
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Vill att 
folket ska 
säga sitt
Ramprogrammet för badhuset är antaget, men 
Öpartiet röstade emot. Istället vill de ha en folk-
omröstning om badhuset ska byggas eller ej. Nu 
samlar de namn för att få till detta. | 6

Oro för exploatering
När detaljplaneförslag för exploatering av Kungsber-
ga by kom för ett par år sedan, möttes det av starka 
protester från de boende i området. Den reviderade 
planen dröjer och oro finns för att man inte kommer 
att ta hänsyn till  kulturhistoriska värden. | 8

” 110 av Sveriges kommuner väntas gå med 
förlust i år. Ekerö kommun är inte en av 
dem, men precis som övriga delar av landet 
känner vi av de tuffare ekonomiska tiderna 
som väntar. En snabbt växande och åldrande 
befolkning, kostnader på grund av de se-
naste årens flyktingkris, statligt ansvar och 
problem som skyfflas över på kommunerna 
utan ekonomisk ersättning i kombination med 
en inbromsande konjunktur, gör att Ekerö 
kommun måste göra prioriteringar och hålla i 
pengarna.”  | tyck 22

Ekerö bostäder får ny vd
Styrelsen för Ekerö bostäder har utsett Ann Söder-
ström till ny vd. Hon kommer närmast från Roslags-
bostäder AB där hon varit vd sedan 2017.  | 6

”Paratennis” hos ETK
Ekerö tennisklubb satsar på tennis för funtionsned-
satta barn och unga. Det är ett samverkansarbete 
med Ekerö kommun, Stockholmsidrotten, Parasport 
Stockholm och idrottsföreningar i kommunen. | 26

Dubbelseger
Linus Ahlström från Skå vann dubbelseger i säsongs-
avslutningen i racing i Mantorp Park. | 24
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Förbifarten 
blir försenad

Fyra år extra och 3,3 miljarder kronor dyrare blir 
Förbifart Stockholm enligt nya beräkningar. Trafikverket 
hänvisar till att berget är av sämre kvalitet än man trott och 
att den tidigare entreprenören som hade hand om Lovödelen, 
hamnat efter i tidsplanen. | 4               ANIMERING:  TRAFIKVERKET

DEN
F JÄRDE

HYR TRE
MÅNADER
OCH FÅ
DEN

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

Vad tycker du om 
bilköer? 

Vi finns i Ekerö C

Boka in Black Friday 
och Julmarknad 
i Ekerö Centrum!

ÖPPETTIDER
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
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Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi an-
passar vårt stöd efter 
dina unika behov och 
situation. Det är troligt-
vis hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING

Solglasögon 
i din egen 
styrka 
på köpet!

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING

Du får din ålder 
i rabatt på bågen!

08-560 313 10 
Ekerö centrum, snett emot Systembolaget  
Måndag-fredag 10.00-18.30
Lördag 10.00-15.00

Ta chansen Ta chansen 
och prova hela och prova hela 
kollektionen! kollektionen! 

3030  %%  
rabatt på rabatt på 

glasen under glasen under 
dagen!dagen!

Ekerö Optik

SpecialvisninSpecialvisningg!!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Erbjudandet gäller Erbjudandet gäller 
under dagen under dagen 

vid köp av kompletta vid köp av kompletta 
glasögon och kan glasögon och kan 

ej kombineras med ej kombineras med 
andra rabatter.andra rabatter.
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Ekerö tennisklubb satsar på parasport i samver-
kan mellan kommunen, Stockholmsidrotten och 
Parasport Stockholm. Sid 26.     FOTO: EWA LINNROS

Under höstlovet inspirerades kommunhuset av 
Harry Potters värd och öppnade dörrarna för 
unga kommunmedborgare. Sid 30.
          

       FOTO: PRIVAT
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Den 28 november är det dags för kommunfullmäktige att anta budget för nästa år. Det som 
redan är beslutat är satsningen på att bygga ut kommunhuset, ett projekt som pågått i flera år. 
Närmast ska taket lyftas på huset för att avhjälpa trångboddheten.

Det är många andra beslut som ska tas men som låtit vänta på sig, bland annat detaljpla-
nen för Kungsberga by. Boende i området väntar otåligt på om deras synpunkter kommer att 
beaktas, oron är stor för att ett högt kulturmiljövärde ska förstöras. Vi har hört oss för hur 
tankegångarna går kring detta och när ett beslut kan tas. 

Kommuninvånarnas synpunkter om badhusplanerna har tidigare samlats in i en enkät, 
men Öpartiet tycker inte att det räcker. De samlar nu därför in namnunderskrifter för att som 
de hoppas, få till en folkomröstning i frågan. Mer om detta på sidan 6.

En satsning som tagits emot med glädje av föräldrar och barn med funktionsnedsättning  är 
parasportssatningen som just nu pågår på Ekerö tennisklubb. Detta läser du mer om på spor-
ten tillsammans med många fler sportnyheter. 

Integrationsföreläsning, vilteftersök, jazzkonsert och mycket mer därtill skriver vi också 
om i detta nummer. Mälaröarna är så spännande att bevaka, det bjuds alltid på stor bredd av 
nyheter .                     

                                EWA LINNROS
                            ewa@malaroarnasnyheter.se

Stor bredd i 
öarnas nyhetsflöde 
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 Brieost   Frankrike. Engelmanns. 
    Bitpackad.   Jfr pris 129:00/kg.    

 /kg 
 129k 

 Västerbottenost   Burträsk. 
    Bitpackad.   Jfr pris 149:00/kg.    

 /kg 
 149k 

 Räkor   Ullmo.     Lösvikt. Från vår 
räkbox. 70/90.   Jfr pris 99:00/kg.    

 /kg 
 99k 

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

 /st 
 10k 

 All tid
 hos oss

 ! 

�

 Hel Röding   Sverige. Odlad i Jämtland. 
    Från vår fi sdisk.   Jfr pris 149:00/kg.    

 /kg 
 149k 

 Lövbiff   Urspung Sverige.  
   Packad.   Jfr pris 149:00/kg.    

 /kg 
 149k 

 Sötpotatis  
 USA.       Jfr pris 19:90/kg.    

 19  90  /kg 

Tveka inte att  fråga oss  om 

tips och recept till  din midd ag!

/Filipp a & John

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 46 t o m 17/11-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!
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LOVÖN | I början av november 
kom beskedet om att bygget av 
Förbifart Stockholm försenas 
med fyra år. Kostnaderna beräk-
nas också bli 3,3 miljarder kro-
nor dyrare än vad man tidigare 
räknat med.

De fördyrade kostnaderna och för-
seningen hänvisas till flera olika 
faktorer. Bland annat menar Tra-
fikverket att berget som tunneln 
kommer gå i är av sämre kvalitet 
än man först trodde och därför 
behöver tätas i större utsträckning 
än planerat. Dessutom har Tra-
fikverket hävt kontraktet med den 
upphandlade entreprenören som 
skulle ha ansvarat för Lovödelen, 
vilket ytterligare försenat och för-
dyrat arbetet. 

Idag är det en tillfällig entrepre-
nör som utför Lovöarbetena i vän-
tan på att en ny upphandling ska 
bli klar.

Är verksamheten i full gång på 
Lovön med den tillfällige entre-
prenören?

– Den tillfälligt kontraktera-
de entreprenören utför så kallade 
skyddsarbeten. Skyddsarbetena 
görs i tunnlarna för att underhålla 

den befintliga anläggningen och 
för att lämna över en fungerande, 
säker och väl underhållen arbets-
plats till den entreprenör som 
ska bygga färdigt tunneldelarna. 
Skyddsarbetena består bland an-
nat av bortforsling av utsprängda 
bergmassor, förstärkningsarbeten 
i tunnlarna, asfalteringsjobb samt 
visst sprängningsarbete, berättar 
Maja Svae, kommunikatör på Tra-
fikverket.

När  beräknas en ny, ordinarie 
entreprenör vara på plats?

– Upphandlingsprocessen pågår 
och någon gång efter årsskiftet be-

räknas en ny entreprenör vara på 
plats.

 Vad innebär förseningen för 
Lovödelen av bygget?

– Den tidigare entreprenören 
var enligt Trafikverkets bedöm-
ning drygt ett år efter tidplan, där-
efter tar det cirka ett år att få en ny 
entreprenör på plats. Detta ger två 
års försening i den delen, detta är 
inräknat i den övergripande tid-
planen då E4 Förbifart Stockholm 
beräknas att öppna 2030.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Försenad förbifart
FÄRINGSÖ | Den 30 oktober 
arrangerade polisen och kommu-
nens eftersöksjägare en insats 
utmed Färentunavägen där de 
informerade om hur man ska 
agera vid en eventuell viltolycka. 
Många mälaröbor fick sig då en 
tankeställare.

– Nu när det är mörkt både när 
människor åker till och från jobbet, 
ökar viltolyckorna kraftigt. Om 
ett vilt blir påkört är det vårt jobb 
att åka ut och söka efter djuret och 
många gånger är det med livet som 
insats, när trafiken susar förbi utan 
att sakta ner, berättar Pelle Erics-
son, samordnande jägare Nationel-
la viltolycksrådet, Mälaröarna.

För att informera om vikten av 
att bilister agerar rätt vid en vilto-
lycka arrangerades en olycksplats 
utmed Färentunavägen. Platsen var 
utmärkt med ett varningstält och 
150 meter efter denna stod ett for-
don med varningsljus, viltolycks-
skylt och två eftersöksjägare iförda 
varningsvästar. Ytterligare någon 
kilometer senare stod en polispa-

trull och två eftersöksjägare som 
stoppade trafiken och informerade 
om hur viktigt att det är att sakta 
ner farten under den mörka årsti-
den och att man märker ut platsen 
om olyckan är framme. Vid händel-
se av att en viltolycka skett ska man 
sänka farten till maximalt 30 kilo-
meter i timmen när man passerar.

– Vår aktion togs väldigt väl 
emot av dem vi stannade och fak-
tum är att de allra flesta saktade ner 
vid olycksplatsen, även om några 
slarvade, säger Pelle Ericsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hantera olyckan rättFÖRBIFART STOCKHOLM

TAPPSTRÖM | Den 19 november arrangerar Sundsgården kultur-och 
integrationcenter ett evenemang med integrationstema i centrum i 
Erskinesalen. Bland annat presenterar professor Karl Wennberg tanke-
smedjan Fores rapport om integration i Sveriges kommuner. Därefter 
följer en paneldiskussion där såväl representanter för kommunen som 
civilsamhället och näringslivet ingår. 

Integration på agendan

FOTO: PRIVAT

Just nu pågår skydds-
arbeten på Lovön.
FOTO: TRAFIKVERKET



ons 2019-11-13 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
  
tors 2019-11-14 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHBÖN    
12:00 TORSDAGSSOPPA 50 kr   
 
tors 2019-11-14 Munsö församlingsgård 
14:15 TEXT OCH TANKE 

fre 2019-11-15 Ekebyhovskyrkan 
11:00 VÅFFELCAFÉ 40 kr    
 
sön 2019-11-17 Ekerö kyrka
11:00 HÖGMÄSSA Kyrkan berättar 
Camilla Ekeskär, Kerstin Baldwin Sterner. Kyrkkaffe

sön 2019-11-17 Ekerö kyrka 
16:00 ORGELKONSERT  ”Wachet auf”
Musik av J S Bach, W A Mozart, S Barber. 
Kerstin Baldwin Sterner, orgel

sön 2019-11-17 Munsö kyrka 
16:00 ORD, MUSIK, STILLHET 
Violinduetter med Per Erik Jonsson  & Klara Sternbrink 
Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
 
ons 2019-11-20 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 

ons 2019-11-20 Ekebyhovskyrkan 
19:00 ANDLIG VÄGLEDNING   
 
tors 2019-11-21 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHMUSIK Helena Hansson  
12:00 TORSDAGSSOPPA 50 kr  
 
fre 2019-11-22 Ekebyhovskyrkan 
11:00 VÅFFELCAFÉ 40 kr   
 
sön 2019-11-24 Drottningholms slottskyrka 
16:00 HÖGMÄSSA 
Mårten Mårtensson, Leif Asp  
Mälaröarnas Kammarkör, dir. Nina Hamrén

                                PÅ MÄLARÖARNA          13/11-27/11   2019

ekerö pastorat björkuddsvägen 2 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

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

Orgelkonsert
17/11  Ekerö kyrka

Veckomässa varje onsdag
Ekebyhovskyrkan

sön 2019-11-24 Ekebyhovskyrkan 
11:00 GUDSTJÄNST 
Monika Regnfors Sjörén, Helena Hansson 
 
ons 2019-11-27 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 

  

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

www.svenskakyrkan.se/ekero                        ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                       08-560 387 00                  

Ord, musik, stillhet
17/11 Munsö kyrka

Följ oss:

foto: jesper w
ahlström

 / ikon

Miljontals flickor i världen lever 

under förtryck och utsätts för 

hot, våld och övergrepp. Det kan 

vi aldrig acceptera.

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

svenskakyrkan.se/act

  

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 
GUDSTJÄNSTER
 
Ons 2019-11-13 Stenhamra församlingsgård

18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst.  

 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

 

Sön 2019-11-17 Sånga kyrka

11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Yngve Göransson, präst.  

 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

 Efter gudstjänsten stannar vi kvar i kyrkar. Vi fikar och   

 har möjlighet att ställa frågor om kristen tro   

 till vår präst, Yngve Göransson

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

Ons 2019-11-20 Stenhamra församlingsgård

18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, präst.  

 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön 2019-11-24 Hilleshögs kyrka 

11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 

 Peter Strömmer, präst. 

 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

 

Ons 2019-11-27 Stenhamra församlingsgård 

18:30 VECKOMÄSSA 

 Yngve Göransson, präst.  

 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Soppluncher i Stenhamra församlingsgård
Har Jesus verkligen funnits? 
Finns det några bevis på Guds 
existens? 
 
Ställ dina frågor om kristen tro till 
vår präst Yngve Göransson direkt 
på vår hemsida.  
 
Du är helt anonym och svaren  
dyker upp på sidan efter någon 
dag. 

svenskakyrkan.se/faringso/fraga-prasten

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

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

 

Hösten sänker temperaturen och sparar på ljuset. Som motvikt 
tänder vi ljusen på borden coh dukar till värmande soppa... 
Varje torsdag i Stenhamra församlingsgård och varannan tisdag, 
jämna veckor, i Färentuna församlingshem. 
Soppa, bröd, kaffe och kaka 50 kr.  

Vissa gånger har vi ett program till kaffet. Detta händer i närtid:

21 november - Ola Nevalainen och Joakim Wanzelius bjuder på 
musik och sång.  
 
Välkomna...! 

Fråga prästen Mellan himmel och jord
Dialogafton i Stenhamra försam-
lingsgård. 
Denna gång handlar det om julens 
mysterium, när Gud blir människa. 
Gäster är kyrkoherdarna i Birka 
kontrakt och kvällen leds av vår 
präst Yngve Göransson.  

Stenhamra församlingsgård 
Onsdag 27 november 19.00

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER 
       
FÄRINGSÖ KYRKLIGA SYFÖRENING
Onsdagar                             Sånga kyrkskola

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

STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag                     Stenhamra församlingsgård

19.00-21.00
Onsdagar, jämna veckor.  

Vi stickar kläder som vi sedan skickar till behövande.

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)

Onsdagar - Öppet hus      Stenhamra församlingsgård

15.00-21.30
Vi spelar spel, tv-spel, pingis och umgås, har kul och träffar nya 

vänner. 
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KOMMUNEN | På kommunfull-
mäktiges möte 8 oktober antogs 
ramprogrammet för badhuset. 
Men Öpartiet röstade nej och vill 
istället ha en folkomröstning om 
ett badhus ska byggas eller ej.

Nu har Öpartiet börjat med en 
namninsamling för att få till en 
folkomröstning i frågan om bad-
huset. Det krävs namn från tio 
procent av kommunens röstberät-
tigade personer, det vill säga cirka 
2 000 personer, för att en folkom-
röstning kan begäras.

Öpartiet är däremot inte mot ett 
badhus rent principiellt.

– Gärna badhus men när eko-
nomin tillåter det. Vi har haft ti-
der när vi har haft god ekonomi, 
då kanske man skulle ha byggt 
ett badhus. Men nu har vi väldigt 
mycket som måste göras, vi mås-
te bygga skolor och så vidare. Det 
ligger kanske inte rätt i tiden att 
bygga ett badhus och vi vill att 
medborgarna ska få tycka till, sä-
ger Bernt Richloow (ÖP).

– Nu måste vi spara på saker och 
ting, då är det väl jättedumt att ta 
lån för att bygga ett badhus. Det 
kanske leder till skattehöjningar 
eller att man måste dra in på andra 
verksamheter. I så fall ska med-
borgarna få säga sitt om de verk-

ligen vill det, kommenterar Stefan 
Björn (ÖP).

Om Öpartiet får in de cirka 2 000 
namnen, går sedan frågan om en 
folkomröstning vidare till kom-
munfullmäktige. 

– Då får varje parti stå för sitt 
beslut om man är emot eller för 
en folkomröstning, säger Stefan 
Björn.

Öpartiet, tillsammans med 
bland annat hyresgästföreningar-
na och Socialdemokraterna har en 
gång tidigare fått igenom en folk-

omröstning. Då handlade det om 
huruvida kommunen skulle sälja 
ut andelar i Ekerö bostäder eller ej. 
Nejrösterna övervägde och även 
om en folkomröstning inte är be-
slutande utan vägledande, ledde 
det till att det inte blev en försälj-
ning. 

Många har visat intresse och 
skrivit på. Dock är inte antal in-
samlade namn räknade ännu, då 
insamlingen är pågående. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vill ha folkomröstning 
KOMMUNEN | Styrelsen för 
Ekerö bostäder AB har utsett Ann 
Söderström till ny vd.

Ann Söderström kommer närmast 
från Roslagsbostäder AB där hon 
varit vd sedan 2017.

– Vi är mycket nöjda med rekry-
teringen av Ann, hon har lång och 
gedigen erfarenhet från kommu-
nala bostadsbolag. I henne får vi in 
en stark kraft med fokus på verk-
samhetsutveckling, samverkan, 
gott ledarskap och förmåga att sty-
ra och leda i tillväxt, säger Ingemar 
Hertz, styrelseordförande i Ekerö 
bostäder.

Ann Söderström har en bakgrund 
inom kommunal verksamhet och 
lång erfarenhet av uppdraget som 
vd för kommunala bostadsbolag. 
Innan Roslagsbostäder var hon vd 
för AB Nykvarnsbostäder under 
fem år och har även varit kom-
munstyrelsens ordförande och 
kommunalråd i Nykvarns kom-
mun mellan 2007 och 2011. Hon 
är civilekonom med inriktning på 
företagsekonomi och logistik.

– Jag är mycket glad över att få 
uppgiften att fortsätta bygga Ekerö 
bostäder. Jag ser fram emot att få 
utveckla verksamheten och till-
sammans med medarbetarna lägga 
en strategi som skapar förutsätt-
ningar för lönsam tillväxt, säger 
Ann Söderström.

Även kommunstyrelsens ord-
förande Adam Reuterskiöld (M) är 
mycket nöjd:

– Jag ser fram emot att få välkom-
na Ann Söderström till Ekerö i 
rollen som vd för Ekerö bostäder. 
Ann har både erfarenhet av och 
kunskap om utvecklingsarbete i 
kommuner och kommunala bo-
stadsbolag som växer varsamt och 
långsiktigt hållbart, säger Adam 
Reuterskiöld.

Ann Söderström tillträder som 
vd i Ekerö bostäder i maj 2020. 

                                           
 

     

Ekerö bostäder får ny vdBADHUSET

Ann Söderström tillträder som VD i 
Ekerö bostäder i maj 2020.

                    FOTO: JOHAN ELFVER 

Öpartiet har varit på flera platser runt öarna för att få in namnunderskrifter för 
en folkomröstning om badhusbygget.                                                        FOTO: EWA LINNROS



 Detta är en annons från K-BYGG FÄRINGSÖ TRÄ

Bara fem minuter bort från Ekerö centrum finns K-bygg Färingsö Trä, som har allt man behöver för hemmet och villan.

 ”Samma lokalt 
förankrade företag 
som vi alltid varit”
                    ’’

Ni är nog många läsare 
som åkt förbi Färingsö 
Trä och undrat över de 
nya skyltarna. Det nya 
namnet – K-bygg Färing-
sö Trä – vittnar om att 
något har hänt. Men 
bakom entrédörren är 
allt som vanligt; samma 
kunniga personal, samma 
breda sortiment, samma 
vänliga bemötande.

I mitten av maj köpte det börs-
noterade företaget Kesko, som 
bland annat äger K-Rauta och 
Onninen, Fresks Group där 
Färingsö Trä ingick och bygg-
handeln fick därmed en stor 
och stabil ägare. Sedan dess har 
verksamheterna fogats samman 
och för ett par veckor sedan var 
det också dags att byta ut skyl-
tar och loggor. K-bygg består 
idag av 35 bygghandlare från 
Storuman i norr till Vetlanda i 
söder.  Men även om namnet är 
nytt känner kunderna igen sig i 
butiken.

– Trots att vi har bytt namn så 
är vi fortfarande samma lokalt 

förankrade företag som vi alltid 
varit, säger Niklas Gefvert som 
är platschef.

Själv har han varit anställd 
på Färingsö Trä sedan fem år, 
och har jobbat med företaget i 
ytterligare femton år, men då på 
leverantörssidan.

– Det personliga och kunniga 
bemötandet är enormt viktigt 
för oss. Oavsett om du träffar 
våra medarbetare i butiken eller 
på brädgården, så ska du få de 
bästa råden om vilka produkter 
som passar för det jobb du ska 
utföra. Vi sätter en ära i att alla 
våra kunder ska känna sig väl 
omhändertagna.

Just bredden på sortimentet 
är något av företagets stora 
tillgångar.

– Vi har allt från utställningar 
med badrum, kakel och klinker, 
golv, fönster, dörrar och inred-
ningar till byggvaror som virke 
och infästningar. Förutom detta 
så har vi även det som privat-
personer behöver mest; köks-
maskiner, julbelysningar, färg… 
ja, helt enkelt ett komplett 
byggvaruhus för hem och villa.  
Sedan försöker vi att hitta på 
lite trevliga aktiviteter för våra 
kunder. Nu i slutet av oktober så 
hade vi till exempel en bad-

rumskväll här som var mycket 
givande.

Den höga servicenivån har bli-
vit företagets signum under alla 
de år de varit verksamma.

– Vi är glada att kunna erbju-
da så många tjänster till både 
privatpersoner och företag. 
Förutom leveranser av varor kan 
vi erbjuda sågningar, höglyft 
med kranbil, rithjälp och även 
offerter vid lite större inköp. 
Dessutom har vi, i samarbete 
med lokala företag, möjlighet 
att hjälpa till med montering av 
mycket av det vi säljer.

Historien går tillbaka till det 
som var en liten brädgård och 
filial till Bromma Trä strax efter 
andra världskriget, något som 
utvecklades och så småningom 
blev Färingsö Trä.

Även om våra kunder till 
största delen är lokala företaga-
re och privatpersoner, är många 
av dem verksamma även på 
andra ställen. Vi levererar bygg-
material dagligen till Storstock-
holm och övriga Mälardalen 
med egna chaufförer och bilar. 

Med siktet inställt mot framti-
den vill Niklas och hans med-
arbetare fortsätta att utveckla 
företaget och att leverera bra 
produkter till konkurrenskraftiga 
priser.

– Vår devis har varit och 
förblir ”Lite personligare, lite 
bättre” och det är något vi även 
fortsättningsvis kommer leva 
upp till.

Nytt namn – allt annat är som vanligt
Samma trevliga medarbetare, samma kunskap, samma sortiment

k-bygg.se/faringsotra

Niklas Gefvert, platschef
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KUNGSBERGA

KUNGSBERGA | När detalj-
planeförslag för exploatering av 
Kungsberga by kom för ett par år 
sedan, möttes det av starka pro-
tester från de boende i området. 
Nu frågar de sig varför det inte 
kommit en reviderad plan eller 
svar på deras yttranden.

Detaljplanearbetet för Kungsberga 
pågår. I Kungsberga by och om-
rådet Sörgården, planeras bland 
annat för cirka 30 nya bostäder i 
form av småhusbebyggelse och lä-
genheter. 

– Detaljplanen för Sörgården har 
varit på samråd och nästa steg är att 
vi ska genomföra en granskning av 
det reviderade planförslaget. Om 

planen finns med i den priorite-
ring för år 2020 som kommunen 
gör över detaljplaner, kan planen 
starta en bit in på det nya året. Då 
kommer en ny diskussion att tas 
med byggherren och planhand-
lingarna revideras utifrån syn-
punkterna från samrådet, säger 
Tommie Eriksson.

De boende  har motsatt sig ex-
ploateringen som skulle, som de 
säger, ”förstöra ett kulturarv för 
evigt genom att bygga ett icke an-
passat villaområde på fruktbar 
åkermark”.

Planer har även funnits för ex-
ploatering av Kungsberga 9:30,  
Norrgården. Men den 3 juni i år, 

beslutade kommunstyrelsen att 
”kommunen inte avser att inleda 
en planläggning för del av fastig-
heten Kungsberga 9:30 i syfte att 
pröva en utbyggnad av cirka 40 
bostäder och förskola. Förslaget 
är inte lämpligt med hänsyn till 
kulturmiljövärden, naturvärden, 

landskapsbilden och platsens to-
pografi.”

Både Norrgården och Sörgården 
är rödlistade, det framgår av en 
kulturmiljöanalys som gjorts för 
Kungsberga by. Ett rödlistat områ-
de klassas som ”särskilt värdefull 
bebyggelse/fastighet”. 

När det gäller Norrgården har 
man tagit hänsyn till detta och 
alltså beslutat att inte exploatera. 
”Lika kulturhistoriska hänsyn bör 
tas för båda områdena”, kommen-
terar Lisa Sundström, byggnads-
antikvarie/certifierad sakkunnig 
kontrollant av kulturvärden som 
har gjort kulturmiljöanalysen för 
Kungsberga.

Exploateringsplaner kvar-
står fortfarande för Sörgår-
den. Varför bedömer man inte 
Sörgården på samma vis som 
Norrgården, med tanke på att 
klassningen av de båda är den-
samma?

– Det kan vi inte svara på i dags-
läget eftersom Ekerö kommun just 
nu inte har någon handläggare för 
detaljplanen för Sörgården. Ar-
betet med det ärendet beräknas 
återupptas under början av nästa 
år, säger Emma Embretsen, plane-
ringschef, Ekerö kommun.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se          

Blir det exploatering i Kungsberga?
Boende undrar varför en revidering av detaljplan dröjer

Ladan i Kungsberga är av kulturhistoriskt värde. Kartan visar en kulturhistorisk värdering över Kungsberga där tre områden är ”rödlistade”. Det innebär att bebyggelsemiljön bedöms vara särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.  För Norrgården (på kartan 9:30) har man tagit hänsyn till detta och beslutat att inte exploatera. För Sörgården 
(på kartan 1:34) finns däremot fortfarande exploateringsplaner.                                                            FOTO: EWA LINNROS. KARTA. EKERÖ KOMMUN/LANTMÄTERIET                                     

”Arbetet med det ärendet beräknas återupptas under början av nästa år” ’’

”Om planen finns med 
i den prioritering för år 
2020 som kommunen 
gör över detaljplaner, 
kan planen starta en bit 
in på det nya året”

FAKTA KULTURMILJÖANALYSEN

I en kulturmiljöanalys har följande råd och rekommendationer för Norra Färingsös 
kulturlandskap utarbetats:

>> Ny bebyggelse bör ej uppföras på jordbruksmark.

>> Ny bebyggelse bör uppföras i anslutning till befintlig.

>> Utblickar mot kulturlandskapet bör beaktas och bevaras vid exploatering.

>> Topografin i det öppna landskapet bör respekteras.

>> I landskap där fornlämningar är en central del får inte bebyggelse uppföras så 
att den förhindrar allmänhetens tillgänglighet till fornlämningarna eller fornläm-
ningsområdena. Det är särskilt viktig att beakta utblickar där fornlämningar ingår.

Källa: Kulturmiljöanalys Kungsberga by, Tengbomgruppen AB
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Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

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

Kaffet alltid på!

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

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

Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 19-11-30

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

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

1999 - 2019

Du får din ålder 
i rabatt på bågen!

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

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 

KOMMUNEN

Taklyft på kommunhuset

KOMMUNEN | Kommun-
huset är trångbott och 
därför startade byggpro-
jekt ”Ekerö next” 2017, 
en ombyggnation i fyra 
etapper. Nu är det dags för 
etapp fyra som innebär att 
hela taket på kommunhu-
set ska lyftas.

Till skillnad mot andra 
kommuner bygger man inte 
nytt i Ekerö kommun utan 
sitter kvar i kommunhuset. 
Därför har man under åren 
avsatt medel för att bygga till 
och bygga ut. Inom ”Ekerö 
next” som är arbetsnamnet 
för projektet, har man testat 
nya arbetssätt och samtidigt 
använt kommunhuset på 
ett effektivare sätt, genom 
att bland annat öppna upp 
kontorsytorna för att skapa 
öppna och flexibla lokaler. 

Nu är dags för etapp fyra 
som innebär att nuvarande 
kanslikorridoren på plan 
tre renoveras och får del-
vis ny planlösning. På plan 
fyra lyfts taket för att möj-
liggöra en kontorsmiljö 
enligt Ekerö next-koncep-
tet. Byggnadens tak kom-
mer i ett senare skede att 
utrustas med solceller ut 
mot Ekerövägen. Byggstart 

planeras till februari 2020 
och entreprenaden ska vara 
färdigställd i november 
2020. Ombyggnation möj-
liggör att planenheten och 
bygglovsenheten kan flyttas 
tillbaka till kommunhuset. 
Idag sitter de i före detta 
polisstationen i Ekerö cen-
trum.

Men det är inte bara tjäns-
temännen och de förtroen-
devalda som får tillgång till 
kommunhuset. Under maj 
till augusti häckar artskyd-
dade tornseglare mellan 
kommunhusets fasad och 
tak. En naturvårdskonsult 
har tagit fram en hand-
lingsplan för hur dessa ska 
hanteras i samband med 
byggprojektet och bland 
annat sätts tornseglarholkar 
upp på socialkontoret under 
2019 för att möjliggöra al-
ternativa häckningsplatser. 
När etapp fyra är färdigställd 
sätts tjugo tornseglarholkar 
upp även på kommunhuset.

Etapp ett och två är färdiga 
och har kostat 14 020 000 
kronor. Etapp tre pågår och 
slutkostnadsprognosen för 
den är 8 700 000 kronor. 
Ombyggnad av källaren 

pågår också och slutkost-
nadsprognosen för denna 
är 1 600 000. För etapp fyra 
ligger budget på 25 000 000 
kronor.

Kort  historik: 
”Spaden i jorden för 

Ekerö nya kommunalhus” 
lyder en rubrik från MN 
1954. Vad slutsumman blev 
har MN:s redaktion inte fått 
fram, men den beräknade 
kostnaden för bygget upp-
gavs i MN från 1954, uppgå 
till en halv miljon kronor. 

Exakt när kommunhuset 
stod klart framgår inte, men 
någonstans på höstkanten 
1955 har man flyttat in. Det 
är inte bara de kommunan-
ställda som huserar här, po-
lis och sjukkassa hyr lokaler 
i huset. Den allra första att 
flytta in i byggnaden är po-
lisman Gustav Hultgren 
som ”sitter en smula trångt 
bland alla sina indrivnings-
papper”.

I MN från 1955 står det i en 
rubrik att ”Ekerö nya kom-
munalhus andas effektivitet 
från golv till tak”.   

 EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.s

Uppdaterad skyltning vid Ekerövallen
EKERÖ | MN skrev i förra numret om att en informationsskylt om byggnationer av vägar 
och VA vid Ekerövallen, stod halvt dold intill ett buskage. MN kan konstatera att skylten nu 
placerats väl synlig vid Jungfrusundsvägen.                                                                                             

Så mycket lägger Ekerö på skolmat
KOMMUNEN | Det råder stora skillnader mellan både län och kommuner avseende hur 
mycket som läggs på skolmåltidsverksamheten i landet. Ekerö kommun lägger 5 000 kronor 
per elev och år på måltidsverksamheten. Kommunen hamnar på plats 23 av Stockholms läns 
kommuner. Vaxholm ligger i toppen med 7 700 kronor per elev och år, jämfört med Tyresö i 
botten på 4 700 kronor. Det visar färsk statistik från Skolverket, som den ideella föreningen 
Frisk mat har sammanställt. Skolmaten i Sverige är kostnadsfri för eleverna och finansieras 
av landets skattebetalare. I landet läggs sex procent av grundskolans kostnader i genomsnitt 
på måltidsverksamhet, vilket motsvarar 6 600 kronor totalt per elev och år.

Före: informationsskylt med dold placering.                       
                                      

Efter: informationsskylt synligt placerad.                       
                                      

Taket ska lyftas på 
kommunhuset för 

att skapa mer plats.                 
FOTO: EWA LINNROS
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Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

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

www.mälaröarnasakupunktur.se 
0736-28 03 06

by Kerry Rigby
English Beauty Therapist

MoreBeautiful.se 
073-999 37 94

560 340 00

Fler och fler åker 
med Ekerö Taxi

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

EKERÖ | MN kontaktades av 
ledsna och oroliga brukare inom 
LSS (Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) då 
de fått höra att verksamheten 
på Träffpunkten Solrosen inte 
skulle fortsätta. Men brukarna 
kan andas ut, verksamheten är 
inte hotad.

Träffpunkten Solrosen är mycket 
omtyckt och välbesökt av vuxna 
inom LSS som ger dem chansen 
till en aktiv fritid. Under sex års tid 
har en fritidsassistent planerat och 
i viss mån utfört olika fritidsaktivi-
teter för vuxna brukare som bor på 
kommunens boenden. Assisten-
ten har även på sommaren anord-
nat fyra veckor med fritidsaktivite-
ter under den tid som brukarna har 
semester.

Fritidsassistentstjänsten dras nu 
in på grund av besparingar och det 
är detta som väckt oron hos bru-
karna.

– Det är korrekt att fritidsassis-
tenten kommer att ha en annan 
roll från kommande årsskifte, men 
assistenten har ingen koppling till 
Solrosen och därmed inget upp-
drag för den verksamheten, för-

klarar Åsa Fasth, produktionschef 
i kommunen.

– Träffpunkten Solrosen ska inte 

stängas eller läggas ned. De interna 
fritidsaktiviteterna kommer från 
januari 2020 fortsättningsvis pla-

neras och utföras av den befintli-
ga personalen inom kommunens 
LSS-boenden. Planeringen är att 

cheferna för LSS-boenden ska-
par ett ”fritidsteam ” bestående 
av både medarbetare och brukare, 
som tillsammans bygger upp, ut-
vecklar och ansvarar för innehåll-
et av det utbud av aktiviteter som 
önskas och som behövs för att 
komplettera det befintliga utbudet 
i kommunen och kranskommu-
nerna. Detta gäller även sommar-
tid, berättar Åsa Fasth.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Förändringar på Solrosen väckte oro

LSS-VERKSAMHET

”...cheferna för LSS-
boenden skapar ett 
”fritidsteam ” bestående 
av både medarbetare 
och brukare, som till-
sammans bygger upp, 
utvecklar och ansvarar 
för innehållet av det 
utbud av aktiviteter som 
önskas” 

Träffpunkten Solrosen är mycket omtyckt och välbesökt av vuxna inom LSS som ger dem chansen till en aktiv fritid. 
Brukarna har oroat sig för att verksaheten skulle försvinna, men så är inte fallet.                                          FOTO: EWA LINNROS



Öppet året runt!
Mer info på www.drottningholm.org

info@karamellan.org • Telefon: 08 - 759 00 35

Följ oss i 
sociala medier

Vi erbjuder lunch-, eftermiddags- och kvällssittning från 545:-/PP
Vi välkomnar dig till ett traditionellt julbord i Sveriges första världsarv, Drottningholm. Med slottet som 

närmsta granne och utsikt över Mälarens gnistrande vatten. Vi lovar mysig familjär stämning och god mat.

Boka ditt stämningsfulla julbord på Karamellan Drottningholm 22/11- 22/12

Jul på Drottningholms Slott 
7-8 december

Under 2 dagar kan man kombinera 
julmarknad med julbord på 
Drottningholms slott! 
Boka din plats redan idag!

Julbord på Drottningholms slott
PREMIÄR den 22 november!
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EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

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

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

Välkomna till oss! 

Är du inte medlem ännu, löser vi det direkt i kassan! 

Fr
åg

a 
Jo

h
an

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

Här kommer några av de senas-
te frågorna från er läsare och 
radiolyssnare, besvarade av kommu-
nens näringslivschef Johan Elfver 
i MN:s radioprogram ”God kväll 
Mälaröarna”.

På Hummelvretsvägen grävs och 
byggs det. Bland annat grävdes 
stora, djupa gropar för att lägga 
ned olika rör. Groparna var avspär-
rade med endast ett plastband. Nu 
är groparna igenfyllda, men härom 
veckan på morgonen när det fort-
farande var mörkt, var ingen gatu-
belysning tänd så groparna syntes 
illa. Dessa gropar var tillräckligt 
djupa för att ett barn eller en vux-
en kan göra sig riktigt illa om det 
ramlar ner där. Dessutom kan gro-
parna bli vattenfyllda, en stor fara 
framförallt om ett barn ramlar ner 
här. Är detta verkligen korrekt 
avspärrat efter konstens alla reg-
ler?  Om någon skadas här bär väl 
kommunen ansvar för följderna? 
Vilken försäkring har kommunen 
för eventuellt skadestånd?

– Ansvarig för uppdraget är Ros-
lagsvatten och de har anlitat en entre-
prenör som har en ansvarsförsäkring. 
Det gäller för såväl arbetsplatsen som 
eventuella skador som kan uppkom-
ma i samband med genomförandet. 
Ekerö kommun kommer att ha ett 
möte med Roslagsvatten om bland 
annat denna fråga. Om det varit kom-

munen som genomfört arbetet hante-
ras eventuella skadeståndsanspråk av 
våra försäkringsjurister.   

När jag passerar Mälaröhallen luk-
tar det avgaser från oljepanna. Det 
jag blir fundersam över är att man 
kan elda olja 2019, det måste vara 
dyrt att för att värma en idrotts an-
läggning.  

– Det stämmer. Mälaröhallen har en 
kombipanna för pellets och olja. Olje-

pannan har konverterats till bioolja. 
När pelletsvärmningen inte räcker till 
slår systemet om till oljepannan. Det 
är naturligtvis inte bra. Nästa år plane-
ras Mälaröhallen att anslutas till när-
värmeverket som håller på att byggas. 

Till Löten transporteras stora 
stenblock med lastbil på vägarna. 
Helt sjukt. Stenar stora nog att 
döda någon i trafiken. transporte-
ras. När ska massorna transporte-

ras via båt som var meningen från 
början?
– Så fort de nya transportbanden på 
södra etableringen är klara vilket be-
räknas till kommande veckor enligt 
de uppgifter jag har fått. De håller på 
att monteras. På norra etableringen 
transporteras massorna via båt. An-
ledningen till transporterna har varit 
att förbereda för nästa entreprenör när 
upphandlingen vinner laga kraft samt 
för att jobba ikapp förlorad tid sedan 
Lovö i Samverkan AB försvann. 
Läste i tidningen Land att man inte 
ska lämna värmeljuskopparna på 
återvinningsstationer längre utan 
på återvinningscentralen. Det står 
också att olika regler gäller i olika 
kommuner, så vad gäller i vår kom-
mun?

– Jag har efterforskat i den infor-
mation vi har från Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen. Där står att vär-
meljus och marschaller ska självklart 
återvinnas, trots att de sedan 2015 inte 
räknas som förpackningar. Den lilla 
vekeshållaren i värmeljuset tas bort 
från aluminiumkoppen innan de läggs 
i behållaren för metall på kommunens 
bemannade återvinningscentraler. 
Annars sorteras den automatiskt som 
stål och aluminiumet brinner upp i 
stålbadet.

                                             
                                                    
              EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

”Fallgropar” vid Hummelvreten

Gropar på byggarbetsplats endast avspärrade med plastband, en risk för både stora och 
små att falla ner i. Ska det verkligen se ut så här, frågar sig en läsare.                      Foto: Privat



Välkomna på
Inspirationskväll i Coloramas butik

TJEJKVÄLL

Onsdagen 27/11 
Kl 19:00

Kostnad 100:- 
som vi skänker till
Bröstcancerfonden

Stina från Little You 
Design pratar om 
-Hur du lyckas inreda 
ditt hem med den 
“röda tråden”.

Kom och prata med 
Tina från Designers 
Guild som kan allt om 
deras tapetkollektioner.

Anmälan:
Via Swish på 
070- 799 15 24
Skriv ditt namn

Sista anmälningsdag 
2019-11-24

Tunnlandsvägen 3, 
mitt emot Träkvista IP

Massor av erbjudanden i butiken 

15% på inredningsprylar
15% på  Designers Guild tapeter &mattor. 
Vi visar hur du målar med 
Jotuns kalkfärg.
Alla får en goodiebag.

Vi ses i butiken:

vi bjuder på dryck & 
tilltugg
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ADMIT Ekerö  |  Tel: 08–505 934 30  |  ekero@admit.se   |  www.admit.se

Admit levererar trygghet till företag som vill outsourca sina ekonomitjänster inom redovisning, lön och skatt. Idag är vi 

auktoriserade redovisningskonsulter som juniora redovisningskonsulter/assistenter. 

Tror du att det här kan vara något för dig? 

Admit: Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders redovisning, lönehantering, rapportering, bokslut och skatterådgivning. 
 Vi erbjuder företag kundanpassad ekonomiadministration genom personligt engagemang och med hög kvalitet.

Vision: Vi vill uppfattas som kundens egen ekonomiavdelning och stå för leverans i en kunskapsmässig framkant oavsett bransch.

Marna Förvaltning: Vi har den fasta övertygelsen att det systematiserade och ihärdigt upprepade systemet vinner i längden.  
 

 
Vi investerar för att bestå och tror på snabbhet i beslutsfattandet.

EKEBYHOV | Den 14 november 
gästar Bernt Rosengren Quartet 
Ekebyhovs slott. Förutom den 
välkände saxofonisten Bernt 
Rosengren, finns även ett helt 
gäng namnkunniga musiker med 
i bandet.

Med programmet ”Standards, 
original, ballader och mera” intar 
Bernt Rosengren och hans mu-
siker scenen. Han själv räknas 
som en av de absolut största inom 
svensk jazz och debuterade redan 
som 17–åring med ”Ungdomsor-
kestern” på Newportfestivalen där 
Louis Armstrong var gästsolist. 
Han var också med och bildade 
gruppen ”Jazzclub ’57” som var 
verksamma ända in på 90-talet. 
Genom åren har han jobbat med 
många stora artister såsom Krystof
Komeda, Lars Gullin, Doug Ra-
ney, Don Cherry med flera och har 
själv tagit emot fem ”Gyllene ski-
vor”. Detta är han ensam om som 
svensk musiker.

Vid sin sida på Ekebyhovs slott 
har han pianisten Stefan Gustaf-
son, trummisen Bengt Stark och 
basisten Jan Adefelt som vikarie-
rar för ordinarie bandmedlem-

men Hans Backenroth. Alla dessa 
är namnkunniga musiker och har 
gedigna erfarenheter av att spela 
med såväl svenska som utländska 

artister och kvartetten har gett ut 
fyra skivor gemensamt. Den sista 
”I´m flyin” utsågs till ”Gyllene 
skivan”  2009, Orkesterjourna-

lens utmärkelse för årets bästa 
jazzskiva.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Svängig jazz på slottet

Hilma af Klints 
liv visas som film
MÄLARÖARNA | Den 13 oktober 
visar Mälaröbion två filmade 
kvinnoporträtt efter varandra, 
som dagbio. Den ena beskriver 
konstnärinnan Hilma af Klint, 
som hade stor anknytning til 
Mälaröarna och den andra förfat-
tarinnan Sara Lidman.

Dokumentärfilmen ”Bortom 
det synliga – Filmen om Hilma 
af Klint” av den tyska regissören 
Halina Dyrschka beskriver konst-
närinnans liv genom intervjuer 
och försöker reda ut varför hennes 
nydanande verk först nu har fått 
stor uppmärksamhet i konstvärl-
den. Hilma af Klint tillbringade en 
stor del av sin barndom och vuxna 
liv på familjen gård på Adelsö och 
i ateljén på Munsö. Hennes verk 
var sedan gömda på en vind under 
femtio år efter hennes död, men 
idag visas de på världens största 
konstmuseum.

”Sara med allt sitt väsen” är även 
den en dokumentärfilm med målet 
att visa vem Sara Lidman var ”bak-
om de politiska sanningarna och 
recensenternas lovord”.  Regissör 
är Gunilla Bresky.

KONSERT

Hilma af Klint var först med att måla 
abstrakt.                      FOTO: FOLKETS BIO

Bernt Rosengren (tvåa fr.h.) tillsammans med övriga bandmedlemmar i kvartetten.               FOTO: TOMY LILJEGREN



Vi erbjuder kostnadsfri vaccination för  
dig som tillhör en riskgrupp samt om  
du är född 1954 eller tidigare. I år har  
vi även drop-in 19-22 november samt 25-
29 november. Drop-in-mottagningen har 
öppet dessa datum mellan kl 08:00 till 
15:00.

Därefter sker vaccination alla tisdagar 
fram till 24 december kl 14:00 till 16:00. 

Vaccination på Munsö i vår lokal i Ladan 
Munsö Väsby (ingång från kortsidan) drop 
in fredagen 22 november samt fred 6 
december Drop in mellan kl 13-14.

TELEFON: 08-560-375-00        WEBB: www.ptj.se/ekero-vardcentral

Nu kan du som är listad hos oss  
enkelt få vård online med Praktikertjänst 24. 
Med tjänsten så är allt du behöver ett BankID 
och en internetuppkopplad dator, surfplatta 
eller mobil. 

Du hittar Praktikertjänst24 på vår hemsida  
ptj.se/ekero-vardcentral/praktikertjanst24 
eller genom att scanna koden till höger!

TELEFON: 08-560-375-00        WEBB: www.ptj.se/ekero-vardcentral



16 MÄLARÖARNAS NYHETER • 13 NOVEMBER 2019 16 16 

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

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

P
å 

g
ån

g
! UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
Mattias Bäcklin – installationer med 
objekt, teckningar och skulpturer. 
Utställningen pågår t.o.m 24/11.

 EVENEMANG

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, lyssnarnas frågor till 
kommunen, sport, kultur – och allt 
handlar om Mälaröarna!
När: 14/11 och 21/11  kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Mälaröbion
13/11 kl 14: ”Bortom det synliga – Fil-
men om Hilma af Klint”, barnt., kl 16: 
”Sara med allt sitt väsen”, fr. 7 år., kl 
19: ”Once upon a time in Hollywood”, 
fr. 15 år. 
17/11 kl 15: ”Förfärliga snömannen”, 
fr. 7 år, kl 19: ”Jag kommer hem igen 
till jul”, fr. 7 år. 
20/11 kl 19: ”Om det oändliga”, fr. 11 år.
24/11 kl 16: ”Om det oändliga”, fr. 11 
år, kl 19: ”Ring mamma!”, fr. 11 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

Filmkväll
Filmerna ”Vällingby framtidsstaden” 
och ”Sista flottningen i Ljusnan”. 
Dryck och tilltugg. Entré 30 kr.
När: 14/11 kl 19
Var: Munsö församlingsgård
Arr: Munsö hembygdsförening Bertil 
Ifwers museum

Jazzkonsert
Bernt Rosengren Quartet spelar stan-
dards, original, ballader m.m. Mat 
serveras 17.30-19. Inträde 200 kr.
När: 14/11 kl 19
Var: Ekebyhovs slott
Arr: Jazz på Mälaröarna och Ekeby-
hovs slotts konferensverksamhet

Film
”Ensam i Berlin” . Regi: Vincent Perez, 
Frankrike, Tyskland 2016. Medlems-
kort i Filmstudion berättigar till samt-
liga filmer. Ej enstaka biljetter.
När: 14/11 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ekerö filmstudio

Ekebyhovs slott
16/11 kl 14: ”100% förnybar el – fung-
era det?”, Lennart Söder, professor i 
elkraft. Arr: Mäl. naturskyddsförening.
17/11 kl 14: ”Kammarjazz” med 
Joakim Svenheden, Roger Svedberg, 
Daniel Kåse och Peter Fridholm .
Arr: Närlundaskolan, åk 6.
22/11 kl 19: Berättarafton. Arr: Ekerö 
Munsö hembygdsförening.
23/11 kl 14: Konsert med Färingsö 
nya kammarorkester, dirigent Erik 
Nordenbäck. Arr: Sundbyskolan, åk 5.
24/11 kl 14: Glad musik med Brom-
magänget. Arr: Sundbyskolan, åk 5.

Seminarium
”Inkludering i hela Sverige” – Karl 
Wennerberg, professor i företagseko-
nomi, presenterar Fores rapport om 
integration och paneldiskussion med 
företrädare för kommun, näringsliv 
och civilsamhället.
När: 18/11 kl 17-20
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus

Arr: Sundsgården kultur- och integra-
tioncenter

Författarmöte
Skådespelaren Alexander Karim pre-
senterar sin roman ”Den extraordinä-
ra berättelsen om Jonas Paulssons 
plötsliga död”.
När: 19/11 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö 
Arr: Ekerö kulturhus

Vandring
Vandring över Jungfrusundsåsen 
med vandrarvärdarna Bo Nylén och 
Magnus Fürst. Medtag kaffekorg.
När: 23/11 kl 10
Var: Samling vd Ekebyhovs slottspar-
kering
Arr: Mälaröarnas naturskyddsfören-
ing

Konsert
Philip Glass ”Akhnaten” live från 
Metropolitan i New York.
När: 23/11 kl 19
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Live på bio Ekerö

Bytesmarknad
Köp och sälj vintersportutrustning 
och kläder. End. swishbetalning. Mär-
klappar på bokhandeln i Ekerö C.
När: 24/11, inlämning kl 9-10, försälj-
ning kl 10.15-12
Var: Tappströmsskolan
Arr: Friluftsfrämjandet Mälaröarna

Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, specia-
liserad på brottmål, familjerätt och 
migrationsrätt, men svarar även 
på andra frågor i mån av kunskap. 

15 minuter kostnadsfri rådgivning. 
Anmälan samma dag fr. kl 9.
När: 26/11 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

 BARN OCH UNGA

Föreställning
”Troll och människor” – berättarfö-
reställning med Fabula Storytelling. 
Fr. 3 år.
När: 17/11 kl 14
Var: Biblioteket, Ekerö C
Arr: Ekerö kulturhus

Barnteater
”Bockarna Bruse” – Dockteater Tum-
meliten spelar den välkända sagan. 
Fr. 8 år. Biljett hämtas på biblioteket.
När: 23/11 kl 14
Var: Barnens eget bibliotek, Sten-
hamra
Arr: Ekerö kulturhus

 SPRÅKKAFÉ

Ekerö
Öva på att prata svenska. För nyanlän-
da och de som bott i Sverige en tid.
När: Onsdagar kl 16-18
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan

Stenhamra
Öva på att prata svenska. För nyanlän-
da och de som bott i Sverige en tid.
När: Måndagar 16-18
Var: Biblioteket Stenhamra
Arr: Färingsö församling, Barnens 
eget bibliotek, Ekerö kommun, Öar 
utan gränser

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

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)

Sopplunch
”Välkommen på soppa i Stenhamra och Färentuna”

Onsdag 27 november 19.00
Stenhamra församlingsgård

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

Julens mysterium - Gud blir människa. Vad har det för 
betydelse och relevans idag?  
Vilka utmaningar möter vår kyrka i dagens  
sekulariserade tid?

Denna kväll är kyrkoherdarna i Birka kontrakt, 
Färingsö, Ekerö, Bromma och Västerled,  
inbjudna för att samtala kring dessa frågor.  
 
Ta med dina tankar och frågor och kom till 
en dialogafton kring Svenska kyrkan i dåtid,  
nutid och framtid.  
 
Kvällen leds av vår präst Yngve Göranson.
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VERKSTAD

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

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

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

      

 

   

 

 

  –  

 
 %
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Granskning av  Träkvista Torg   
Dnr. PLAN.1999.19.214
Miljö- och stadsbyggnads-

kontoret i Ekerö kommun 

har upprättat ett förslag 

till detaljplan för Träkvista 

torg med omgivning. Syftet 

är att utveckla ett lokalt 

centrum. Avsikten är att 

skapa en mötesplats med 

livsmedelshandel, bostäder 

samt utökade lokaler för 

mindre butiker intill en till-

gänglig och trygg torgmiljö. 

I detaljplanen möjliggörs 

även för byggande av ett 

vårdboende (särskilt boende 

för äldre).

Under granskningstiden, 

10 november – 9 december 

2019, finns gransknings-

handlingarna att ta del av 

i kommunhusets entré, 

Tappströmsvägen 2, 

Biblioteket i Ekerö Cen-

trum, samt på kommunens 

hemsida, www.ekero.se

Eventuella synpunkter ska vara Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

tillhanda senast den 9 december 2019 under adress: Ekerö kommun, 

Miljö- och Stadsbyggnadskontoret 05, 178 23 Ekerö. Synpunkter kan 

också skickas med e-post till: info@ekero.se. Ange dnr PLAN.1999.19.214

Upplysningar: Erik Edström, Arkitekt/Planarkitekt, Ekerö Direkt 08-124 57 100

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

Barnskötare 
FÖRSTA STEGET FÖRSKOLOR AB

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 2019-11-24
Vi tar emot ansökan via epost:
alvar@forstasteget.com

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

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 

Dropp-in hjulskifte

Ekerö

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

Helger 11-16
Välkommen!
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | Ekerö och 
Färingsö Lionklubbar slår 
nytt publikrekord när deras 
tredje kulturfestival går av 
stapeln under ett par dagar i 
november 1969. På bio visas 
ett par komedier och en 
actionfilm.

Totalt 1 300 betalande gäs-
ter kommer till Lions kul-
turfestival som äger rum  i 
Tappströmsskolan under två 
dagar. Det är också välkända 
artister som bjuder på under-
hållningen. Här deltar ope-
rettstjärnan Sonja Stiernqvist 
och ”imitatörernas imitatör” 
Bosse Parnevik bjuder på ett 
partiledarporträtt.  

Succé gör även 12-årige Ro-
land Sandgren från Svartsjö, 
som är en av årets mottagare 
av Lions kulturstipendier. 
Stipendiet är på 1 000 kronor, 
vilket motsvarar cirka 30 000 
kronor omräknat till dagens 
valuta.

Summan väcker till en början 
ett och annat höjt ögonbryn. 
”Något konfunderad var väl 
publiken i Tappströmssko-
lans aula när kommunfull-
mäktiges ordförande Arthur 
Andersson förkunnade att 

12-årige Roland Sandgren 
från Svartsjö tilldelats ett av 
Lions kulturstipendier på 
1 000 kronor. Så mycket 
pengar till en så liten grabb, 
tycktes en och annan tänka. 
Men när Roland satte fiolen 
under hakan och spelade upp 
”La Serenata” av Braga fick 
man anledning att ändra upp-
fattning.” 

Pengarna är välkomna för-
stås och stipendiaten ska an-
vända dem till en ny fiol.

Keramikparet Pic och Staf-
fan Laurin och blåsaren Hans 
Wallin får också kultursti-
pendium och Hans Wallin 
”spelade en glad trudelutt på 
tvärflöjt”.

Det har även sålts lotter un-
der kulturfestivalen och 
dragningslistan presenteras 
i MN. Vinsterna består av en 
stor och en mindre renstek, 
en stor och en mindre renfäll, 

konserver plus korv, kerami-
kljusstakar, flera tavlor  och 
ett bord.

Andra ”kulturella” evene-
mang finns att uppleva, bland 
annat på Färentuna Folkets 
hus som visar två filmer. Det 
är ”Komedi i Hägerskog” och 
”Lyckliga Schweizerostar”.

Den sistnämnda är en film 
med komikerparet Helan och 
Halvan. Hur titeln på svens-
ka sattes är oklart, originalet 
heter ”Swiss Miss”. I Sverige 
har den visats under flera, vitt 
skilda titlar som ”Glada Ty-
rolare”, ”Helan och Halvan 
i gungan” och ”Här var det 
råttfällor”.

För den som önskar lite 
mer action visas ”Skuggan av 
en hjälte” som är baserad på 
den amerikanske militären 
Mickey Marcus liv.

                                                         
                                  
                                   EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Publikrekord på Lions kulturfest 

”Så mycket pengar 
till en så liten grabb, 
tycktes en och 
annan tänka” 

12-årige Roland Sandgren
från Svartsjö mottar 

Lions kulturstipendium 
på 1 000 kronor 1969.

Pengarna ska han använda 
till en ny fiol.
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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  08-94 66 82 
Mån-Fre 10.00-18:30. Lör 10.00-15.00

Vi köper din 
mobil och dator!



Välkommen till dialogvecka med bland annat 

informa tions utställning och öppna hus. 

Söndag 24 november–söndag 1 december 2019. 

 Biblioteket, Ekerö Centrum.

Hur vill du att Ekerö Cent



Välkommen till öppet hus! Möt representanter från kommunen och bygg aktörerna 
för att samtala om Ekerö Centrums framtid. Söndag 24 november klockan 12–15,  
onsdag 27  november klockan 11–14 och 15–19.

Informationsutställningen öppen Måndag–torsdag klockan 9–19, fredag klockan 
10–17, lördag–söndag klockan 11–15.

Plats Biblioteket, Mälarö torg 7B, Ekerö Centrum.

I SAMARBETE MED

rum ska vara i framtiden?
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Alliansen tar ansvar för kommunens 
ekonomi och satsar på kärnverksamheten

Miljöpartiet har sagt nej till 
ett badhus då vi anser att det 
belastar klimatet och miljön 
alltför mycket. Vi vill istället 
använda de 225 miljoner 
kronorna till investeringar 
som gynnar klimatet och 
den omställning som krävs 
för att vi ska kunna leva på 
ett hållbart sätt. Tack vare 
alla bidrag som vi kan få från 
staten för att minska utsläp-
pen av växthusgaser kan vi 
dessutom utöka kassan från 
225 miljoner till cirka 340 
miljoner. Vad får vi då för 
dessa pengar? I miljöpar-
tiets ändringsyrkande till 
investeringsbudgeten har vi 
föreslagit att vi ska använda 
pengarna till solceller på 
kommunens alla tak samt 
ellagring, biogasanläggning, 
laddstolpar, strategiska 
markinköp för hållbart byg-
gande, klimatanpassningar, 
bättre och fler cykelvägar 
samt cykelgarage/parke-
ringar och sist men inte 
minst ett kallbadhus.

Gemensamt för dessa 
investeringar är att de bidrar 
till ett ekologiskt, ekono-
miskt och socialt hållbart 
samhälle. Ekologiskt för att 
de minskar utsläppen av 
växthusgaser som påver-
kar klimatförändringarna. 
Ekonomiskt för att vi får 
intäkter från solcellerna, 
ökad cykling ger bättre hälsa 
och lägre vårdkostnader 
samt att det är billigare att 

göra klimatanpassning 
innan fastigheter och annat 
redan har tagit skada. Det 
ökar vår självförsörjnings-
grad på el och drivmedel 
samt ger en stabilitet i elnä-
tet. Den sociala hållbarheten 
lägger vi särskild vikt vid 
i vårt förslag genom det 
föreslagna kallbadhuset. 
Vi vill använda den vackra 
miljö som vi får alldeles 
gratis i vår kommun genom 
att bygga ett kallbadhus 
som gör att Mälaren och 
naturen blir mer tillgänglig 
året runt. Vi vill placera 
kallbadhuset i en vacker 
miljö med bastu, bryggor, 
café och kanske en jacuzzi 
för den som inte vågar sig på 
ett kallbad under vintern. 
Vi vill att detta ska bli ett 
vattenhål för mälaröborna 
att samlas kring och njuta 
framför en öppen brasa efter 
ett uppfriskande kallbad. Vi 
välkomnar naturligtvis även 
turister och andra besökare 
att komma och upptäcka vår 
fantastiska övärld och vi tror 
att detta kan locka fler till vår 
kommun. 

Att ta politiskt ledarskap 
är att fokusera på hållbara 
investeringar. Vi politiker 
ska underlätta för mälarö-
borna att driva på omställ-
ningen till ett fossilfritt 
samhälle.

– Ulrika Sandin (MP)

Att backa in i framtiden 
har aldrig varit ett lyckat 
koncept, Mälarökoali-
tionen är övertygade om 
att vi behöver skapa goda 
förutsättningar för att ut-
veckla Ekerö för framti-
den. 

I dialog och tillsammans 
med invånare, näringsliv 
och föreningar så finns 
det goda förutsättningar 
att utveckla Ekerö och 
skapa en kommun där det 
finns plats för alla med fler 
bostäder för unga, äldre 
och människor mitt i livet 
som inte längre kan eller 
vill bo kvar i villan. Vi 
behöver fler arbetsplatser 
i Ekerö så att färre behöver 
pendla ut från kommunen 
för att arbeta. Och vi behö-
ver inte minst goda för-
utsättningar för en aktiv 
fritid, för såväl ung som 
gammal.  

Vi tror på en utveckling 
av Ekerö som sker i sam-
klang och dialog med 
kommunens invånare. 
Mälarökoalitionen tror 
att det är fullt möjligt att 
faktiskt utveckla kom-
munen tillsammans med 
invånarna. Därför vill vi 
satsa på mer medborgar-
dialog och väl förankrade 
processer bland annat 
genom hållbarhets - och 
demokratiutskott. Vi är 
övertygade om att det både 
blir bättre, effektivare och 
mer hållbart i längden. 

Det nya Ekerö ska vara 
vackert, hållbart, mänsk-
ligt och välkomnande för 
nyinflyttade, företag och 
alla som idag bor i Ekerö. 
Ett förstärkt stadsarkitekt-
kontor behövs för att vi 
ska kunna planera för fler 
skolor, särskilda boenden, 
nya centrum, lägenheter, 

villor, kontor och indu-
strier. All byggnation ska 
göras med bästa tillgäng-
liga teknik för miljö och 
klimat. 

Vi kan vara säkra på 
att intresset av att bygga 
och etablera sig i Ekerö 
kommer att öka framö-
ver och då gäller det att 
vi ligger i framkant med 
planeringen för att inte 
stressa fram lösningar. Ett 
välkomnande Ekerö där 
förutsättningar finns för 
att leva och bo hela livet, är 
Mälarökoalitionens vision 
för Ekerö.

För Mälarökoalitionen

– Hanna Svensson,
oppositionsråd (S)
– Göran Hellmalm (L)
– Desirée Björk (Ö)
– Ulrika Sandin (MP)

En framtidsvision för Ekerö Vad får vi för pengarna?

ty
ck

!

Förra veckan handlade jag två glöd-
lampor på Färingsö trä. Plötsligt vid 
kassan blev jag alldeles yr. Kände mig 
svimfärdig och satte mig ner. Jag blev 
rädd och insåg att något var fel. Personalen såg och kom 
med ett glas vatten. Tordes naturligtvis inte köra min 
bil. Två män som råkade befinna sig i närheten erbjöd 
sig att köra mig hem. Den ena körde dessutom hem 
min bil. Hörde att de sedan skulle åter till Färingsö. Så 
av bara ren medmänsklighet hjälpte de mig. Vill härige-
nom åter tacka dem för omtanken. Vilka gentlemän!

– Monica Sandberg

rosor & tack

110 av Sveriges kommuner 
väntas gå med förlust i år. Ekerö 
kommun är inte en av dem, men 
precis som övriga delar av landet 
känner vi av de tuffare ekono-
miska tiderna som väntar.

En snabbt växande och åldrande 
befolkning, kostnader på grund av 
de senaste årens flyktingkris, statligt 
ansvar och problem som skyfflas 
över på kommunerna utan eko-
nomisk ersättning i kombination 
med en inbromsande konjunktur, 
gör att Ekerö kommun måste göra 
prioriteringar och hålla i pengarna. 
Vi i Ekeröalliansen har tagit ansvar 
för Ekerö kommuns ekonomi under 
många år och det kommer vi fort-
sätta att göra trots tuffare tider. Vårt 

huvudsakliga fokus har i kommande 
budget legat på att inte behöva göra 
nedskärningar i kärnverksamheten. 
Tvärtom sker fortsatta satsningar 
på våra barn och skolverksamheten. 
För i nästan alla verksamheter sker 
en uppräkning av barn- och elev-
peng med 2,5 procent, vi gör även 
en extra satsning på högstadiet där 
uppräkning sker med 2,7 procent. 
För fristående förskolor och skolor är 
motsvarande uppräkningar mellan 
1,8 till 2,2 procent. Efter framgången 
med nya Söderströmsgården har vi 
även långt framskridna planer för två 
nya äldreboenden. Effektiviseringar 
kommer behöva göras, men dessa 
kommer att ske samtidigt som vi gör 
satsningar på kärnverksamheten. 
     En stor fördel som Ekerö kom-

mun har,  är att vi är väldigt lågt 
belånade. Medelvärde för kom-
muners låneskuld i hela riket 
ligger på 1,2 miljarder kronor, i 
Stockholmsregionen ligger med-
elvärdet på 3 miljarder. Bland 
liknande kommungrupper som 
Ekerö kommun, alltså storstadsnära 
pendlarkommuner, ligger medel-
värdet på 853 miljoner jämfört med 
Ekerö kommuns 355 miljoner 2018.  
Att vi är lågt belånade skapar en bra 
förutsättning för kommande inves-
teringar som behöver göras i och 
med att Ekerö växer.  Kommunens 
belåningsgrad kommer behöva öka 
de kommande åren. Det viktiga när 
vi ökar vår belåning är att vi beta-
lar av lånen kontinuerligt, något 
som kommunen historiskt har 

varit duktig på. Vi vill kombinera 
ansvarstagande med hög kvalité 
och utveckling samt skapa så stor 
nytta som möjligt för medborg-
arna. Sammanfattningsvis kommer 
Sveriges kommuner gå in i tuffare 
ekonomiska tider. Ekerö kommun 
står väl rustade inför detta tack vare 
ett ansvarstagande av kommunens 
ekonomi från borgerliga partier 
historiskt sett, ett ansvar som vi 
kommer att fortsätta att ta, både i 
tuffa och godare tider.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordf
– Ove Wallin (C), 1:e vice
kommunstyrelseordf
– Sivert Åkerljung (KD),
gruppledare Kristdemokraterna

Det planerade äldrebo-
endet vid Träkvista torg 
med 63 platser är försenat 
och beräknas enligt soci-
alnämnden bli klart 2024. 
Tidpunkten kan ytterligare 
försenas om detaljplan 
och bygglov överklagas till 
länsrätten och mark- och 
miljödomstolen.

Ekgården, Kullen och 
Söderströmsgården med 
205 platser är fullbelagda. 
Enligt socialnämndens 
lokalplanering, från sep-
tember 2019, behövs det 210 
äldreboendeplatser 2020, 
det vill säga fem personer 
kommer att stå utan bostad 
redan nästa år. 2022 saknar 
30 personer plats, 2024 
saknar 66 personer plats.

Vi vet alltså redan nu att 
det behövs ett boende med 
cirka 66 platser idag för att 
täcka platsbehovet nu och 
fyra år framåt. 

 Var ska de platsbehö-

vande bo från 2020 tills 
äldreboendet vid Träkvista 
blir klart? Äldreboendet vid 
Träkvista med 63 platser blir 
fullbelagt redan vid invig-
ningen och det behövs då 
ytterligare ett äldreboende.  
Enligt avtal med Trygghem 
som exploaterar Träkvista 
torg har kommunen option 
att hyra det planerade äld-
reboendet. Men avtalet är 
osäkert.

Exploateringen av 
Träkvista torg uppskattas 
till cirka 1000 miljoner 
kronor. Koncernen Trygg-
hem Projekt 1 AB omsätter 
cirka 100 miljoner kronor 
och går med förlust. Projek-
tet påverkas negativt av den 
ökade svårigheten att få 
banklån vid ”försäljning av 
bostadsrätter på ritning”.  
VD skriver i bokslutet 30 
juni 2019 om bolagets obli-
gationslån på 250 miljoner 
kronor som förfaller till 

betalning i maj 2020: ”Om 
koncernen inte kan genom-
föra avyttringar av projekt-
fastigheter, eller på annat 
sätt säkerställa framtida 
finansiering kan det finnas 
betydande osäkerhet kring 
koncernens fortsatta drift”.  
Detta är ett elegant sätt att 
formulera att företaget går 
i konkurs utan köpare till 
några av bolagets projekt-
fastigheter, varav Träkvista 
torg är en sådan fastighet. 
Frågor till respektive poli-
tisk gruppering i social-
nämnden – Ekeröalliansen, 
Mälarökoalitionen och SD: 
Var och hur ska alla utan 
plats på äldreboende bo i 
väntan på plats? Hur hante-
ras den försenade tidplanen 
och den finansiella kris som 
hotar Trygghems fortlev-
nad?

– Gösta Olsson

Frågor till socialnämnden 
om planeringen av äldreboenden

Tack Anders
REPLIK

Tack Anders Sparring för 
att du lyfter frågan om 
Ekebyhovsdalen.

Jag har stött på många 
människor längs gång- och 
cykelvägen som är arga, 
ledsna och besvikna över 
bygget av ”aktivitetsytan”. 
Det är förvånande att det 
inte skrivs mer om den så 
kallade ”aktivitetsytan” som 
kommunen belastar sina 
skattebetalare med.

Men det är så det verkar 
fungera inom Ekerö 
kommun. Vill kommunen 
få igenom något, så får de 
också det. Det ska väl inte 
invånarna bry sig om, är 
känslan som förmedlas.

Jag har själv försökt att 
få reda på information 
om denna förskräckliga 
betongklump som byggs på 
åkermark, som ingen annan 
byggherre eller liknande 
skulle få bygga på. Det jag 
hittills har fått reda på är 
ytterst begränsat, eftersom 
kommunen gör som kom-
munen vill.

Ekebyhovsdalen är utan-
för detaljplan, så där behövs 
inga bygglov eller marklov 
enligt Ekerö kommun. Men 
om man läser Boverkets 
regler står det, att mark och 
bygglov behövs, om det 
ligger inom eller i anslutning 
till ”sammanhållen bebyg-
gelse”. Inget grannhörande 
eller dylikt, utan man kör på.

Man undrar om Närlunda 
vägförening gått med på 
att få cykelvägar med mera 
avstängt och sönderkört. 

– Sorgsen
kommuninvånare

• Välkommen att skriva en 
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• 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.
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Fredagen 29 november
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Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Repris på www.malaroarnasnyheter.se

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

MÄLARÖARNAS

01,44444444444444444444444444444444444444444444444444444 

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

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

 GOD KVÄLL Mälaröarna

REDO FÖR ALPINT OCH SNOWBOARD?

POC OBEX BC SPIN
Förstärkt ytterskal, SPIN-system 
för maximalt skydd och ett inbyggt 
medicinskt ID (NFC Medical chip).

Burton Yeasayer Flying V 
Tjejernas nya favorit förra 
säsongen. Lätt träkärna och 
Flying V rocker gör brädan 
kvick, lekfull och fl owig. 
Passar för allt från park till 
baksidan av berget.

4990 kr

Drottningholmsvägen 324, Bromma | www.skidsport.nu | Tel: 08-26 70 76


 	  på � � or  � � פ � n 1979!

Völkl Deacon 84 
Vintern 2020 kommer bli ett förvirrat 

år för många Völkl fans. Istället för 
den extremt framgångsrika RTM-serien 

så lanseras Deacon-serien där Dea-
con 84 är ”storebrorsan” i gänget. 

En grymt kompetent allmoun-
tain-skida med 84 mm midja och 

tip & tail rocker för kvick sväng 
o bra fl yt.

8990 kr

2490 kr

RACING | I början av oktober 
tog 16- årige Linus Ahlström 
från Skå hem två racingsegrar 
under  Ginetta GT5 Challenge på 
Mantorp park i Östergötland. Nu 
siktar han ännu högre och dröm-
mer om en ännu vassare bil. 

Första helgen i oktober var det dags 
för de två avslutande racen i Ginet-
ta GT5 Challenge på Mantorp park. 
Inför avslutningshelgen var den 
rutinerade Hampus Rydman re-
dan klar mästare i serien för andra 
året i rad, då han vunnit samtliga 
race utom ett under säsongen. Det 
var dock ovisst in i det sista vilka 
som skulle ta de andra placering-
arna, vilket bäddade för två spän-
nande race.

– Linus låg inför helgen på en 
femte plats i serien, men hade 
chansen att nå en pallplats, vil-
ket han också lyckades med då 
han var den som plockade hem 
klart flest poäng från de båda ra-
cen, berättar Linus mamma Ann 
Björnvad.

I det första racet tog han tidigt 

andraplatsen efter Hampus Ryd-
man, men då Hampus efter drygt 
halva loppet snurrade av banan, 
kunde Linus köra in och ta sin för-
sta seger i tävlingen.

De återstående fem poängen att 
ta igen, erövrade han i ytterligare 

en kamp mot Hampus Rydman. I 
mål skiljde det endast 0,3 sekunder 
mellan dem. Tredje platsen togs av 
Daniel Andersson.

De två avslutande segrarna räck-
te för att nå tredje platsen i serien 
och dessutom en andra plats i Ju-

nior–RM, vilket avslutar en fram-
gångsrik säsong för Linus Ahl-
ström. Nu inleds en vintersäsong 
med fys- och simulatorträning och 
jobbet med att hitta sponsorer för 
ett eventuellt klassbyte till GT4 
nästa säsong.

– I början av november var vi 
tillsammans med Linus på ”Mo-
torsport Days” på anrika F1-ba-
nan Silverstone norr om London, 
vilket är en mässa och utställning 
som är tänkt för nätverkande och 
planering inför nästa säsong. Där 
fick Linus möjlighet att testköra 
en Ginetta G55 GT4, vilket är en 
bil med cirka 380 hästkrafter och 
en toppfart på cirka 240 kilome-
ter i timmen. Han fick bland annat 
träffa representanter från Ginetta i 
England för att diskutera framtida 
möjligheter. Det var en spännan-
de helg som absolut gav mersmak 
kring att få ihop en budget och tävla 
i G55:an, i första hand i GT4 Scan-
dinavia nästa säsong, säger Ann 
Björnvad.

Sporten ’’
”Det var en spännande helg som absolut gav mersmak 
kring att få ihop en budget och tävla i G55:an...”   Ann Björnvad

Dubbelseger för Linus

Nästa säsong hoppas Linus på att kunna tävla i en högre klass. 
 FOTO: BENGT-ÅCE GUSTAVSSON

KORT OM SPORT

PONNYHOPPNING | Den för-
sta helgen i november ägde SM i 
hoppning inomhus för ponny rum 
på Södertälje ridklubb. Där tog 
11-åriga Nathalie Wennerhorn från 
Rastaborgs ridklubb silver på sin 
B-ponny Blaengwen Kato Star.

Sportnyhet

Tipsa om 
sportnyhet? 

Skicka kort text till 
sporten@
malaroarnasnyhe-
ter.se

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

Nya ŠKODA KAMIQ TSI 115   
Privatleasing fr. 2 695 kr / mån* inkl. komfortpaket

Kampanjpris fr. 215 400 kr

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.

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 134 g/km (NEDC 116 g/km).*

ŠKODA
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

VI KÖPER 
ELLER BYTER 

IN DIN BIL

PREMIÄR FÖR 
ŠKODA KAMIQ.

Läs mer på skodastockholm.se

Lördagen 30/11 kl 10-15

Välkomna till 

JUL
MARKNAD

i Ekerö Centrum 

Vill du vara med 
på julmarknaden? 

Hör av dig till 

Kom och träffa
TOMTEN! 
Vi bjuder på 
GLÖGG & PEPPARKAKOR



26 26 Vi byter utseende men du 
kommer fortfarande 

känna igen dig

560 340 00

Vi byter utseende men du 
kommer fortfarande 

känna igen dig

560 340 00

Ekerö Taxi 
har en egen app!
Ladda ner till din mobil 

och boka din resa 
direkt i  appen!

Är ni nyfikna på 
utförsåkning och 
träna/tävla alpint?

Kom till Ekebyhovsbacken på 
Ekerö för en informationsträff! 
Lördag den 9 och 16 november 
kl. 10.00 finns vi på plats.

Samtidigt som du som förälder 
får information kan ditt barn 
testa hur det går till på ett bar- 
markspass. Just nu har vi plats i 
grupper för åkare födda 2010–2014.

Hoppas vi ses, ingen föranmälan 
behövs så det är bara att dyka upp!

Välkomna till Mälaröarnas
Alpina Skidklubb!

maskalpin.se

FOTO DAN BOMAN
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Stor satsning på parasport
TENNIS | I samverkan mellan 
Ekerö kommun, Stockholms-
idrotten, Parasport Stockholm 
och idrottsföreningar i kommu-
nen, har ett arbete startat för att 
utveckla funktionsnedsatta barn 
och ungas möjlighet till idrott. 
Ekerö tennisklubb är redan 
igång.

Ekerö tennisklubb satsar nu på att 
få igång verksamhet för målgrup-
pen och har under hösten erbjudit 
prova-på-tennis. Målet är att starta 
upp en regelbunden verksamhet 
under 2020.

Clara sju år, är en av deltagarna 
i prova-på-gruppen som träffas på 
lördagar. Hon har varit med flera 
gånger och har längtat till träning-
en hela veckan.

– Det är jätteroligt att spela ten-
nis och inte alls svårt, berättar Cla-
ra.

Claras klasskamrat Nelli och Ro-
bin som är rullstolsbunden, är de 
andra deltagarna som är på plats 
när MN besöker träningen. Robin 
får många fina bollträffar och spel-
glädjen är påtaglig när chefstränare 
Markus Fritz och Robin tränar.

– Vi är jätteglada att ha dessa tre 
spelare med på provspelet, men vi 
önskar att det var fler. Vi vill verk-

ligen vara klubben för alla, säger 
Markus Fritz.

Föräldrar förmedlar att det är ing-
en självklarhet idag att barn med 
behov av särskilt stöd inkluderas i 
föreningslivet. Det krävs ofta ex-
traresurser, engagemang och är i 
slutändan en kostnadsfråga. Bar-
nen får möjlighet att kunna delta 
i en stimulerande miljö och de får 
känna sig inkluderade och känna 
samhörighet med andra.

Föreningarna får stöd i hur de kan 
starta upp verksamhet för mål-
gruppen. Ett utbildningstillfälle 
för ledare genomfördes av Stock-
holmsidrotten i oktober och in-
tresset för parasport har  
utvecklats enormt de senaste åren.
– Allt fler kommuner och fören-
ingar vill åt parasporten. Många 
har i sina föreningsplaner sagt att 
man ska vara öppen för alla, men 
sedan kanske man inte kan ta emot 
en tjej eller kille i rullstol. Då vän-

der man sig antingen till oss eller 
idrottsförbundet så kommer vi ut 
och ger vägledning, råd och tips 
hur de kan jobba, säger Eddie Björ-
ketun, Parasport Stockholm.
Parasport Stockholm har också 
under hösten vid två tillfällen, er-
bjudit coachträffar dit man kun-
nat komma som funktionsnedsatt 
och med vårdnadshavare, för att få 
vägledning i hur man kan hitta en 
idrott som passar en. 
  

Rättelse:
I förra numret uppgav vi fel segrare 
i ett par av Ekerö TK:s klubbmäs-
terskap. Axel Rosenlund vann i 
U13 och Alexander Asplund blev 
vinnare i U13 tröstklass.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Översta bilden: Clara instrueras av 
tränaren Hanna Zethraeus. 

Nedre bilden: Cheftränare Markus 
Fritz och eleven Robin.                 

FOTO: EWA LINNROS

’’’’Satsningen som görs 
nu i kommunen och 
genom Ekerö tennis-
klubb är fantastiskt’’
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Erskinesalen 23 november kl 19�-�22.40
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns på  
Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se 

Philip Glass
Akhnaten

 Direktsändning  

från MET  

i New York! 

Troxhammar byväg 36 
Tel: 08-654 88 44 
www.salongl.se

Redan nu startar vi försäljningenRedan nu startar vi försäljningen

  av våra populära presentkort!  av våra populära presentkort!

Sa
lo
ng L

NYHET hudvårdNYHET hudvård
Testa våra nya 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 liftNYHET!  Lash lift
En annan nyhet är Lash lift, som böjer ögonfransarna skonsamt 

Introduktionserbjudande hela november 495 kr
Ord.pris 695 kr

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

Unik lokal i 2 plan på totalt 100 kvm. Fördelat på 4-5 
kontorsutrymmen samt hall, kökspentry och toa med 
dusch. Öppen spis i ett kontorsutrymme. Centralt på 
Ekerö, nära till kommunikationer och handel. Egen entré 
samt 2 st p-platser. Ej café/restaurang.
Kontakta Jesper på 070-799 15 24.

Kontor/Lokal uthyres centralt på Ekerö

Frukostmöte 26 november
Ekebyhovs slott

Företagare och entreprenörer hälsas 
välkomna på frukostmöte kl 08.00-09.30

Günter Mårder,  Företagarnas VD 
inleder med hur kommuner och 

& frågestund med kommunens

naringsliv@ekero.se             Günter Mårder
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Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

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

t
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Sport nyhet
Tipsa om sportnyhet? 

Skicka kort text till 
sporten@malaroarnasnyheter.se

INNEBANDY | Herrar div 2: 16/11 kl 18:00 Tappströms bollhall: Ekerö IK - Hammarby IF IBF   •  ISHOCKEY | Herrar div 3 ö: 19/11 kl 19:30 Allhallen: Ekerö/Skå IK - Kista HC

Matcher & tabeller

LÄGET 11 NOVEMBER

HEMMAMATCHER T.O.M.26 NOVEMBER

Stockholm

www.skodastockholm.se

BROMMA: Ulvsundav. 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör -sön 11-16

SÄTRA: Murmästarv. 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör -sön 11-16

TÄBY: Enhagsv. 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör -sön 11-16

SÖDERTÄLJE: Forskarg. 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör -sön 11-16

PREMIÄR FÖR NYA SCOUT. 

Nya ŠKODA Octavia Scout är byggd för att klara det mesta. 

Med fyrhjulsdrift, förhöjd markfrigång och kraftfull motor står 

den rustad för grus och lera, sommar som vinter. Dessutom 

har den gott om plats för både passagerare och de prylar du 

kan tänkas vilja ta med dig. 

Nya ŠKODA Octavia Scout 4x4 TDI 150 hk

Pris från 258.900 kr

Billån fr. 1.900 kr/mån.   Leasing fr. 1.520 kr.   Förm.värde fr. 1.725 kr/mån

Bränsleförbr. bl. körning från 5,1 l / 100 km, CO2 från 129 g / km. Miljökl. EU6. Nybilsgarantin gäller högst 10 000 mil och 

omfattar det första som eventuellt inträffar. ŠKODA Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad 

på VWFS basränta. (eff. rta. 3,92% aug 2014). ŠKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% 

restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (aug 2014). Uppläggnings- och administrationsavg. tillkommer. 

Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. Bilen på bilden 

kan vara extrautrustad.  *Levereras samtidigt som bilen.

Utrustad med bland annat: HALDEX® 4x4 Generation 5, Bi-Xenon, Takreling och ytterback-

speglar i silverdesign, 2-zons Climatronic, Backkamera, Farthållare,  Hill Hold Assist, Infotainment 

system Bolero 5,8” färgskärm, touch screen med 8 högtalare, AUX-/USB-anslutning, Bluetooth 

telefonhandsfree, streaming audio, Color Maxi Dot info display, Auto. nedtonande inner och yt-

terbackspeglar, Automatisk elinfällning av ytterbackspeglarna och mycket, mycket mer!

NÄR UTRYMME MÖTER 

ÄVENTYR. 

Rebecca Nilsson (överst) och Emilia Lindmark har blivit uttagna till landslaget.

 FOTO: HASSE NILSSON
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Sporten
Sportnyhet? 

Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.se

’’
”För Ekerö tennisklubb är det väldigt 

stort att vara i division 1” Sofia Tillström

ETK kamp i division 1

INNEBANDY | Herrar div 2: 6/12 kl 16:30 Tappströms bollhall:  Ekerö IK - Hammarbyhöjden IBK Herrar div 4 nv: 25/10 kl 18 Tappströms bollhall: Mälarö IBK - Vällingby BK Herrar div 5b: 29/11 kl 19 

Tappströms bollhall: Adelsö IF - IK Hephata

HANDBOLL

Damer div 4 b

Stockh.polis. IF HF 8 8 0 0 232 - 83 16

Sportsgear DHK 8 7 0 1 177 - 118 14

Tungelsta IF 8 6 0 2 167 - 129 12

Skå IK 8 5 0 3 165 - 144 10

Bollstanäs SK 8 4 0 4 178 - 150 8

Gurrabergs HK 8 4 0 4 148 - 167 8

IK Tellus 8 3 1 4 128 - 159 7

Sollentuna HK 8 3 0 5 147 - 155 6

BK Sol 8 3 0 5 151 - 183 6

Norrtulls SK 8 2 0 6 123 - 186 4

Handens SK 8 1 1 6 103 - 176 3

Ösmo GIF HK 8 1 0 7 99 - 168 2

INNEBANDY

Damer 4 n

Ekerö IK 7 5 0 2 47 - 33 15

Råsunda IS 4 4 0 0 62 - 7 12

Hässelby SK IBK 6 4 0 2 59 - 19 12

Högalids IF 4 3 0 1 16 - 13 9

Töjnan IBK 6 2 0 4 22 - 44 6

Sollentuna IBK 5 1 1 3 22 - 44 4

Sigtuna IF 5 1 0 4 19 - 44 3

Väsby IBC 5 0 1 4 14 - 57 1

INNEBANDY

Herrar div 2

Hammarb. IBK 10 8 0 2 79 - 50 24

Grimsta AIK 10 6 4 0 64 - 55 22

Rotebro IS 10 6 3 1 76 - 56 21

TT Ungdom IBK 10 5 2 3 72 - 71 17

Bele Barkarby IF 10 5 1 4 70 - 54 16

Råsunda IS 10 5 1 4 57 - 59 16

Älta IF 10 4 2 4 54 - 49 14

Hudd. IBS Ungd. 10 3 1 6 50 - 59 10

Västerhaninge IBK 9 3 1 5 43 - 57 10

Turebergs IF 10 1 4 5 61 - 73 7

Högalids IF 9 1 2 6 50 - 68 5

Ekerö IK 10 1 1 8 56 - 81 4

INNEBANDY

Herrar div 4nv

KTH IF 6 6 0 0 34 - 18 18

Nyboda IBK 7 5 1 1 63 - 36 16

IBK Sundby 7 3 1 3 38 - 36 10

Vällingby BK 6 3 1 2 26 - 35 10

IK Wasa 6 3 0 3 43 - 23 9

Mälarö IBK 6 2 1 3 39 - 34 7

Westermalms IBK 7 2 1 4 22 - 45 7

Ormbacka/Skälby 6 1 1 4 30 - 37 4

Västerorts IBK 7 1 0 6 23 - 54 3

INNEBANDY

Herrar div 5

IS Bar C. Nytorget 6 6 0 0 61 - 17 18

Huvudstadens IBK 6 5 0 1 43 - 33 15

Värtans IK 6 3 0 3 55 - 29 9

Lidingö IBF 5 3 0 2 34 - 23 9

Lokom. Stockh. IK 6 3 0 3 34 - 27 9

Ängby IF 6 2 0 4 42 - 60 6

Adelsö IF 6 1 0 5 26 - 71 3

IK Hephata 5 0 0 5 14 - 49 0

LÄGET 24 NOV

DET HÄNDER TILL DEN 10 DEC

Matcher & tabeller

Sport nyhet

Tipsa om 

sportnyhet? 

Skicka kort text till 

sporten@

malaroarnasnyheter.se

ISHOCKEY

Herrar division 2 östra A

Sollentuna HC 14 11 2 1 71 - 34 36

Nacka HK 14 9 2 3 72 - 26 31

Rimbo IF 14 8 2 4 66 - 41 28

GötaTraneberg 14 6 5 3 54 - 44 25

Bålsta HC 14 5 4 5 44 - 34 20

Spånga Hockey 14 4 3 7 41 - 55 17

Skå IK 14 3 1 10 42 - 86 10

IFK Öster. Vik. HC 14 0 1 13 24 - 94 1

ISHOCKEY 

Herrar div 5

Solna SK 5 4 0 1 35 - 16 8

Täby Titans HF 5 4 0 1 44 - 26 8

Brinkens IF 5 4 0 1 25 - 16 8

Ekerö IK 6 3 0 3 49 - 21 6

Älta IF 2 5 2 0 3 33 - 39 4

Väst.HK 1 Blues 4 2 0 2 20 - 27 4

Västerby Pant.HC 6 3 0 3 28 - 48 4

Bele Barkarby IF 4 0 0 4 14 - 28 0

Hanson Brothers 4 0 0 4 12 - 39 0

HANDBOLL | Två tjejer fostrade 

i Skå IK:s framgångsrika F-98 

lag har blivit uttagna till DU 16 

landslaget som ska spela Scand 

IbericoTournament 5-7 december i 

Ciudad Real i Spanien. 

-
-

-

-

-

-

-
-

-

         

TENNIS | Seriespelet i tennis är i 

gång och Ekerö TK:s damer tävlar 

i på hög nivå, nämligen i division 

1. Laget består av Sofia Tillström, 

Josefin Millenros, Nathalie 

Hedblom och Lovisa Hällback. 

Även Nicole Hedblom spelar en 

del matcher. 

-

-

-

-

-

-

-

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Två Skå-fostrade tjejer 

uttagna till landslaget

På Ekerö TK:s hemmamatch (men i lånad hall hos Järfälla TK) ställde klubbens 

juniorer upp som bollkallar. I mitten ses huvudtränare Valentin Manolescu. Längst 

till höger Nicole Hedblom och Josefin Millenroos som segrade i dubbel mot 

Trollbäckens TK.                                         FOTO: EKERÖ TK
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Skås B-lag kämpar hårt 

med liten spelartrupp

ISHOCKEY | Det har tidi-

gare skrivits om att Skå 

IK:s A-lag i hockey haft 

en liten trupp spelare 

till matcherna, men för 

B-laget har det varit ännu 

svårare att få ihop folk. 

I hemmamatchen den 7 

november, med publikre-

kord (åtta stycken) hade 

laget sju spelare mot 17 i 

Sundbyberg HS.  

– Det ska väl inte gå, men fak-

tum var att vi vann med 4-3 

över Sumpan, berättar Bengt 

Angerfelt, ”materialarare” 

för Skå IK:s B-lag.

Lagkaptenen Kim Sahl-

ström svarade för två 

mål och en assist. Stefan 

”Bobo”Angerfelt spelade 

non stop, han hade bara ett 

kort byte, samtidigt som 

målvakten Robin Eklund 

storspelade i målet. 

– Att vara så få spelare till 

match är tyvärr ingen en-

gångsföreteelse. I söndags, 

med trogna lirare som Kim 

Sahlström sjuk och Staffan 

Örström skadad, mötte vi 

Stockholm Falcons borta och 

med en halvtimme kvar till 

matchstart hade vi sex ute-

spelare.  Räddningen i nöden 

blev att ringa in en Skå-lirare 

som bor nära hallen i Mälar-

höjden, vi slog Falcons med 

hela 5-1, säger Bengt Anger-

felt och fortsätter:

– Även om det uppenbar-

ligen funkar med bara sju 

spelare, är det ingen bra lös-

ning. Nu efterlyser vi att fler 

av lirarna som ibland brukar 

komma och träna och de som 

sagt att de ska börja spela 

igen, visar sig på träningar 

och till matcherna. Även ni 

som inte lirat på ett tag men 

som är sugna att börja igen, 

kom ner till en träning. Det 

är också välkommet om det 

finns några ”hungriga juni-

sar” (juniorer, reds.anm.) 

som vill vara med och få lite 

extra matchträning.

ISHOCKEY | Efter en riv-

start på säsongen kliver nu 

Skå IK in i nästa fas för att 

slåss om att bli kvar i serien. 

Tränaren Lennart Älgekrans 

har dock gott hopp om att 

det ska gå vägen.

– Nu är den här serien över 

och den 2 december börjar 

nästa, där de fyra sista lagen 

i två serier spelar om att be-

hålla sina platser. De två sista 

åker ur och trean får kvala om 

att vara kvar, berättar Len-

nart Älgekrans, tränare i Skå 

IK:s A-lag.
Han ser dock positivt på 

Skås möjligheter att få vara 

kvar i division 2 östra A.

– Det ser ganska bra ut lag-

mässigt nu och läget är myck-

et stabilare än när säsongen 

började. 
De senaste matcherna har 

inneburit ett par förluster, 

men även en uppskattad seger. 

– På Skås 80-årsdag spelade 

vi hemma mot Österåker och 

vann med 6-2. Vi hade bju-

dit in pojklag och det kom 

mycket publik, så det var ex-

tra roligt.
Den 2 december spelar Skå 

första matchen hemma mot 

Linden hockey från Eskil-

stuna.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Tuff kamp om att vara kvar

KORT OM SPORT

FOND | Ekerö IK:s nyinstiftade fond ”Idrott på lika villkor” 

kan årligen dela ut bidrag på upp till 20 000 kronor i stipen-

dieform i bidrag till aktivitetskostnader för barn och ung-

domar. Under sträng sekretess görs indiviudell prövning av 

sökanden.

Skå IK:s hemmamatch mot Österåker den 11 oktober vann de med 6-2. Samma dag firade Skå 80-årig 

födelsedag och hade en stor publik på plats.                    FOTO: OVE WESTERBERG

Stockholm
olm.se

BROMMA: Ulvsundav. 118-132. Tel. 

SÄTRA: Murmästarv. 37. Tel. 08 503 339 01. Vard

TÄBY: Enhagsv. 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, 

SÖDERTÄLJE: Forskarg. 15. Tel 08 553 779 25. Va
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E WESTERBERG

ERBJUDANDERNA GÄLLER BEGRÄNSAT ANTAL LAGERBILAR. VI RESERVERAR OSS FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.

Bränsleförbrukning blandad körning Fabia 5,7 l/100 km CO2 från 134 g/km. Rapid från 3,9 l/100 km CO2 från 

104 g/km. Citigo från 4,5 l/100 km CO2 från 125 g/km. Roomster 5,7 l/100 km CO2 från 134 g/km  Uppläggnings- 

och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Nybilsgaran-

tin gäller högst 10 000 mil och omfattar det första som eventuellt inträffar. Bilarna på bilden är extrautrus-

tade. Sign&Drive erbjuds genom SKODA Finansiering. Uppläggning och avi avgifter kan tillkomma. 

S   MMARKAMPANJ!KÖP EN NY ŠKODA OCH DU KAN SPARA UPP TILL 22.500 KR.

SLUTSPURT AV VÅR STORA

UTRUSTNINGS-
PAKET VÄRDE: 
40.000 kr

PLUSPAKET,
AMUNDSEN NAV.

SPARA: 
15.900 kr

Endast 22 st

KOLLA 
PRISET!

Förr 120.600 kr

SIGN&DRIVE  - 1.495 kr/mån

Citigo Elegance 5-d.  Nu 99.900 kr

Fabia Drivers Edition  fr. 124.900 kr
SIGN&DRIVE  - 1.695 kr/mån 13 st Roomster TSI 86.  Nu 129.900 kr

SIGN&DRIVE  - 2.195 kr/mån

SIGN&DRIVE  - 2.295 kr/mån

Rapid Spaceback TSI 105  fr. 149.900 kr

Ett alternativ till att köpa bilen är SIGN&DRIVE, som är 
Förutom att kontantinsatsen är 0 kr ingår även service. Allt till en överkomlig månadskostnad. (Gäller 36 mån, 4500 mil.Kom in till oss så berättar vi mer!

PRISSÄNKT!
SPARA: 

22.500 kr

Stockholmwww.skodastockholm.se

BROMMA: Ulvsundavägen 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-sön 11-15
SÄTRA: Murmästarvägen 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör-sön 11-15TÄBY: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör-sön 11-15SÖDERTÄLJE: Forskargatan 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör-sön 11-15

HÄSTHOPPNING | Andra hel-gen i september placerade sig ekeröbon Titti Rapaport på tredje plats i hoppning för seniorer under DM-tävlingarna i Stockholmsdistriktet. DM-tävlingarna hölls på Värmdö ridklubb. 

Fyrtioåriga Titti Rapaport är en er-faren tävlingsryttarinna. Hon bör-jade redan vid åtta års ålder.– Tävling har alltid varit min grej, säger Titti Rapaport som började rida på Ekerö ridskola. Därefter fick hon tidigt egen ponny och sedan har det fortsatt. 

Tredjeplatsen i DM-tävlingarna, red hon sig till på den egenuppföd-da Ranton.
– Det är extra roligt, säger Titti.Nästa mål för Titti är att kvala Ran-ton främst till svår hoppning och sedan fortsätta att utbilda sina yng-re hästar så att de kommer på topp-nivå. 

– Jag tävlar just nu för Bromma ridklubb men planen är att börja tävla för en av klubbarna på Mälar-öarna igen. Jag har inte förhandlat klart detta ännu, så vi får se vad det blir. 

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

DRESSYR | Söndagen den 21 september hölls dressyrtävling på stall Stavsborg på Stavsborgs gård ute på norra Färingsö.  

Med 30 ekipage och tre klasser blev det en spännande söndag med många fina ritter. 
Denna gång var vädret på de täv-landes sida, solen strålade och alla var vid gott humör och nöjda efteråt.  Det var ett blandat startfält med unga och gamla ryttare samt många olika hästraser, alltifrån shetlands-ponny, basjkirhästar, islandshästar till svenskt halvblod. Det var en lyckad dag med många starter och fina ritter. Tävlingarna hölls utom-hus på 20 x 60 bana. Hanna Larsson och Andreas Vikmans som var ar-rangörer för tävlingen, driver stall-

verksamheten på Stavsborgs gård från januari i år. Hanna är diplome-rad C-tränare i dressyr och diplome-rad hästskötare vid Strömsholm. Hanna har regelbundet träningar och kurser på gården samt andra anläggningar på Färingsö. Hennes inriktning är dressyr och med egna och andras hästar har hon deltagit i championat, regionala, nationella och lokala tävlingar. 

Resultat Klass  (LB:2) 3 Ponny:1. Tuva Rosencrantz på Cristalls Sambuca på 65 %
2. Nicole Tingström-Svedjeham-mar på Max 57,7 %

Resultat Klass 2 (LB:2) häst:1. Helena Appeltoft på Anoebis på 68 %

2. Anna Lundgren på Ofelia på 67,8 %
3. Linnea Nilsson på Esperanto på 67,7 %
4. Katarina Aronsson på Aquileia på 63,3 %
5. Ellen Ronsten på Allan på 61 %
Resultat Klass:1 (LA:3/Msv B:2):1. Helena Appeltoft på Anoebis på 63,6 % (Klass LA: 3) 

2. Gunilla Larsson på Da capo på 60,8 % (Klass MsvB: 2)Domare under dagen var Cina Fel-ling.

Prisutdelning Klass 2 LB:2 på dressyr-tävlingarna på stall Stavsborg. 
 FOTO: STALL STAVSBORG

Rapaport blev trea i Stockholmsdistriktet Ponnyallsvenskan på Färingsö
HÄSTHOPPNING | För elfte gången arrangerade Färingsö ridi-drott sina septembertävlingar. På söndagen vann hemmaekipagen alla klasser.

Denna gång bestod september-tävlingarna av andra omgången av Ponnyallsvenskan division 2 samt individuella klasser för stora häs-tar. 

Från Färingsö ridskola deltog 22 ridskoleryttare mellan 13 och 45 år, beridna på 34 ridskolehästar och ponnyer mellan 5 och 25 år. I Ponnyallsvenskan blev det ty-

värr ett nedslag för mycket i om-hoppningen för hemmalaget som blev utan rosett denna gång, men de slutade ändå som gruppsegrare inför finalen den 4 oktober hos Roslagens rid- och körklubb. 

Segern gick till Södertälje ridklubb och Rastaborgs ridklubbs båda lag kom på tredje och sjunde plats.I söndagens klasser för stora häs-tar utmärkte sig hemmaekipagen genom att vinna alla klasser.
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Lyckade dressyrtävlingar 

FOTBOLL |  Herrar div 4 mellersta: 27/9 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - IFK Lidingö FK Herrar Div 6 b: 26/9 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Gimonäs FC 

ISHOCKEY |  Herrar div 2 östra A: 3/10 kl 19:30 Allhallen: SKÅ IK  -  Spånga IS IK  
HANDBOLL|  Damer div 4b: 28/9 kl 16:40 Tappströms bollhall: Skå IK - IK Tellus  
INNEBANDY |  Damer division 4 norra: 27/9 kl 17:45 Tappströms Bollhall: Ekerö IK - Sigtuna IF 

LÄGET 22 SEPTEMBER

DET HÄNDER TILL DEN 8 OKTOBER

Matcher & tabeller

FOTBOLL    
Damer div 3 a
Bajen DFF 17 15 1 1 77 - 12 46Enebybergs IF 16 10 1 5 39 - 28 31Ängby IF 17 9 3 5 28 - 23 30Ekerö IK 17 8 5 4 34 - 30 29Mariebergs SK 16 7 4 5 25 - 23 25Sollentuna FK 17 6 4 7 24 - 34 22Rissne IF 16 4 6 6 29 - 32 18Essinge IK 16 4 4 8 32 - 41 16AIK DFF 17 1 5 11 19 - 55 8Spånga IS FK 17 1 3 13 18 - 47 6

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

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

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

Titti Rapaport på sin häst Ralton.                                         FOTO: PRIVAT
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Lokala kändisar och världsnamn i hård drabbningFOTBOLL | Adelsö IF Allstars mot Team 
Antonelius Stjärnlag har blivit en populär och åter-kommande fotbollshän-delse. 

Fotbollsproffs, toppidrotts-män och stjärnkrögare och gamla lokala toppspelare möttes ännu en gång på Adelsövallen i en underhål-lande fotbollsmatch den 13 september. Tanken är att 

AIF:s gamla toppspelare ska få en chans att komma tillbaka och spela ännu en match. Som motstånd mö-ter de förre landslagsspela-ren och proffset i Engelska ligan Tomas Antonelius som sätter ihop ett lag bestå-ende av vänner och bekanta. Idag har han fritidshus på Adelsö och är engagerade i det lokala sportlivet.
Hans lag har till stor del varit detsamma under 

de tre åren som de drab-bat samman med AIF. I år fanns både hockeyproffs, andra elitidrottare, stjärn-krögare från Stockholm och sportjournalisten Patrik Ekwall med. I Adelsölaget fanns både några av de mest namnkunniga spelarna ge-nom åren och även ett par yngre, duktiga spelare.– Förra året fick vi stord-äng, men då var vi ganska åldersstigna. I år förlorade 

vi med 4-0, men det var mycket jämnare spel trots att vi fick ett par bortfall på viktiga spelare samma dag som matchen var, berättar Anders Frisk, som själv har spelat fotboll i AIF till och från i nära 30 år.

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

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

Nyss hemkommen från VM som ägde rum 17 och 18 sep-tember, berättar hon om den överraskande vinsten. 
– Jag blev alldeles chockad när vår landslagledare be-rättade att jag hade tagit ett brons i vänster arm första da-gen. Andra dagen var jag tag-gad på ett annat sätt eftersom jag visste att jag låg bra till.Hon tävlar med båda ar-

marna i mastersklassen för damer, men har inte mer än ett års fokuserad träning bak-om sig.
– Jag bröt första gången för tre år sedan, men jag fastna-de inte riktigt för det förrän för ett år sedan och började då både träna armbrytning och styrketräning regelbun-det. Men jag har varit med på många tävlingar kors och tvärs i Sverige genom min sambo Anders som är tränare i armbrytning.

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

Tog två medaljer i VM
LÖPNING | Ett sjuttiotal spänstiga löpare tog sig runt Mälarömilen den 21 september. Det var sjätte gången som loppet ägde rum. 

– Allt flöt på jättebra och alla verkade nöjda även om det var lite färre deltagare än för-ra året, berättar Daniel Karls-son Lönnö, Mälarö SOK.Tio olika klasser blev det totalt med de nyinstiftade barn- och ungdomsklasserna för 11-, 13- och 15-åringar. Damklassen vanns av Mä-laröarnas egen ultralöperska Sophia Sundberg som kom 

i mål på 38:17. Detta var den snabbaste damtiden sedan 2010. I herrklassen blev det en upprepning av förra året då Hans Edvardsson, FK Stu-denterna kom först i mål på 34:13 efter en hård kamp. Bland de yngre klasserna kan nämnas att 11-årsklas-

Mälarömilen för 
sjätte gången

Många ivriga löpare gav sig iväg över gräsmattorna vid Mälarömilens 
start.      

Ulrica Seijobld tog två VM-medaljer i mitten av september. På bil-
den ses hon med sin tränare och sambo Anders Svensson, EIK:s 
armbrytningssektion.             FOTO: LO BÄCKLINDER

Stockholmwww.skodastockholm.se

KÖPLÄGE!
NU FIRAR VI 5 ÅR SOM ŠKODA STOCKHOLM!

KÖP EN NY ŠKODA I HELGEN OCH DU KAN SPARA MELLAN 8.900 KR OCH 22.500 KR.

ERBJUDANDERNA GÄLLER ENDAST ETT BEGRÄNSAT ANTAL LAGERBILAR.
Bränsleförbrukning blandad körning Fabia 5,7 l/100 km CO2 från 134 g/km. Rapid från 3,9 l/100 km CO2 från 

104 g/km. Octavia från 5,1 l/100 km CO2 från 117 g/km. Roomster 5,7 l/100 km CO2 från 134 g/km  Upplägg-

nings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Ny-

bilsgarantin gäller högst 10 000 mil och omfattar det första som eventuellt inträffar. Bilarna på bilden är 

extrautrustade. Sign&Drive erbjuds genom SKODA Finansiering. Uppläggning och avi avgifter kan tillkomma. 

SIGN&DRIVE  - 2.595 kr/mån

Fabia Drivers Edition      fr. 124.900 kr Roomster TSI 86           Nu 129.900 kr

Octavia Combi TSI 105     fr. 179.900 kr

SIGN&DRIVE  - 1.695 kr/mån
SIGN&DRIVE  - 2.195 kr/mån

MED
UTRUSTNINGS-
PAKET VÄRDE: 
40.000 kr

SIGN&DRIVE  - 2.295 kr/mån

Rapid Spaceback TSI 105    fr. 149.900 kr

PLUSPAKET MED
AMUNDSEN NAV.

SPARA: 
15.900 kr

PRISSÄNKT!
SPARA: 

22.500 kr

MED DRAG- 
OCH PLUSPAKET

SPARA: 
19.400 krSIGN&DRIVE 

ny ŠKODA. Förutom att kontantinsatsen är 0 kr ingår även ser-
vice. Allt till en överkomlig månadskostnad. (Gäller 36 mån, 4500 
mil med ett garanterat restvärde.)

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

BADMINTON | Ekerö IK bad-minton har vunnit division 4 Stockholm och går upp i division 3 nästa säsong. 

– I sista seriesammandraget spe-lade alla grymt bra och vi vann över tvåan Skogås med 7-1 och ett toppat Spånga med 5-3, berättar en glad Jacob Ahlsson, spelande lagledare i Ekerö IK badminton.
Man spelar åtta matcher och i ett lag bör man vara minst fyra killar och två tjejer. I seriesammandra-get hade Ekerö IK fem killar och två tjejer. Totalt har de spelat två Herrdubblar, en Damdubbel, tre Herrsinglar, en Damsingel och en Mixdubbel.

Vinsten är lite extra fantastiskt resultat då de aktivas träningsmöj-ligheter är något besvärliga. Ekerö IK:s badmintonsektion är en av alla 

föreningar som drabbas av bristen på halltider för träning. Spelarna får åka till Botkyrka för att träna efter-som det inte finns tillräcklig tillgång till träningstider i Ekerö kommun. De tränar cirka två gånger i veckan. De är också lite udda då snittåldern i klubben  är ganska hög.– Vi har en snittålder runt 40, men vi har alla spelat förr och alla är duktiga. Även om det blir rejält tufft nästa säsong så har vi ett bra lag. Vi ska nog kunna hävda oss där också tror jag, säger Jacob Ahlson och fort-sätter:
– Vi har ju några Ekeröspelare som spelar i andra klubbar eftersom träningsmöjligheterna är så dåliga här på Ekerö. Men nu kanske möj-ligheten finns att vi får tillbaka dem.Klubben har i år satsat stort och bland annat tagit in en av landets främsta badmintontränare, Andi 

Tandaputra. Han är född och upp-vuxen i Indonesien, en av världens ledande badmintonnationer. Se-dan han flyttat till Sverige har han tagit tio SM-guld, sex stycken lag-guld och fyra stycken indivduella guld. Han har drivit fram några av framtidens stora hopp inom svensk badminton och nu tränar Ekerö IK:s juniorer.
– Det här blir ett uppsving och vi hoppas naturligtvis på att vi kan få någon bra träningstid i bollhallen där vi måste vara för takhöjdens skull.

Ekerö IK:s badmintonsektion har mellan 40 och 50 juniorer utöver seniorlaget på cirka tio personer. De har även ett antal motionärer som tränar. 
 

                              
     EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

FOTBOLL | Damer div 3 a: 18/5 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Essinge IK Herrar div 2 sö. Svealand: 10/5 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - FC Gute  Herrar div 4 mellersta: 10/5 kl 14 Svanängens IP: 

Skå IK & Bygdegård - Vasasällskapet FK Herrar div 6 B: 10/5 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF - Ekerö BoIS 16/5 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Polonia Falcons FF Skol-DM: 22/5 kl 8.30 Träkvistavallen: 

5- manna turnering för alla tjejer i år 3 och 4 på Mälaröarna. Ett eller flera lag per skola och klass. Anmälan senast 9/5. 

FRIIDROTT | Mälaröspelen: 17/5 kl 10 Träkvistavallen: Höjd, längd, kula, vortexspjut. Anmälan senast 10/5 till Mälarö SOK. BÅGSKYTTE | Prova på: 18/5 kl 12:30-15, Skå flygplats.

 

Nystartad bågskytteklubb vid flygfältetBÅGSKYTTE | DMälaröarnas båg-skytteklubb bildades i slutet på januari. Nu håller de på att bygga en skjutanläggning ute på Skå flygfält. 

– Där har vi hittat tillräckligt mycket med mark som är så pass öppen så att man på ett säkert sätt ska kunna utöva bågskytte, berättar Jonas Sand som är ordförande i föreningen.I dagsläget består klubben av ett tiotal entusiaster som håller på att starta upp det hela med hjälp av mälaröbor, som skjuter och tävlar för bågskytteklubben Ulvarna, en klubb i Bromma.
– Det finns ett intresse för att 

kunna träna på hemmaplan, speci-ellt eftersom Ulvarna tränar vinter-tid inomhus i Högdalen, det är en bit att åka.
Hur kommer Mälaröarnas båg-skytteklubb att lösa vinterträning-en?

– Som det ser ut nu, kommer vi att skjuta i någon idrottshall här ute. Det är några saker vi måste lösa med kommunen, bland annat förva-ring av måltavlorna som är ganska stora och otympliga, förklarar Jonas Sand.
Förhoppningen är att de ska vara igång i början av maj månad. Klub-ben kommer att ha två prova-på-dagar. För dem som vill fortsätta 

kommer en kurs att finnas. Det är ännu inte helt bestämt hur lång kursen kommer att vara, men det blir någonstans mellan fyra till åtta tillfällen. 
– Då går man igenom tillsammans med en erfaren skjutledare, alla sä-kerhetsrutiner som finns kring båg-skytte. Därefter släpps man ut på de lite friare träningstiderna. Bågskyt-te är en väldigt individuell sport och varje person utvecklas på sin indi-viduella basis. Därför kan man inte säga hur många veckor det tar innan man är klar att gå vidare. Jonas Sand började själv med båg-skytte när han var 12 år och har hål-lit på i dryga 25 år. Vad är det som är 

tjusningen med bågskytte?– Jag personligen använder båg-skytte mer som en avslappnande träning, ungefär jämställt med ett yogapass. Det finns ingenting bättre än att komma hem efter en stress-sig dag på jobbet och gå ut och ställa sig en timme ute på skjutbanan. Att bara få vara där med sin pilbåge och kunna släppa allting annat. Prova-på-dagarna blir i maj må-nad. Det första officiella framträ-dandet blir i samband med Skå flyg-plats veterandag den 14 juni och då finns också möjlighet till att prova på. 

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

FOTBOLL    
Damer div 3 a
Bajen DFF 3 3 0 0 14 - 1 9Enebybergs IF 3 3 0 0 7 - 4 9Ängby IF 3 2 0 1 5 - 4 6AIK DFF 3 1 1 1 8 - 5 4Essinge IK 3 1 1 1 3 - 6 4Rissne IF 3 1 1 1 2 - 6 4Ekerö IK 3 1 0 2 4 - 5 3Mariebergs SK 3 0 2 1 2 - 4 2Sollentuna FK 3 0 1 2 3 - 8 1Spånga IS FK 3 0 0 3 0 - 5 0

FOTBOLL
Herrar div 2 sö. svealand 
Enskede IK 4 4 0 0 13 - 3 12Eskilstuna City FK 5 4 0 1 9 - 3 12Nacka FF 5 3 1 1 8 - 2 10Södertälje FK 5 3 0 2 13 - 10 9IK Sleipner 5 2 1 2 7 - 5 7KB Karlskoga FF 5 2 1 2 7 - 5 7FC Linköping City 5 2 1 2 5 - 6 7FC Gute 5 2 1 2 6 - 9 7Rynninge IK 5 2 1 2 6 - 10 7Ekerö IK 5 2 0 3 8 - 8 6Arameisk-Syrian. IF 4 1 1 2 5 - 5 4Värmbols FC 5 1 1 3 3 - 8 4Smedby AIS 5 0 3 2 3 - 9 3Karlslunds IF HFK 5 0 1 4 4 - 14 1

FOTBOLL
Herrar div 4 Mellersta 
Älta IF 5 4 0 1 18 - 8 12FC Stockh. Intern. 4 3 0 1 12 - 5 9Värtans IK 4 3 0 1 7 - 4 9IFK Lidingö FK 4 2 0 2 11 - 6 6FC Krukan 4 2 0 2 9 - 6 6Ängby IF 4 2 0 2 7 - 6 6Vasasällskapet FK 4 2 0 2 8 - 8 6Vasastan BK 4 1 2 1 7 - 8 5FC Andrea Doria 4 1 1 2 10 - 13 4Skå IK & Bygdeg. 4 1 1 2 3 - 11 4Mälarhöjdens IK 4 1 0 3 6 - 12 3Ingarö IF 5 1 0 4 5 - 16 3

FOTBOLL
Herrar div 6 b
Ekerö BoIS 3 3 0 0 11 - 2 9Adelsö IF 3 3 0 0 10 - 3 9Polonia Falcons FF 3 2 1 0 6 - 3 7FC Björnligan 2 1 0 1 8 - 5 3Wollmars FF 3 1 0 2 7 - 7 3FC Innerst. Stockh. 2 1 0 1 4 - 6 3Bromstens IK 3 1 0 2 4 - 10 3RA Stockholm FS 2 0 1 1 2 - 3 1Stockh. Snipers IF 2 0 0 2 1 - 6 0Gimonäs FC 3 0 0 3 2 - 10 0

LÄGET DEN 5 MAJ

DET HÄNDER TILL DEN 21 MAJ
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”I sista seriesammandraget spelade alla grymt bra” Jacob Ahlsson

Matcher & tabeller

EIK segrare i division 4

Från vänster, bakre raden: Dennis Ekroth, Jacob Ahlsson (spelande lagledare), 
Kalle Brunnberg, Lars-Ove Andersson. Främre raden: Annica Meijer Gren, Tom 
Berglund, Eva Lindqvist. 

Spelare som varit med under säsongen men som inte är med på bild: Max 
Fuxberg, Anna Jernberg, Staffan Wahlgren, Anette Berglund.                                                            
                                            FOTO: EIK BADMINTON

Ett av de första pilsläppen på Skå flyg-plats. Här kommer Mälaröarnas båg-skytteklubb att husera.                                                            FOTO:  CELINA SAND

KORT OM SPORT

INNEBANDY | Ekerö IK:s innebandylag P-03 Lions hade stora framgångar när de deltog i AIK:s vårcup i Solna den 26 och 27 april. Trots tufft motstånd lyckades la-get vinna fyra av sex matcher och kom därmed på tredje plats i cupen. 
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RACING | Marcus Fluch från Ekerö tog två första-placeringar i årets första deltävling i Volkswagen Castrol Cup som kördes den 25 till 27 april i Ungern på F1-banan Hungaroring, strax utanför Budapest. 

Redan under den fria trä-ningen på fredagen hade Marcus den snabbaste varv-tiden med sin nydesignade svarta Volkswagen Golf GTI. Farten behöll han under kva-let som avgjordes i ett mycket ihållande spöregn tidigt på lördagsmorgonen. Marcus lyckades under kvalet med bedriften att ta pole position till båda heaten. 

Från sin fina startposition i första loppet kunde han som första bil efter 12 varv ta mål-flagg, dryga sekunden före polacken Maceij Steinhof. Det andra racet kördes i ett strålande soligt och varmt väder på söndagsförmid-dagen och Marcus var i mål över 3 sekunder före Jeffrey Kruger från Sydafrika.
– Säsongen kunde inte börja på ett bättre sätt, kom-menterar han.

Volkswagen Castrol Cup med tävlingar i Ungern, Tyskland, Polen, Tjeckien och Slovakien, avgörs under sju helger med två racingheat varje helg. 22 förare från åtta olika länder och tre världsde-

lar deltar i årets VW Castrol Cup.
Nästa tävling körs 23 till 25 maj på Eurospeedway Lau-sitzring i Tyskland tillsam-mans med ADAC GT Mas-ters.

Fluch tog dubbelseger

På bilden ses de glada spelarna i Team Lions efter segern mot värd-
laget AIK.                    FOTO: PER FRIBERG

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

– Det var jobbigt för förarna då det var en väldigt varm och solig dag och vätske-förlusterna blev stora under loppet, även om vissa föra-rer hade med sig vatten som de drack under tävlingen, berättar Anders Sandberg från Mälarö motocrossklubb (MCK).
Detta var den första av de två publikunderhållande tävlingar som brukar hållas på klubbens bana varje år.– Till skillnad mot moto-cross är enduro en sport som kräver stor uthållighet ef-tersom man åker under hela tiden och inte gör några av-brott. Det gäller också att få motorcykeln att hålla under hela tävlingen, konstaterar Anders Sandberg.

Han är en av de eldsjälar som tränar, tävlar och jobbar för klubbens fortlevnad och han önskar att fler skulle komma till de öppna träningstillfäl-len som hålls under två kväl-lar i veckan och helgerna.– Även tävlingarna är väldigt roliga att besöka. Man kan gå runt utmed banan och följa 

loppet från många olika stäl-len, berättar han.

Resultat:
1.    Robin Wallerman2.  Gabriel Nordström3.  Peter Ferm

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

Tuff endurotävling i gassande solsken

Att köra enduro varv på varv i oländig terräng ställer stora krav på 
uthållighet.              FOTO: HARRY BENTSEN

Den glade dubbelsegraren Marcus Fluch.            FOTO:PRIVAT
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Ett alternativ till att köpa bilen är SIGN&DRIVE, som är 
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drabbning
med 4-0, men det var ycket jämnare spel trots vi fick ett par bortfall på ktiga spelare samma dag m matchen var, berättar ders Frisk, som själv har lat fotboll i AIF till och n i nära 30 år.

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

marna i mastersklassen för damer, men har inte mer än ett års fokuserad träning bak-om sig.
– Jag bröt första gången för tre år sedan, men jag fastna-de inte riktigt för det förrän för ett år sedan och började då både träna armbrytning och styrketräning regelbun-det. Men jag har varit med på många tävlingar kors och tvärs i Sverige genom min sambo Anders som är tränare i armbrytning.

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

i VM
LÖPNING | Ett sjuttiotal spänstiga löpare tog sig runt Mälarömilen den 21 september. Det var sjätte gången som loppet ägde rum.

– Allt flöt på jättebra och alla verkade nöjda även om det var lite färre deltaga
ra året, berätt
son Lönnö, M

Tio olika k
totalt med d
barn- och ung
för 11-, 13- och 

Damklassen
laröarnas egen
Sophia Sundb

i mål på 38:17. Detta var den snabbaste damtiden sedan 2010. I herrklassen blev det en upprepning av förra året då Hans Edvardsson, FK Stu-denterna kom först i mål på 34:13 efter en hård kamp. Bland de yngre klasserna kan nämnas att å kl

Mälarömilen för 
sjätte gången

Många ivriga löpare 
start. 

BADMINTON | Ekerö IK bad-minton har vunnit division 4 Stockholm och går upp i division 3 nästa säsong. 

– I sista seriesammandraget spe-lade alla grymt bra och vi vann över tvåan Skogås med 7-1 och ett toppat Spånga med 5-3, berättar en glad Jacob Ahlsson, spelande lagledare i Ekerö IK badminton.
Man spelar åtta matcher och i ett lag bör man vara minst fyra killar och två tjejer. I seriesammandra-get hade Ekerö IK fem killar och två tjejer. Totalt har de spelat två Herrdubblar, en Damdubbel, tre Herrsinglar, en Damsingel och en Mixdubbel.

Vinsten är lite extra fantastiskt resultat då de aktivas träningsmöj-ligheter är något besvärliga. Ekerö IK:s badmintonsektion är en av alla 

föreningar som drabbas av bristen på halltider för träning. Spelarna får åka till Botkyrka för att träna efter-som det inte finns tillräcklig tillgång till träningstider i Ekerö kommun. De tränar cirka två gånger i veckan. De är också lite udda då snittåldern i klubben  är ganska hög.– Vi har en snittålder runt 40, men vi har alla spelat förr och alla är duktiga. Även om det blir rejält tufft nästa säsong så har vi ett bra lag. Vi ska nog kunna hävda oss där också tror jag, säger Jacob Ahlson och fort-sätter:
– Vi har ju några Ekeröspelare som spelar i andra klubbar eftersom träningsmöjligheterna är så dåliga här på Ekerö. Men nu kanske möj-ligheten finns att vi får tillbaka dem.Klubben har i år satsat stort och bland annat tagit in en av landets främsta badmintontränare, Andi 

Tandaputra. Han är född och upp-vuxen i Indonesien, en av världens ledande badmintonnationer. Se-dan han flyttat till Sverige har han tagit tio SM-guld, sex stycken lag-guld och fyra stycken indivduella guld. Han har drivit fram några av framtidens stora hopp inom svensk badminton och nu tränar Ekerö IK:s juniorer.
– Det här blir ett uppsving och vi hoppas naturligtvis på att vi kan få någon bra träningstid i bollhallen där vi måste vara för takhöjdens skull.

Ekerö IK:s badmintonsektion har mellan 40 och 50 juniorer utöver seniorlaget på cirka tio personer. De har även ett antal motionärer som tränar. 

                             
     EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

FOTBOLL | Damer div 3 a: 18/5 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Essinge IK Herrar div 2 sö. Svealand: 10/5 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - FC 

Skå IK & Bygdegård - Vasasällskapet FK Herrar div 6 B: 10/5 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF - Ekerö BoIS 16/5 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö B

5- manna turnering för alla tjejer i år 3 och 4 på Mälaröarna. Ett eller flera lag per skola och klass. Anmälan senast 9/5. 

FRIIDROTT | Mälaröspelen: 17/5 kl 10 Träkvistavallen: Höjd, längd, kula, vortexspjut. Anmälan senast 10/5 till Mälarö SOK. BÅBÅGSSKYTTE | Prov

Nystartad bågskytteklubBÅGSKYTTE | DMälaröarnas båg-skytteklubb bildades i slutet på januari. Nu håller de på att bygga en skjutanläggning ute på Skå flygfält. 

– Där har vi hittat tillräckligt mycket med mark som är så pass öppen så att man på ett säkert sätt ska kunna utöva bågskytte, berättar Jonas Sand som är ordförande i föreningen.I dagsläget består klubben av ett tiotal entusiaster som håller på att starta upp det hela med hjälp av mälaröbor, som skjuter och tävlar för bågskytteklubben Ulvarna, en klubb i Bromma.
– Det finns ett intresse för att 

kunna träna på hemmaplan, speci-ellt eftersom Ulvarna tränar vinter-tid inomhus i Högdalen, det är en bit att åka.
Hur kommer Mälaröarnas båg-skytteklubb att lösa vinterträning-en?

– Som det ser ut nu, kommer vi att skjuta i någon idrottshall här ute. Det är några saker vi måste lösa med kommunen, bland annat förva-ring av måltavlorna som är ganska stora och otympliga, förklarar Jonas Sand.
Förhoppningen är att de ska vara igång i början av maj månad. Klub-ben kommer att ha två prova-på-dagar. För dem som vill fortsätta 

kommer
ännu int
kursen k
blir någon
tillfällen.

– Då går
med en er
kerhetsrut
skytte. Dä
lite friare t
te är en väl
varje perso
viduella ba
säga hur må
man är klar

Jonas San
skytte när h
lit på i dryga

FOTBOLL    
Damer div 3 a
Bajen DFF 3 3 0 0 14 - 1 9Enebybergs IF 3 3 0 0 7 - 4 9Ängby IF 3 2 0 1 5 - 4 6AIK DFF 3 1 1 1 8 - 5 4Essinge IK 3 1 1 1 3 - 6 4Rissne IF 3 1 1 1 2 - 6 4Ekerö IK 3 1 0 2 4 - 5 3Mariebergs SK 3 0 2 1 2 - 4 2Sollentuna FK 3 0 1 2 3 - 8 1Spånga IS FK 3 0 0 3 0 - 5 0

FOTBOLL
Herrar div 2 sö. svealand 
Enskede IK 4 4 0 0 13 - 3 12Eskilstuna City FK 5 4 0 1 9 - 3 12Nacka FF 5 3 1 1 8 - 2 10Södertälje FK 5 3 0 2 13 - 10 9IK Sleipner 5 2 1 2 7 - 5 7KB Karlskoga FF 5 2 1 2 7 - 5 7FC Linköping City 5 2 1 2 5 - 6 7FC Gute 5 2 1 2 6 - 9 7Rynninge IK 5 2 1 2 6 - 10 7Ekerö IK 5 2 0 3 8 - 8 6Arameisk-Syrian. IF 4 1 1 2 5 - 5 4Värmbols FC 5 1 1 3 3 - 8 4Smedby AIS 5 0 3 2 3 - 9 3Karlslunds IF HFK 5 0 1 4 4 - 14 1

FOFOTBBOOLLL
Herrar div 4 Mellersta 
Älta IF 5 4 0 1 18 -FC Stockh. Intern. 4 3 0 1 12 - Värtans IK 4 3 0 1 7 - IFK Lidingö FK 4 2 0 2 11 - FC Krukan 4 2 0 2 9 - Ängby IF 4 2 0 2 7 - Vasasällskapet FK 4 2 0 2 8 - Vasastan BK 4 1 2 1 7 - FC Andrea Doria 4 1 1 2 10 - IK & Bygdeg. 4 1 1 2 3 - 

Skå IK & Bygdeg. 4 1 1 2 3 - Mälarhöjdens IK 4 1 0 3 6 - 1Ingarö IF 5 1 0 4 5 - 1

LÄGET DEN 5 MAJ

DET HÄNDER TILL DEN 21 MAJ

SporSporportentententen ’’’
”I sista seriesamm
spelade alla grymt 

Matcher & tabelelleerrr

EIK segrare i div

Från v
Kalle B
Berglu

Spela
Fuxberg
              

Ett av de första pilsläppen på Skå flyg-plats. Här kommer Mälaröarnas båg-skytteklubb att husera.                                                            FOTO:  CELINA SAND

Stockholm

www.skodastockholm.se

BROMMA: Ulvsundav. 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör -sön 11-16

SÄTRA: Murmästarv. 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör -sön 11-16

TÄBY: Enhagsv. 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör -sön 11-16

SÖDERTÄLJE: Forskarg. 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör -sön 11-16

PREMIÄR FÖR NYA SCOUT. 

Nya ŠKODA Octavia Scout är byggd för att klara det mesta. 

Med fyrhjulsdrift, förhöjd markfrigång och kraftfull motor står 

den rustad för grus och lera, sommar som vinter. Dessutom 

har den gott om plats för både passagerare och de prylar du 

kan tänkas vilja ta med dig. 

Nya ŠKODA Octavia Scout 4x4 TDI 150 hk

Pris från 258.900 kr

Billån fr. 1.900 kr/mån.   Leasing fr. 1.520 kr.   Förm.värde fr. 1.725 kr/mån

Bränsleförbr. bl. körning från 5,1 l / 100 km, CO2 från 129 g / km. Miljökl. EU6. Nybilsgarantin gäller högst 10 000 mil och 

omfattar det första som eventuellt inträffar. ŠKODA Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad 

på VWFS basränta. (eff. rta. 3,92% aug 2014). ŠKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% 

restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (aug 2014). Uppläggnings- och administrationsavg. tillkommer. 

Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. Bilen på bilden 

kan vara extrautrustad.  *Levereras samtidigt som bilen.

Utrustad med bland annat: HALDEX® 4x4 Generation 5, Bi-Xenon, Takreling och ytterback-

speglar i silverdesign, 2-zons Climatronic, Backkamera, Farthållare,  Hill Hold Assist, Infotainment 

system Bolero 5,8” färgskärm, touch screen med 8 högtalare, AUX-/USB-anslutning, Bluetooth 

telefonhandsfree, streaming audio, Color Maxi Dot info display, Auto. nedtonande inner och yt-

terbackspeglar, Automatisk elinfällning av ytterbackspeglarna och mycket, mycket mer!

NÄR UTRYMME MÖTER 

ÄVENTYR. 

FOTBOLL | Sanduddenbon 

Victoria Dalfors var en av de star-

ka krafterna i AIK:s F16-lag när de 

tog SM-guld i Sandviken i slutet 

av oktober. Nu väntar ännu större 

utmaningar. 

AIK:s F16–lag vann i semifinalen 

mot Selånger med 5-0 och finalen 

mot Karlstadlaget QBIK med 1-0.

– Det var verkligen jätteroligt att 

få uppleva att ta SM-guld och att få 

spela i ett så bra lag, säger en glad 

och nöjd Victoria, som tidigare i vå-

ras även var uttagen att spela serie-

spel med AIK:s F19-lag.

Victoria har spelat i EIK:s flickor 

-99 sedan hon var sju år, men se-

dan två år tillbaka spelar hon mitt-

fältare i AIK. Pappa Conny Dalfors 

har varit hennes tränare under åren 

i EIK och har bra koll på hennes 

styrkor.
– Victoria är ett energiknippe och 

på sin mitt-mittposition är hon mo-

torn i laget. Hon har också en stark 

spelförståelse, konstaterar han.

Förutom att hinna med fyra trä-

ningar i veckan under lågsäsong 

satsar Victoria också hårt på att göra 

bra ifrån sig när det gäller studierna. 

Hon går i nionde klass i Engelska 

skolan i Bromma.

– Det går ganska bra att kombine-

ra träning och skola, men jag prio-

riterar alltid skolan om jag behöver 

välja, säger Victoria.

I början av november fick hon 

också det positiva beskedet att hon 

är uttagen till ”F16-akademin” som 

är AIK:s nystartade elitsatsning för 

åldersgruppen.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se
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’’
Jag prioriterar alltid skolan om jag 

måste välja”         Victoria Dalfors, AIK F16.

SM-guld för Victoria

En glad och stolt Victoria Dalfors med SM-bucklan efter vinsten mot Karlstadlaget 

QBIK.                     FOTO: PRIVAT

Hockeycamp lockade 

hundratals ungdomar
ISHOCKEY | Ett hundratal hockey-

spelande barn och ungdomar har 

tillbringat sitt höstlov i kommu-

nens ishallar. Till sin hjälp har de 

haft engagerade tränare och äldre 

lagkamrater. 

– Vi har haft hockeycamp hela veck-

an och det har funkat jättebra. Äldre 

ungdomsspelare har varit med och 

hjälpt till med träningarna och de 

är väldigt duktiga på att ta de yngre 

spelarna och är goda förebilder, be-

rättar Patrick Jonsson, utbildnings- 

och utvecklingsansvarig i Ekerö 

IK:s hockeysektion.

Han beskriver klubbens jobb med 

att skapa en stark klubbkänsla som 

genomsyrar alla nivåer inom hock-

eyn, ända från de yngsta spelarna 

som är födda 2006 till A-laget.

– Vi har en tydlig utbildningsplan 

för alla spelare och tränare och vill 

att det ska vara en röd tråd som går 

genom alla årskullar. I slutet av april 

är det en extra rolig händelse när en 

tekniktränare från Kanada, faktiskt 

en av de allra bästa som finns, kom-

mer hit och kör träningar under en 

vecka.
Även i Allhallen i Skå har uppåt 

ett femtiotal barn och ungdomar 

ägnat höstlovet åt hockeyträning, 

såväl på is som ren fysträning.

– Det är jag och Jakob Bäckström 

som har varit huvudtränare och se-

dan tre juniorspelare som har hjälpt 

till som hjälptränare, berättar Len-

nart Älgekrans, som annars är trä-

nare för A-laget.

Att låta äldre spelare träna de yng-

re, är ett framgångsrikt koncept.

– Det är otroligt bra för dem, både 

genom att de själva får utbildning 

genom att till exempel lära sig att 

lägga upp träningar och genom att 

de blir goda förebilder för de yngre 

spelarna.
Både EIK och Skå IK välkomnar 

nya spelare och blir lite extra glada 

när tjejer väljer att snöra på sig 

hockeyrören och ge sig ut på isen. 

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Såväl is- som fysträning har det varit 

hos både EIK och Skå IK under höstlo-

vet. Ungdomsspelare har hållit i en del 

av träningarna.        FOTO: LO BÄCKLINDER

HANDBOLL | Damer div 4B: 16/11 kl 16:30 Tappströms bollhall: Skå IK - Bollstanäs SK 

INNEBANDY | Damer div 4 norra: 15/11 kl 18:15 Tappströms bollhall:  Ekerö IK - Hässelby SK IBK Herrar div 2: 8/11 kl 16:30 Tappströms bollhall: Ekerö IK - Grimsta AIK  22/11 kl 15:30 Tappströms bollhall: 

Ekerö IK - Rotebro IS Herrar div 4 nv: 22/11 kl 17:30 Tappströms bollhall: Mälarö IBK - IK Wasa

ISHOCKEY | Herrar div 2 östra A: 11/11 kl 19:30 Allhallen: Skå IK - IFK Österåker  Vikings HC 14/11 kl 19:30 Allhallen:Skå IK - GötaTraneberg Herrar div 5: 23/11 kl 18 Vikinkahallen: Ekerö IK - Bele Barkarby IF

HANDBOLL

Damer div 4 b

Sthlm.polis. IF HF 5 5 0 0 164 - 56 10

Sportsg. DHK 5 5 0 0 120 - 57 10

Tungelsta IF 5 4 0 1 121 - 89 8

Bollstanäs SK 5 3 0 2 113 - 94 6

Skå IK 5 3 0 2 107 - 94 6

BK Sol 5 3 0 2 97 - 123 6

IK Tellus 5 2 0 3 86 - 94 4

Gurrabergs HK 5 2 0 3 90 - 113 4

Sollentuna HK 5 1 0 4 93 - 114 2

Norrtulls SK 5 1 0 4 70 - 120 2

Handens SK 5 1 0 4 69 - 126 2

Ösmo GIF HK 5 0 0 5 63 - 113 0

INNEBANDY

Damer 4 n

Råsunda IS 4 4 0 0 62 - 7 12

Hässelby SK IBK 4 3 0 1 45 - 10 9

Ekerö IK 5 3 0 2 29 - 26 9

Högalids IF 4 3 0 1 16 - 13 9

Töjnan IBK 5 2 0 3 19 - 35 6

Sollentuna IBK 4 1 1 2 20 - 32 4

Väsby IBC 4 0 1 3 11 - 52 1

Sigtuna IF 4 0 0 4 14 - 41 0

INNEBANDY

Herrar div 2

Hammarbyh. IBK 7 6 0 1 63 - 38 18

Rotebro IS 7 5 1 1 51 - 37 16

TT Ungdom IBK 8 5 1 2 59 - 57 16

Råsunda IS 7 5 0 2 44 - 36 15

Grimsta AIK 7 4 3 0 44 - 38 15

Bele Barkarby IF 7 4 1 2 53 - 34 13

Huddinge IBS Ung. 8 3 0 5 34 - 39 9

Älta IF 7 2 2 3 31 - 32 8

Västerhaninge IBK 7 2 0 5 30 - 46 6

Högalids IF 9 1 2 6 50 - 68 5

Ekerö IK 7 1 0 6 34 - 55 3

Turebergs IF 7 0 2 5 40 - 53 2

INNEBANDY

Herrar div 4nv

KTH IF 5 5 0 0 29 - 15 15

Nyboda IBK 5 4 0 1 48 - 24 12

IK Wasa 5 3 0 2 40 - 19 9

Mälarö IBK 5 2 1 2 36 - 29 7

IBK Sundby 6 2 1 3 31 - 32 7

Vällingby BK 5 2 1 2 22 - 32 7

Westermalms IBK 6 2 1 3 18 - 38 7

Ormbacka/Skälby 5 1 0 4 22 - 29 3

Västerorts IBK 6 1 0 5 19 - 47 3

INNEBANDY

Herrar div 5

IS Bar C. Nytorget 5 5 0 0 46 - 15 15

Värtans IK 5 3 0 2 50 - 22 9

Huvudstadens IBK 4 3 0 1 30 - 26 9

Lidingö IBF 3 2 0 1 23 - 14 6

Lokom. Sthlm. IK 5 2 0 3 27 - 21 6

Ängby IF 4 1 0 3 25 - 38 3

Adelsö IF 4 1 0 3 17 - 50 3

IK Hephata 4 0 0 4 12 - 44 0

LÄGET 4 NOV

DET HÄNDER TILL DEN 26 NOV

Matcher & tabeller

ISHOCKEY

Herrar division 2 östra A

Sollentuna HC 9 7 2 0 43 - 20 24

Nacka HK 9 6 1 2 49 - 17 20

GötaTraneberg 9 5 1 3 33 - 27 16

Bålsta HC 9 4 2 3 34 - 21 15

Rimbo IF 9 4 1 4 35 - 28 14

Spånga Hockey 9 4 1 4 33 - 31 13

Skå IK 9 2 0 7 25 - 53 6

IFK Österå. Vik. HC 9 0 0 9 13 - 68 0

ISHOCKEY 

Herrar div 5

Brinkens IF 3 3 0 0 12 - 8 6

Täby Titans HF 3 2 0 1 25 - 19 4

Västerorts HK 1 B. 2 2 0 0 16 - 11 4

Ekerö IK 3 1 0 2 20 - 14 2

Solna SK 2 1 0 1 11 - 8 2

Västerb.Pant.HC 3 2 0 1 17 - 17 2

Älta IF 2 3 1 0 2 22 - 23 2

Bele Barkarby IF 2 0 0 2 8 - 12 0

Hanson Brothers 3 0 0 3 10 - 29 0
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KORT OM SPORT

ISHOCKEY | Lördagen den 1 no-

vember spelade EIK Cougars borta-

match mot Älta i Ältahallen och 

vann med 11-2. 

– Ett av deras mål släppte do-

marna igenom trots flera meters 

offside. En av våra spelare fick också 

hjälpa en av domarna upp från isen 

när han trillade vid en tekning och 

samtidigt gjorde vi mål. Vår spe-

lare Anneli Eriksen gjorde fem mål, 

de andra målen var olika spelare 

inblandade i, berättar Vicky Ahn-

strand, EIK Cougars.

Dagen efter, den 2 november, 

vann Skå Mammuts sin hemma-

match mot Värmdö med 9-0. Den 

första matchen i seriespelet vann de 

med 8-0.
– Det känns jättekul och nu ligger 

vi överst i vår tabell, berättar Ankie 

Rollfelt, Skå Mammuts.

Nästa match spelar Skå borta mot 

Solna den 23 november.

FOTBOLL | När  svenska landslaget 

tågade  in på Friends arena för att 

möta Ryssland i EM-kvalet i mitten 

av oktober, hade de stadig eskort 

av ett gäng fotbollsspelande 05:0r 

från Ekerö IK. Iklädda matchställ i 

svenska flaggans färger med bud-

skapet ”No to racism” tryckt på 

tröjorna gick de rakryggade flick-

orna och pojkarna hand i hand med 

landslagspelarna ut på plan. Några 

lyckliga fick också chansen att göra 

”high five” med Zlatan Ibrahimo-

vic.
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GYMNASTIK | Mälarögymnast-

erna har bara varit verksamma i 

drygt ett halvår, men den snabba 

tillväxten visar redan att det 

finns ett stort behov för en lokal 

gymnastikförening.  

– Vi är 87 medlemmar just nu, 

men det är många fler på väg in 

och i januari räknar vi med att vara 

110 med de två nya grupper som 

startas då, säger Jessica Wallbom, 

Mälaröagymnasterna som tillsam-

mans med Elin Berglund startade 

föreningen.

Hon berättar att klubben har 

vuxit helt utan marknadsföring 

och att de medvetet legat lite lågt 

för att kunna vara säkra på att ha 

ledare- och lokalresurser för att ta 

emot alla intresserade.

– Idag har vi grupper för barn 

födda 2005 till 2011. För tillfället 

är det mest tjejer, men nu gör vi 

en pojksatsning. Vi hoppas även 

på att kunna hitta ledare och starta 

grupper på andra ställen på Mälar-

öarna, förutom de som vi har idag 

i Skå skola, Uppgårds- och Sten-

hamraskolan.

Onsdagskvällar är det öppen 

träning i Stenhamraskolan och då 

kan de som aldrig tränat gymnas-

tik förut, likväl som de som redan 

är gruppindelade och mer erfarna, 

få träna tillsammans över ålders-

gränser.
– Det är som en familjeaktivitet 

och barn, ungdomar och vuxna 

tränar tillsammans. Vår målsätt-

ning är att gympa ska vara kul och 

vi jobbar hårt med att ha en bra 

värdegrund. Vi är definitivt ingen 

elitistisk klubb, utan vill vara med 

och förbättra klimatet inom gym-

nastiken.
En tävlingsgrupp finns dock 

för dem som tycker att det är ro-

ligt och härnäst väntar tävlingar i 

Trollbäckens Christmas Cup i Ty-

resö den 13 december.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Gymnastikförening växer så det knakar

’’Vi är definitivt 

ingen elitistisk 

klubb, utan vill vara 

med och förbättra klimatet 

inom gymnastiken’’’’
Under det dryga halvår som Mälarögymnasterna varit igång har de fått nära nittio medlemmer. Efter årsskiftet kommer det 

vara ytterligare ett tjugotal då det startat två nya grupper.                              FOTO: ELIN BRODIN BERGLUND 

BASKET
Damer div 2
Viby Basket 8 7  1 518 - 333 14
Arvika 6 4  2 376 - 324 8
Fryshuset Basket 6 4  2 336 - 316 8
VGB 5 3  2 296 - 238 6
KFUM Gävle 7 2  5 305 - 353 4
KFUM Ekerö 7 1  6 307 - 425 2
Västerås Basket 6 0  6 240 - 446 0

INNEBANDY
Herrar div 2
Hammarby IF IBF 7 6 1 0 50 - 26 19
Nacka Wallen. IBK 7 6 0 1 39 - 29 18
Vallentuna IBK 7 4 2 1 64 - 48 14
Väsby AIK 7 4 1 2 39 - 33 13
IBF Off. Lidingö 7 3 0 4 47 - 45 9
Ingarö IF 6 3 0 3 44 - 45 9
Hässelby SK IBK 7 3 0 4 37 - 39 9
Ekerö IK 7 3 0 4 40 - 52 9
Hammarb. IBK 7 2 1 4 47 - 51 7
IS Bar C. Nytorget 6 2 0 4 25 - 33 6
Sörskogens IF 7 1 2 4 45 - 48 5
Värmdö IF (B 7 0 1 6 28 - 56 1

INNEBANDY
Herrar div 5B
Westermalms IBK 5 4 0 1 31 - 18 12
Mariebergs SK 6 3 2 1 38 - 35 11
Högalids IF (B) 6 3 1 2 43 - 42 10
Lokom. Sthlm. IK 5 3 0 2 38 - 28 9
Ängby IF (B) 5 2 1 2 18 - 28 7
Järfälla IBK(C) 5 2 0 3 30 - 31 6
Hässelby SK IBK (C) 6 2 0 4 35 - 42 6
Vällingby BK 4 1 2 1 24 - 24 5
Adelsö IF 6 1 2 3 28 - 32 5
IK Stym 6 1 2 3 27 - 32 5

ISHOCKEY
Herrarr div 3 ö
Lidingö Vik. HC 11 6 3 2 53 - 22 24
KTH IF 11 6 1 4 45 - 29 20
Hallsta IK 10 5 2 3 51 - 37 19
Ekerö/Skå IK 11 5 1 5 46 - 41 16
Ormsta HC 11 5 1 5 41 - 51 16
Kista HC 11 4 2 5 44 - 55 14
Älta IF 11 3 2 6 37 - 37 12
FOC Farsta IF 10 2 2 6 29 - 74 8



         Välkomna Till 

 Julbordet
Njut av ett traditionellt

Julbord
på Skytteholm Hotell 

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 & Konferens 
är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

ell & Konferens 
olm Meeting

på Rastaholms Värdshus
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

Julbord

På Ekebyhovs 

slott upplever du 

julstämningen när 

den är som bäst! 

Jul på 
slottet 

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

JULBORD 2019

Boka på 
www.drottningholm.org 

info@karamellan.org
08-759 00 35 

Restaurang i Sveriges första världsarv Drottningholm

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!”
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Smyckeverkstad Ekerö bibliotek anordnade smyckesverkstad på 
höstlovet för barn över 7 år. Det var mycket uppskattat av de kre-
ativa besökarna som fyllde borden. På bilden Närgiz Jafarli som 
ledde verkstaden med Nadia, Selma, Elise och Christoffer. 

 FOTO: HELENA PUASCHITZ 

Zombierun Den 31 oktober invaderades Ölsta Folkets hus av 
snälla barn förklädda till otäcka varelser när årets ”zombierun” 
ägde rum. Efteråt var det disco och andra festligheter för de som 
vågade.          FOTO: ANNA TEGELMARK

Jubileum Vid Mämus jubileumskonsert i Herman Palmsalen, 
Stenhamra den 19 oktober framfördes bland annat Jonas 
Dominiques Kontrabaskonsert. Solist var kontrabasisten Anna 
Hansson som är ”uppvuxen” i Mämus. 

 FOTO: MARIANNE ABRAHAMSSON

Hemslöjd Den första helgen i november besökte Stockholms läns 
hemslöjdsförening Barnens eget bibliotek i Stenhamra och lät 
barnen prova på att slöjda.  

 FOTO: CARMEN R BLOMSTRAND

Ministry of Magic Under några höstlovstimmar förvandlades 
Ekerö kommunhus till Harry Potters Trolldomsministeri. Ett 40-tal 
unga mälaröbor tog tillfället i akt att spela ”quidditch” och bekan-
ta sig med de magiska lokalerna.                       FOTO: EKERÖ KOMMUN

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

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

Lösningsarkitekt 
IT/System/Säkerhet
Brinner du för att effektivisera och 

utveckla verksamheter med hjälp av 

tekniska lösningar? Då är du den vi söker.

Som lösningsarkitekt kommer du tidigt in i leveransen 

och arbetar med att förstå och analysera verksam-

hetens krav och behov för att sedan omsätta detta 

till en design som är säker men också värdeskapande 

för verksamheten. Du arbetar tätt med övriga i teamet 

och har stort kundfokus. Det är viktigt att du själv 

kan hjälpa till att realisera lösningsförslaget.

Läs mer på jobb.ekero.se

Ekerö 
kommun 

söker
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Adelsö Ringväg 278
Öppet lördagar kl 11-15

Övriga tider ring 070-440 41 63

Tofta gårdTillbaka över 

vintern till

D I N   I N R E D N I N G S B U T I K   P Å   A D E L S Ö

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar

Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning 

OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper 

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

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö

Årsslutsmingel med tilltugg och dryck

Inkludering i hela Sverige 
18 november kl 17.30-20 Erskinesalen, Ekerö centrum

17.00-17.30 Välkomstglögg och registrering
18.00-18.30 Huvudtalare – Karl Wennberg 
professor i förtagsekonomi vid Linköpings 
universitet och forskare vid Handelshögskolan 
i Stockholm, presenterar Fores rapport om 
integration i Sverige kommuner. Vilka nyckel-
faktorer är viktiga för att kommuner ska lyckas 
med arbetsmarknaden?

18.30-18.50 Paneldiskussion Utmaningar och möjligheter för ökad 
inkludering i Ekerö kommun. Moderator Oskar Adenfelt, Fores

Panelföreträdare
Lena Törnblom Löfquist – samordningschef Ekerö kommun 
Riccard Slettengren Badiali – utvecklingsledare Ekerö kommun
Kent Söderberg – Almlundaföretagen – representant näringslivet  
Christine Obiya-Nordström – Sundsgården kultur- och integrations-

   center civilia samhället 
Aster Mebrahtom – bosatte sig i Ekerö kommun från Eritrea
Helena Lindemark – VD och Sustainability Change Agent – Hållbar   

   utveckling Sverige 

18.50-19.00 Frågor och svar-session

20:00 Evenemanget slutar

Arrangör: 

Sundsgården 
Kultur- och Integrationscenter

Ditt liv 
på pränt!

Har du länge tänkt att du borde 

skriva ner dina minnen 

för att barn och barnbarn 

ska kunna ta del av dem?

Jag kan hjälpa dig att sätta 

ditt liv på pränt och bli en bok, 

låt mig berätta hur!

PÅ PRÄNT 
www.paprant.se   070 - 787 45 18
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Kontakta Stefan Stjernberg 
på 0705-98 99 75, 
stefan.stjernberg@skalfast.se 
för mer info skalfast.se

Entreprenör

EKEBYHOV BUSINESS CENTER  Bryggavägen 110

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

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

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

LEDIGA KONTORSRUM 

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER  Bryggavägen 121 

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

*Moms tillkommer på hyror

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: Drönare                                                                       FOTO: ARKIV 

Vi gratulerar Lena Levin, Ekerö, till förra numrets vinst där 
korsordet hade nedanstående lösning. 
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Vinterförvaring 

FORDON
Bil, båt, husvagn, 

husbil, mc

Norrby Gård
070-811 09 59

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

78 på 60: Gunnar Nilsson

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Det är måndag 
morgon: Janne Andersson

Fredagsmys: Leif Helenius 
och Ulf Nystedt

Fredagsdansen: Gunilla 
Jerlinger och Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling

God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson

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

Hårdrock: Janne Widén 
och Robert Waardhal

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kritfabriken: 
Fredrik Värme

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen: 
Lasse, Kalle och Nisse, 
Gunilla Jerlinger

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

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

Musik i skymningen: 
Birgitta och Janne Lyckman

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

Plattfall: Nisse Jakobsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Rockoko: Gunilla Jerlinger

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Strömavbrott: 
Jonas Lundström

Sång och glädje: Thorleif 
Larsson och Erik Ström

The 70´s: Magnus Haage

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Wallins Praliner: 
Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm

           

Hemstäd
Kontorsstäd

Flyttstäd
FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Vi är en miljömedveten och profesionell städfirma 
på Ekerö som även verkar på hela Mälaröarna 

och i Stockholm City. Vi erbjuder allt från hushållsnära 
tjänster till kontorsstäd, flyttstäd och fönsterputs för 

både privatpersoner och företag. Välkommen!

www.ekerostad.se
070-560 19 54

För en enklare vardag!



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 
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Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

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

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

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

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

Marie Rosmark 
Kundrådgivare

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

   www.smilingmeditation.com

Mindfullness
          

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

Kom till 
mindfulness

kurs eller 
relax!

DÖDA

• Hans Börje Persson, 
Färentuna, avled den 2 sep-
tember i en ålder av 64 år.

• Wilfried Heinz Hermann 
Deiters, Ekerö, avled den 27 
oktober i en ålder av 84 år.

• Thomas Valdemar Loeb, 
Färentuna, avled den 20 
oktober i en ålder av 73 år.

• Eva Barbro Lindohf, Ekerö, 
avled den 16 oktober i en 
ålder av 71 år.

Min käre Make
Vår käre Far

Heinrich

Künneke
* 21 juni 1934

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

✝ 3 november 2019

R U T H

THOMAS

HENRIK

Arbetsfyllt och strävsamt har 
Ditt liv varit

Lugn och stilla blev Din död

Vår älskade pappa

Gunnar Nyberg
* 14 juli 1939

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

28 oktober 2019

CARINA  MONIKA  HELENA

med familjer

Släkt och vänner

När Mor gick bort, 
så ensam blev Din strid

Nu kära Far, 
har även Du fått frid

Sov, kära två, 
som delat livets öden

I gravens ro 
förenade i döden

Älskad - Saknad

Begravningen äger rum fredagen
den 22 november kl. 11.00 i Ekerö
Hembygdsgård. Därefter inbjudes

till minnesstund. 
Anmälan senast den 18/11 till

osa@lovabegravning.se 
eller tel. 08-15 64 30. Tänk gärna

på Alzheimerfonden
Bg. 901 11 98. 

Stort tack till personalen på
Kullen, avd. Syrenen.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

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

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

SÄLJES
Landrover Freelander Lilla 
modellen. Ingen rost, 20+ 
mil, 2003. Bra dragbil, tar 
släp 2000 kg. Bra bil för 
hund. Automat. Fyrhjuls-
drift. Bensin. Hunter green.
Finns på Ekerö. Ring Ove 
070-825 27 86. Pris 37 000 
kr.

Ljusskylt 157 x 45 cm i alu-
minium med 2 lysrör. Pris: 
1 500 kr. 070-743 56 69.

Begagnad marksten i gott 
skick, ca 45 kvm. Blandad 
röd och grå, storlekar 10 x 
10 / höjd 10 cm, samt 14 x 
21 cm / höjd 7 cm. Säljes 
för 3 500 kr och hämtas av 
köpare.Tel. 070-484 09 36.

ÖNSKAS HYRA

Skötsam barnfamilj med 
ordnad ekonomi önskar 
hyra radhus i Stenhamra, 
önskvärt på Söderströms-
väg för längre tid. Minsta 
antal rum är 3. Och maxhyra 
på 10 000 kr. Allt av intres-
se! camilla@winab.nu

BORTSKÄNKES

Soffbord massiv furu. 
155x78 cm, höjd 60cm. 
070-608 16 60.

Fin vävstol skänkes, kom-
plett, tillverkad på John 
Anderssons vävstolsfabrik. 
Mått: 150 cm x 120 cm, 
höjd: ca 150 cm. Tillbehör 

som skyttel, 
varptråd 
mm ingår. 
Finns på 
Stavsund, 
Ekerö. 
Tel: 073-
215 39 70

ÖVRIGT

Är du duktig på att fixa rost-
hål? Jag har en Volvo V40 
- 98 som behöver snyggas 
till så att den håller några år 
till, speciellt en framskärm. 
Bilen finns på Ekerö. Mate-
rial och originalfärg finns. 
Hör av dig om du har vana 
av rostfix.  fredrik.ekero@
gmail.com

• Familjeannonsera GRATIS! 

• Max 100 tecken inklusive 
blanksteg samt eventuell 
jpgbild

• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  

• Eller till  MN, Box 100,         

178 22 Ekerö

• Var ute i god tid – helst 2 
veckor före utgivningsdag

• För utgivningsplan se redak-
tionsruta sid 2

• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt  i mån av utrymme 

• Manus tas inte emot per 
telefon eller fax. Vi uppskattar 
e-post!

• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 356 00



Tappström

Handla när det 
passar dig!

HANDLA I VÅR BUTIK ONLINEICA.SE/TAPPSTROM

Samma pris på nätet som i butik
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Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

560 340 00

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!

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

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

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Kontakta oss på ekerohalsorum@gmail.com
Johanna och Lottie

Få kvittot idag och nyttja 
massagen fram till 
sista april 2020

Köp ett FÖRKÖPSKORT 
för dina friskvårdspengar

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-AArrbb
ce

MÄLARÖARNA | Polisen 
kan rapportera om två 
händelserika veckor när 
de tittar tillbaka på sina 
insatser på Mälaröarna 
under senaste perioden.
Bland annat rattfylleri och 
stölder hamnar högt i sta-
tistiken.

Inbrott och stölder har skett 
på otaliga platser under pe-
rioden. Flera båtmotorer 
stals till exempel i Färentuna 
i slutet av oktober, liksom 
båtar som försvann både 
på Kärsön och vid Jungfru-
sunds marina

Bensin och verktyg har 
även stulits från byggar-
betsplatser, på såväl Ekerö 
som i Drottningholm och 
fritidshus har blivit utsatta 
för inbrott och stölder, både 
i Drottningholm, Ekerö och 
Stenhamra. I Stenhamra har 
även ett flertal bilinbrott 
skett, där bilägare har blivit 
av med ljudsystem, kläder 
och bildelar

– Flera gärningmän för-
sökte också bryta sig in i en 

båt i Tappströmskanalen, 
men boende på båten upp-
täckte detta och lyste på 
dem med strålkastare, vil-
ket resulterade i att de gav 
sig av.

Även i trafiken har det fun-
nits anledning för polisen att 
agera. 

– Den 25 oktober körde 
en bil på fel sida av Ekerö-
vägen och voltade därefter. 
Föraren gjorde ett negativt 
utandningsprov, vilket gör 
att man kan fundera på om 
olyckan kan vara mobilrela-
terad. Tänk på att stanna till 
när du ska skriva sms eller 
till exempel knappa in en 

adress i din gps, säger Anna 
Freij, kommunpolis.

Ett par handgemäng har 
också inträffat under de se-
naste två veckorna. Bland 
annat uppstod ett slagsmål 
i Ekerö centrum den 26 ok-
tober. Polis kom till platsen 
och hjälpte målsäganden 
till sjukhus. Den 30 oktober 
uppstod ytterligare ett bråk 
mellan två personer, denna 
gång på en buss som färda-
des i Drottningholm.

– Den 5 november blev 
en polispatrull omkörd av 
person i hög fart på väg ut 
mot Ekerö centrum och 
föraren rapporterades för 
hastighetsöverträdelse. Den 
6 november greps också tre 
rattfyllerister på endast 20 
minuter vid Ekerö centrum, 
då trafikpolisen gjorde en 
kontroll. 

Den tredje personen som 
fastnade i kontrollen hade 
1,58 promille och var även 
sedan tidigare dömd för 
grovt rattfylleri och hade 
återkallat körkort. Fordonet 

beslagtogs på grund av upp-
repad brottslighet.  

Även i Färenunta togs en 
trafikant för grovt rattfylleri 
samt olovlig körning den 10 
november. Samma dag träf-
fade polisen på en person 
som visade ett förfalskat kör-
kort i Skå. De rapporterade 
detta samt olovlig körning.

Från Stenhamra har också 
flera uppgifter om ungdo-
mar som skjutit raketer och 
så kallade ”bangers” bland 
annat mot bussar, inkommit 
under tvåveckorsperioden.

Slutligen kan Anna Freij 
berätta om ytterligare en 
händelse från Färentuna, 
som är vanligare under den 
kallare årstiden.

– Aska från en öppen spis 
tömdes i en behållare som 
ställdes utanför en bostad 
som sedan fattade eld. Var 
noga med aska som fortfa-
rande har lite glöd kvar, po-
ängterar hon.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Rattfylla och slagsmål
Polisen tog tre rattfyllerister på kort tid

”Den 6 november 
greps också tre 
rattfyllerister på 
endast 20 minuter 
vid Ekerö centrum, 
då trafikpolisen 
gjorde en kontroll”



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Koll på läget sedan 1937

Etagevilla med flertalet uteplatser

Gäststuga/ ateljé

Möjlighet till egen brygga

Ringvägen 30, Ekerö
5 rok, 132 m² UTGÅNGSPRIS 6 475 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1984

TOMT 872 m² EP G MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63

Representativ villa i herrgårdsstil!

Generösa ytor om totalt 362 kvm

Dubbelgarage

Marieberg 5, Munsö
12 rok, 263 + 99 m² UTGÅNGSPRIS 8 500 000 kr 

VISAS Sö 17/11 kl 12:00-12:45 BYGGÅR 1981

TOMT 7388 m² EP 32 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Renoverat & tillbyggt

Sekelskiftsdröm i modern tappning!

Låga driftskostnader

Skogbyvägen 27, Skå
4 rok, 139 + 50 m² UTGÅNGSPRIS 12 500 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1922 TOMT 6519

m² EP 43 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63

Drömläge invid Mälarens strand

Fantastisk sjöutsikt

Stort renoveringsbehov

Marielundsvägen 20, Adelsö
5 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 2 895 000 kr 

VISAS Sö 17/11 kl 11:00-11:40 BYGGÅR 1970 TOMT

1130 m² EP 80 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

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



Koll på läget sedan 1937

Ekuddsvägen 34B, Ekerö

4 rok, ca 103,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 450 000 kr AVGIFT 4 963 kr/mån VISAS Sö 17/11 kl 12:45-13:30, Må 18/11

Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1985/1986 EP Ej utförd MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Barnvänligt Nära till allt

Soligt sydvästläge Bekvämt boende

Klevbergsvägen 15, Stenhamra

5 rok, ca 145 m² UTGÅNGSPRIS 4 000 000 kr VISAS Sö 17/11 kl 11:15-12:00 Må 18/11 Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1970 TOMT 613 m² EP 132 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Utmärkt centralt läge! Härliga ytor & många möjligheter!

Intilliggande garage Barnvänligt område

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



Koll på läget sedan 1937

Silvavägen 11, Stenhamra

4 rok, 129 m² UTGÅNGSPRIS 3 795 000 kr VISAS Sö 17/11 kl 15:00-15:45 BYGGÅR 1969 TOMT 608 m²

EP 54 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Enplansvilla i välvårdat skick Stort inglasat uterum

Barnvänligt område Bergvärme

Kyrkfjärdsvägen 9, Ekerö

5 rok, ca 250 m² UTGÅNGSPRIS 17 100 000 kr VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2006

TOMT 2100 m² EP 86 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Tilltalande sjöställe Påkostad brygga & egen strand

Pool & bubbelpool Dubbel-carport med förråd

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




