBERG

Sexårsdagarna I början av oktober var det dags för det årliga
mötet mellan kommunens alla sexåringar och räddningstjänsten,
polisen, Arriva, Nokas samt Sjöräddningssällskapet. Mötena ägde
rum på Träkvistavallen och Svanhagens IP och hade fokus på
säkerhet.

Mälaröbion ordnade sing-along till filmen Mamma Mia, lördagen
den 5 oktober. 90 sångglada besökare fyllde Erskinesalen med
sång, dans och skratt. Sångledare var Matilda Mattsvåg, som bland
annat sjungit i Abba-museets egen kör.
FOTO: FILIP WAHLBERG

Konsert I början av oktober fick en uppskattande publik lyssna till
Helmuth Kavacsonyi, cello, Lena Brodin, fiol och Anders Ohlson,
piano som spelade kammarmusik i Ölsta Folkets hus. Sopranen
Sandra Hillerud bjöd också på solosång.
FOTO: PRIVAT

Liveföreställning 12 oktober startade säsongen för Live-på-bio

FOTO: BJÖRN LÖFROTH

i Erskinsalen med visning av operan Turandot. På bilden paren
Zätterström och Undén som uppskattade föreställningen direkt
från Metropolitanoperan i New York.
FOTO: INGRID SANDBERG

Nytt enskilt avlopp?
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

Bidra till en bättre värld genom att handla
prisvärt hos oss! Skänk saker. Köp saker.
Bidra till bistånd och återvinning.





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

Alla typer av enskilda avlopp från marknadsledande
tillverkare.
tillverkare
e.. Vi
e
Vi hj
hjälper
h älper dig att hitta rätt lösning fö
för just
din fastighett - fr
ffrån
rån planering till driftsättning.
Självklart sköter vi all kontakt med kommunens
miljökontor. Välkommen att höra av dig för mer info!

Följ oss gärna på sociala medier
och håll utkik efter vår demovagn!

Troxhammar Gård, Färingsö, tfn 076-547 09 14
www.kyrkornassecondhandekero.se www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

Kenneth 070-897 74 50

svenskavloppsrening.se
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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

Köp ett FÖRKÖPSKORT
för dina friskvårdspengar

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

www.ignis.se
Sandviksvägen 4

Få kvittot idag och nyttja
massagen fram till
sista april 2020
Kontakta oss på ekerohalsorum@gmail.com
Johanna och Lottie

Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF
Rut-avdrag!

VÄLKOMMEN ATT LÄRA DIG
z
z
z
z

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

Mindfullness

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

Jord, Sand & Grus

NYFIKEN?

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

BILAR
KÖPES
Allt är intressant
även defekta

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

| familj

www.ekerobudo.com

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

Ingrid
Elenmark
f. Elväng
* 31 december 1931
7 oktober 2019
Min älskade
Syster och Svägerska
min kära Faster
Världens bästa Ninni

Grattis ﬁnaste
Emilia på din
9-årsdagden 19
oktober. Varma
kramar! Farmor,
Gösta och Zebb

Älskade lillebror,
som vi har längtat!
Den 4/9 föddes
Wile och ingen
är gladare än vi!
Freddy, Victoria
och Kindra

Vår söta Nova
Hagström fyller
4 år den 9/11.
Grattis och
många kramar
från mummi,
Tomas och
farbror Jim.

har stilla insomnat
Göran och Katja
Petra
Sara Emma Mikael
Birgitta
Släkt och många vänner
Ibland liksom hejdar sig
tiden ett slag
och någonting alldeles
oväntat sker.
Världen förändrar sig
varje dag
men ibland blir den aldrig
densamma mer.
Alf Henriksson
________________________
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum
i Färentuna kyrka.

 DÖDA

Malmborg, Ekerö, avled den
1 oktober i en ålder av 93 år.



• Åke Gunnar Örnhov, Stenhamra, avled den 17 augusti
i en ålder av 85 år.
• Majken Viola Andersson,
Skå, avled den 30 augusti i
en ålder av 92 år.
• Hans Örjan Persson,
Färentuna, avled den 2 september i en ålder av 64 år.
• Marianne Signhild von



Äppelblom.
Målad av Gerd
Bendel 1994.
50x58 cm
Pris 1 700 kr.
Kristina Dahlgren. Träkvista 08-560 328
48, 070-250 28 01.
Seniorfåtölj för
dig som har
svårt att resa
dig. Elektrisk
lyft och reglerbar rygg. Tyg
Fleur Grey.
Stolen heter Cathrine, Hjort
Knudsen. Dansk design.
Nypris 11 000 kr. Inköpt jan
2018. Mycket gott skick.
Säljes för 5 000 kr. Ring för
mer info 070-530 55 03.

• Karl Arne Lindgren, Lovö,
avled den 15 september i en
ålder av 97 år.
• Bo Anders Palmgren,
Ekerö, avled den 11 oktober i
en ålder av 78 år.

Läs MN var du än är:
www.malaroarnasnyheter.se

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

 SÄLJES

• Ann-Charlotte Margareta
Åberg, Ekerö, avled den 30
september i en ålder av 63
år.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

Odubbade vinterdäck på ny
alu.fälg Nokian HKPL R2.
Använda end en säsong.
Passar Audi A6. 2 800 kr.
Pelle. 070-476 98 60.
Rullstol av fabrikat Phantera
med tillhörande kudde säljes
för endast
1 200 kr. Ring
070-453 51 44.

 ÖNSKAS HYRA

Ihopfällbar rulllator säljes för
endast 1 200 kr.
Kan levereras
mot självkostnadspris. Ring:
070 453 51 45.
Bensinsnål
och skattebefriad Mercedes Benz
190, i absolut
nyskick, säljes till högstbjudande. Ring: 070 453 51 44
och lägg ett bud.



Skötsam, mogen kille som
börjat arbeta på Ekerö söker
1-2:a, stuga, litet hus för
längre uthyrning. Ensamstående, icke rökare, inga
husdjur. Om jag inte jobbar
så tränar jag eller reser. Max
6 000. Tel 073-873 11 40.

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

 ÖVRIGT


Önskar någon som sågar
mina torra stockar mot
hälften för eget bruk.
I Stenhamra. Tel. 072-067
22 01.

• 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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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

man och Teddy Wickström

Mälarö Jazz: Tommy

Hårdrock: Janne Widén

Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och
Lennart Olinder

Kentas Kårner:

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

Fredagsdansen: Gunilla

Lasse, Kalle och Nisse,
Gunilla Jerlinger

Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling
God kväll Mälaröarna:
Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

Birgitta och Janne Lyckman

Kenta Hedlööf

Lördagsönskningen:

Fredagskväll:

Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

Musik i skymningen:

och Ulf Nystedt
Jerlinger och Anni Stavling

Upptäck vår
hemsida!

Heldagsrock och
Movin´ On: Janne Lyck-

och Robert Waardhal

35

Mer än bara Blues:
Danne Larsson och Arne
Swedin

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

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

Wallins Praliner:
Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm
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Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z

| larmet går



Händelserika veckor





Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp

z Dränering/grundisolering
z Enskild

avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

Ny drönarﬂygning över Drottningholm

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

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121



MÄLARÖARNA | Det har
varit gott om brottslighet på Mälaröarna under
senaste tiden. Allt från
bensinslangning till stöld
från begravningsplats kan
polisen rapportera om.
Ett ﬂertal inbrott i villor, föreningslokaler och bilar har
rapporterats in till polisen
och början av oktober råkade
Birkaskolan ut för skadegörelse, då ett ﬂertal rutor blev
krossade på skolan.
– Den åttonde oktober var
det också inbrott i en butik
på Mälarö torg och gärningsmannen fångades på bild.
Samma dag skedde också
ett försök till rån på Bryggavägen där fem unga män
försökte få målsägande att ta
ut pengar från en bankomat,
berättar Anna Freij, kommunpolis.
Ett brott som skett vid ett
flertal tillfällen upprepades
den 10 oktober.
– Ännu en gång ﬂög någon
med en drönare över Drottningholm. Personen greps

Att fotografera med drönare över ett skyddsobjekt kan innebära att man begår brott mot luftfartslagen.
FOTO: ARKIV

och blev misstänkt för brott
mot luftfartslagen.
Händelser med Mälaröbor som avbryter pågående
brottslighet har också inträffat vid ﬂera tillfällen under
hösten.
– En målsägande på Ekerö
såg att någon tog hans fälgar
och lastade dem i en bil den
19 oktober. Han tog upp jakten på tjuvarna som slängde fälgarna och sprang från
platsen. En av polisen hund-

patruller letade därefter efter männen utan resultat.
Det har också varit en hel
del stölder kopplade till bilar
och båtar på Mälaröarna under senaste veckorna. Båtar
har stulits på ﬂera platser,
en båtställning stals från
Färingsö båtklubb i början av
oktober och såväl däck som
bensin har blivit föremål för
stöld. Det har också stulits
både bilbatterier och en hel
bil från infartsparkeringen

i Tappström. Den grövsta
stölden var dock den av en
bronsbyst från Wallenbergs
begravningsplats på Lindö.
– Det skedde också en
stöld vid Drottningsholms
slotts parkering den 24 oktober. Det var en turistbuss
som ﬁck rutan krossad och
föremål stals därifrån, säger
Anna Freij.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

F’SONS

PC Akuten

ALLSERVICE AB

i säkra händer

www.fsons.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

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


BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

BRA FINANSIERING

Nu även automat

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

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

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

Ring för rådgivning 08-564 111 25

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

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

MOPED - BIL - SLÄP

www.ekesioo.se

annajansson.se

Kvarngränd 9
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare
Färentuna

560 340 00

em ma
På h

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

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

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
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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
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Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Skogbyvägen 27, Skå
4 rok, 139 + 50 m² UTGÅNGSPRIS 12 500 000 kr
VISAS Sö 3/11 kl 12:00-12:45, Ti 5/11 Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 1922 TOMT 6519 m² EP 43 kWh/
kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TEL 0707-60 46 63

Korslötsvägen 9, Svartsjö
2 rok, ca 60,3 m² UTGÅNGSPRIS 2 795 000 kr
AVGIFT 3 878 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1986 EP 57 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn
Lagerqvist TELEFON 0705-10 65 69

Renoverat & tillbyggt

Kvarngränd 10, Färentuna

Låga driftskostnader

5 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 5 375 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2008 TOMT 1989
m² EP 150 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Totalrenoverat bostadsrättsparhus

Marielundsvägen 20, Adelsö

Sekelskiftsdröm i modern tappning!

Bekvämt boende i ett plan
Uterum & friliggande garage

5 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 2 895 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1970
TOMT 1130 m² EP 80 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 0705-10 65 69

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

Modern villa med lantlig charm
Ogenerat läge längst in på vägen
Styckningsbar enligt detaljplan

Drömläge invid Mälarens strand
Fantastisk sjöutsikt
Stort renoveringsbehov

Koll på läget sedan 1937

Gudmundvägen 5A, Stenhamra
6 rok, ca 145 + 80 m² UTGÅNGSPRIS 5 195 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1974 TOMT 1099
m² EP 96 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 0708-26 83 00

Astrakanvägen 14, Ekerö
5 rok, 184 m² UTGÅNGS PRIS 9 900 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2010 TOMT 1028
m² EP 74 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson
TELEFON 0708-30 01 61

Fint hus med bra läge

Norrängsvägen 6, Adelsö

Garage i huset

3 rok, ca 88 m² UTGÅNGSPRIS 2 900 000 kr VISAS Ring
för tidsbokning! BYGGÅR 2001 TOMT 1358 m²
EP 98 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 0708-26 83 00

1-plansvilla med stilren design

Nyckelbyvägen 8, Ekerö

Möjligt med kontor/uthyrningsdel

Insynsskyddade uteplatser
Utmärkt läge!

6 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 2 495 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1900 TOMT 2093
m² EP Ej utförd MÄKLARE Martin Larsson
TELEFON 0708-30 01 61

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

Trivsamt enplanshus
Garage & gästhus
Angränsande skog

Renoveringschans
Två byggnader
Stor vacker tomt

Koll på läget sedan 1937

Marieberg 5, Munsö
12 rok, 263 + 99 m² PRIS 8 500 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1981 TOMT 7388
m² EP 32 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 0707-60 46 63

Tegelbruksvägen 9D, Ekerö
2 rok, 64,5 m² UTGÅNGSPRIS 1 995 000 kr
AVGIFT 4 785 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 1988 EP 67 kWh/kvm/år
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Representativ villa i herrgårdsstil!

Kyrkfjärdsvägen 9, Ekerö

Tilltalande sjöställe

Generösa ytor om totalt 362 kvm

5 rok, ca 250 m² UTGÅNGSPRIS 17 100 000 kr BYGGÅR
2006 TOMT 2100 m² EP 86 kWh/kvm/år MÄKLARE
Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Påkostad brygga & egen strand

Klippans väg 72, Svartsjö

Nybyggt hus vid vattnet

Dubbelgarage

Centralt läge
Uteplats i väster
Trevlig planlösning

5 rok, ca 81 + 21 m² UTGÅNGSPRIS 4 975 000 kr
VISAS Sö 3/11 kl 13:00-13:45 BYGGÅR 2019 EP Ej
utförd MÄKLARE Martin Larsson
TELEFON 0708-30 01 61
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Pool & bubbelpool

Underbar sjöutsikt
Del i brygga med båtplats

