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VA-utbyggnad
ligger efter
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp
hänger inte med i exploateringstakten. Det kan
innebära att mälaröbor som inte tidigare haft
krav på sig att åtgärda sina avlopp, blir tvungna
att göra detta om VA-utbyggnaden dröjer för
länge. | 12

Hur kan bygget tillåtas?
Flera insändare uttrycker missnöje över kommunens
byggnation av en aktivitetsyta i Ekebyhovsdalen. MN
har träffat Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens
ordförande för att få ta del av kommunens intentioner
med byggnationen. | 6

Dialog om centrum
Nu får mälaröborna själva tycka till om hur de vill att
det framtida Ekerö centrum ska utformas. | 14

’’

”Kommunens förtroendevalda och ekeröbor
bör vidare ställa sig frågan om hur välbetänkt
det är att förlägga 138 familjers boende och
63 vårdboenden i tre- till femvåningshus runt
en av Ekerös mest trafikerade vägkorsningar.”
| tyck 28

Integration på agendan
Nyanlända, politiker, tjänstemän, näringslivsrepresentanter och forskare möttes i Erskinesalen och pratade
om hur man ska uppnå en lyckad integration, | 16

Frågor om återvinningen
Skå återvinningscentral har bom och kräver passerkort till skillnad mot andra återvinningscentraler
som exempelvis i Bromma. Svaret på varför det är så
finner du i ”Fråga Johan”. | 18

Medaljregn för Ymer

De blev årets Ekeröföretagare
Wiggeby jordbruk strävar efter att skapa en verksamhet som har ett eget kretslopp och de har kommit en bra
bit på väg. Med miljöfokus och hållbarhetstankar fortsätter de att utveckla företaget allt eftersom. På bilden
fr.v. Håkan Eriksson, Teri Lee Eriksson och Jonas Andersson. Delägaren Jonas Östlund saknas på bilden. | 8-9
FOTO: OVE WESTERBERG

Ymer Alber har tagit flera silver- och guldmedaljer i
klättring den senaste tiden. Hans stora mål är OS. | 25

Vägbekymmer redan -69
”Viktiga vägobjekt saknas i nya femårsprogrammet”,
så lyder en rubrik i MN 1969. | 30

BILTVÄTT
KONTORSHOTELLET SOM
GÖR DITT FÖRETAGANDE
ENKLARE MED MÖJLIGHET
TILL NÄTVERKANDE
KONTAKTA ANNIKA PÅ 070-303 75 44
WWW.DESTINATIONEKERO.SE

Black Friday 29/11
Julmarknad 30/11
i Ekerö Centrum!
Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.

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

Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

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

Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Behöver du hjälp
med bokslut?
Ring oss!

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!



Från vår Deli
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Vi ses då!
skinktävlning.
n
/Anton & Anto

129k 1490
/kg

Färsk laxﬁlé Norge. Hel och halv.
Från manuella ﬁskdisken. Jfr pris 129:00/kg.

/hg

Julskinka Sverige. Mor Annas.
Griljerad. Från vår deli. Jfr pris 149:00/kg.

Adventstider!

5k
/st

Lussekatter Bonjour.
70 g. Butiksbakad. Jfr pris 71:43/kg.

2290
/hg

Saint Agur Engelmann.
Grönmögel. Packad. Jfr pris 229:00/kg.

1190
/hg

Janssons frestelse Alhambra.
I lösvikt. Jfr pris 119:00/kg.

20k
/st

Pepparkakor Göteborgs.
375 g. Jfr pris 53:33/kg.

5990
/kg

25k
/st

Adventsskinka Scan. Ursprung Sverige.

Julstjärna

Ca 1600 g. Färdigkokt. Jfr pris 59:90/kg.

Röd. 3-4 grenad.

Inför Julmys!

2990 3990
/st

Blandfärs Ursprung Sverige.
500 g. Jfr pris 59:80/kg.

/st

Nötfärs Ursprung Sverige.
500 g. Jfr pris 79:80/kg.

10k
/st

Apelsiner i nät ICA. Spanien/
Grekland. 1 kg. Klass 1. Jfr pris 10:00/kg.

Tappström
Öppet 8–22

Priserna gäller vecka 48 t o m 1/12-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Du får din ålder
i rabatt på bågen!
Ymer Alber från Ekerö har tagit flera silver- och
guldmedaljer i klättring. Sid 25.
FOTO: PRIVAT

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. 2019-12-07.
Kan kombineras med
värdechecken nedan
men ej med andra
erbjudanden.

19

9 9 - 2 019

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik

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

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

alltid på!

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång.
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 19-12-07
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

Giselle Egenäs tävlar i SM i konståkning. Sid 25.
FOTO: BERNT SEIPL

Priser av olika slag
I detta nummer skriver vi om ﬂera mälaröbor som har tagit emot priser senaste tiden. På den
årliga näringslivsdagen korades Årets Ekeröföretagare och på sportsidorna möter du Ymer
som genom sina många medaljer i klättringstävlingen Nordic Leads, blev Sveriges mest framgångsrike deltagare.
En annan ekeröbo, Tony Stigmanslid, är en av ledarna och drivkrafterna bakom föreningen
”Gatans lag” som mottog Zlatan Ibrahimovic stipendium ”Number 10” på en miljon kronor
på fotbollsgalan. ”Gatans lag” vänder sig till människor som lever eller har levt i hemlöshet,
missbruk eller kriminalitet eller som på annat vis, känner ett utanförskap. Visionen är att besegra detta genom fotboll.
Integrationsarbete är viktigt för att undvika utanförskap och forskare, tjänstemän och politiker, nyanlända och representanter från civilsamhället diskuterade vilka faktorer som är viktiga för att nyanlända ska kunna bli integrerade i samhället. Mer om detta kan du läsa på sidan
16.
Att involvera är också viktigt och mälaröborna har nu möjlighet att studera Ekerö och Stenhamra centrums framtida utformning och också bidra med synpunkter. Det läser du om på
sidan 14.
Vi har också följt upp de ﬂertal insändare som handlat om kommunens byggnation av en
aktivitetsyta i Ekebyhovsdalen och frågat kommunen hur de ställer sig till dessa synpunkter.
Och när det byggs, då väcks ofta reaktioner. På ett tidigt stadium har vi därför hört oss för hur
ett framtida byggprojekt, kommer att påverka omgivningen.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nyheter..................................................sid 6-16
Fråga Johan ...............................................sid 18
Kultur........................................................ sid 20
På gång .......................................................sid 22
Sporten ............................................... sid 24-25
Öarna runt .............................................. sid 26
Insändare............................................ sid 28-29
50 år sedan ............................................... sid 30
Mälarökrysset ..........................................sid 32
Privata annonsmarknaden ................. sid 34
Familjesidan ............................................ sid 34
Larmet går ................................................ sid 36

100 % MÄLARÖARNA!
MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av
Svenska Dagbladet 1949

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

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

Tel. 08-731 77 07

REDAKTIONEN

ANNONSBOKNINGEN

nyheter

MÄLARÖARNAS

REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se
ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen
895 kr/år. Betalas till bankgiro
5129- 2308
TRYCK Pressgrannar 2019

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden
Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före
utgivningsdagen.
Tidningen ansvarar ej för icke
beställt material samt för fel med
annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se
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BYGGNATION

| nyheter

” I översiktsplanen står det tydligt att Ekebyhovsdalen är ett område som ska vara ett aktivitetsområde”

’’

Frågor om aktivitetsytan
EKEBYHOV | Hur kan kommunen bygga på öppen åkermark?
Det är en av de frågeställningar
som funnits i en av flera insändare som handlar om aktivitetsytan som nu byggs intill
Ekebyhovskolan.
MN bjöd in Arnulf Langlet (M),
byggnadsnämndens ordförande
för att få svar på många av de frågor
som ställts kring byggnationen av
aktivitetsytan i Ekebyhov.
Ekebyhovsdalen är utanför detaljplan och därför behövs inte
bygglov på denna mark enligt
kommunen. Men om man läser
Boverkets regler står det att markoch bygglov krävs, om det ligger
inom eller i anslutning till ”sammanhållen bebyggelse”.
– Plan- och bygglagen är förvirrande, men till att börja med är
det en lek- och aktivitetsplats som
ska byggas. En sådan kräver inte
bygglov. Men vissa åtgärder kan
kräva mark- eller bygglov. Det kan
vara att man göra stora markförändringar, plank man sätter upp
och så vidare. Men en lekplats kräver aldrig bygglov, oavsett var den
byggs, svarade Arnulf Langlet.
Ytterligare en frågeställning

från insändarna löd: ”Kommunen
följer inte sina egna direktiv kring
bygglov på öppen, beﬁntlig åkermark. Detta skulle aldrig beviljas
till annan byggherre. Särbehandlar
kommunen sig själv genom att ge
detta bygglov i Ekebyhovsdalen,
en del som skulle integreras med
den framtida fredade Jungfrusundsåsen?”
– Eftersom en lekplats är
bygglovsbefriad, har vi inte behövt
ge ett bygglov, kommenterade
Arnulf Langlet.
När det gäller Ekebyhovsdalen

där denna yta nu byggs, tog en arbetsgrupp inom kommunen 2015
fram ett förslag till hur framtiden
kan se ut för Ekebyhovs slott och
miljö, Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen. Bland annat var
riktlinjerna att bevara dalen öppen. Har man tagit nya beslut om
utformningen av dalen sedan dess?
– Nej, det har man inte gjort. I
översiktsplanen står det tydligt
att Ekebyhovsdalen är ett område
som ska vara ett aktivitetsområde,
men man vill behålla dess öppna
karaktär. Det innebär att man inte
ska bygga mängder av stora hus så
att man förstör vyerna. Men däre-

I flera insändare har kommunens byggnation av aktivitetsytan i Ekebyhov ifrågasatts. Det är tillfälliga paviljonger som är
uppställda på det område där aktivitetsytan kommer att ligga, hör till Ekebyhovskolans verksamhet. FOTO: EWA LINNROS

mot ska det ﬁnnas aktiviteter och
det är det vi vill utveckla. Det kommer att bli en mötesplats för de
allra minsta barnen upp till vuxna
människor. Vi vill hitta platser och
sätt att få många åldrar att mötas,

det skapar trygghet. Målsättningen som vi inom alliansen har, är att
värna om dalen, sa Arnulf Langlet.
Budget för aktivitetsytan ligger
på tre miljoner kronor. Exakt när
det blir klart är svårt att säga, men

skateboardramperna kan bli klara
inom kort. Sedan ska man gå vidare med lekplatsen under våren.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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PÅ MÄLARÖARNA
ekerö pastorat

27/11-11/12 2019

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

björkuddsvägen 2

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

2019-11-27
VECKOMÄSSA

tors
12:00

2019-11-28
Ekebyhovskyrkan
JULGRÖT & MUSIKUNDERHÅLLNING 50 kr

sön
11:00

2019-12-01
Adelsö kyrka
HÖGMÄSSA
Ann-Sofie Kamkar, Kören Kraftkällan

sön
16:00

Ekebyhovskyrkan

2019-12-01
Drottningholms slottskyrka
LJUSTÅG MED LOVÖ BARNKÖR
Klara Valkare, Mårten Mårtensson, Leif Asp

sön
18:00

2019-12-01
Ekebyhovskyrkan
ADVENTSKONSERT
Sonorakören, Mälarstråk, Tonvisa/Järfälla

sön
11:00

2019-12-01
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén, Kyrkokören

sön
11:00

2019-12-01
Lovö kyrka
ADVENTSGUDSTJÄNST
Mårten Mårtensson, Lovö kyrkas kör

ons
18:30

2019-12-04
VECKOMÄSSA

lör
11:00

2019-12-07
Drottningholms slottskyrka
MUSIKGUDSTJÄNST
Magnus Ehntorp, Damkören Boo Kapella

lör
13:00
14:00
15:00

2019-12-07
Drottningholms slottskyrka
JULENS SÅNGER MED VOX REGALIS
JULENS SÅNGER MED VOX REGALIS
JULENS SÅNGER MED VOX REGALIS
Sångkvartetten - Alexandra Ullsten,
Charlotta Hedberg, Marcus Josephson, Leif Asp

lör
16:00

2019-12-07
Ekebyhovskyrkan
LUCIAGUDSTJÄNST
med barnkörerna Tonfiskarna och Grönsångarna

sön
11:00

2019-12-08
Drottningholms slottskyrka
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Magnus Ehntorp, Lovö kyrkas kör

mån
19:00

2019-12-09
Ekerö kyrka
EKERÖENSEMBLENS JULKONSERT
med Katarina och Svante Henryson

sön
13:00
14:00

2019-12-08
Drottningholms slottskyrka
JULSÅNGER MED LOVÖ KYRKAS KÖR
JULSÅNGER MED LOVÖ KYRKAS KÖR

ons
18:30

2019-12-11
Ekebyhovskyrkan
MERRY CHRISTMAS – SING A LONG!
Allsång med jultema

sön
15:00

2019-12-08
Drottningholms slottskyrka
LUCIATÅG
med Västerleds församlings Ungdomskör

sön
16:00

2019-12-08
Ekebyhovskyrkan
LUCIAGUDSTJÄNST
med Blue Voices och Lena Stämmor

F.K: Ekerö gospels julkonserter 17-18 dec UTSÅLT.

LUCIA 7-8/12
med barn och ungdomskörer

Ekebyhovskyrkan

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Kom i julstämning!

JULKONSERTER,
JULGRÖT &
SING A LONG!

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

Ons
18:30

2019-11-27
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

Sön
11:00

2019-12-04
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

2019-12-01
Skå kyrka
ADVENTSGUDSTJÄNST
Färingsö kyrkokör sjunger adventssånger under ledning
av Birgitta Lindeke Levin.
Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

2019-12-08
Färentuna kyrka
ADVENTSGUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Med barn och ungdomar från församlingens
verksamheter.
Yngve Göransson, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.
Annika Becker och Daniel Lindstam, församlingsassistenter.
Färingsö Barnkör och Diskantkör medverkar.

Yngve Göransson, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Ons
18:30

Följ oss:

08-560 387 00

Peter Strömmer, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

GUDSTJÄNSTER

Sön
11:00

www.svenskakyrkan.se/ekero

Det är advent! 1/12
GUDSTJÄNST, LJUSTÅG
OCH KONSERTER I VÅRA KYRKOR

www.svenskakyrkan.se/ekero

Ons
18:30

Se hela kalendariet:

Allt som händer i Färingsö församling
i advent och jul hittar du här:
svenskakyrkan.se/faringso/adventochjul
Och i vår julkatalog som landar i
Färingsös brevlådor denna vecka.
Följ oss också i sociala medier:

2019-12-11
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

www.facebook.com/faringsoforsamling
Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet
En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Jubileumsjul med Mämus
och Färingsö kyrkokör.
50-årsjubilerande Mämus möter
Färingsö kyrkokör i ett pärlband av
klassisk julmusik.
Dirigent: Hanna Ohlson Nordh.
Konsertmästare: Helena Hansson.
Körledare och sångsolist: Birgitta
Lindeke Levin.

Stenhamra församlingsgård
Lördag 30 november 14.00

Julkonsert med FaVo-kören och gäster

Skänk en gåva till fängelset

Advents- och julkonsert med
FaVo-kören under ledning av
Birgitta Lindeke Levin.
Ligita Sneibe, piano och orgel.

Vill du skänka en julgåva till en
kvinna på Färingsöanstalten.
I år får vi ta emot vanliga
frimärken, inte julfrimärken.

Gäster:
Erik Sunnerstam, flöjt.
Maria Nordenback Kress, sångsolist.

Vi tar emot gåvor i Stenhamra
församlingsgård, Herman Palms
Plan 4A, fram till 4 december.

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.

Tack!!
Skå kyrka
Lördag 7 december 18.00

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

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

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

Näringslivsdagen var något kortare i år, men erbjöd gott om tid för företagarna att umgås. Ovan fr.v. duon Thyra från Färingsö med dottern Esther Eriksson som gästartist och föreläsaren Azita
Shariati. Nedan fr.v. minglande entreprenörer och Adelsö butiks Martin Andersson och Marja Conradsson (nominerade till Årets Ekeröföretag) tillsammans med näringslivschef Johan Elfver,
FOTO: OVE WESTERBERG
kommunstyrelsen vide ordförande Ove Wallin (C) och kommundirektör Christina Hedberg.

Föredrag, musik och mingel
Näringslivsdagen gör att kommunens entreprenörer kan träffas
SÅNGA SÄBY | Den 13 november
slöt kommunens näringsliv upp
till den årliga Näringslivsdagen
på Sånga Säby konferensanläggning på Färingsö. Mingel,
prisutdelningar och inspirerande
föredrag, stod som vanligt på
agendan.
Efter att näringslivschefen Johan
Elfver och kommunstyrelsens vice
ordförande Ove Wallin (C), inlett
den något nedbantade Näringslivsdagen, var det dags för Ekerö
kommuns
kommundirektör
Christina Hedberg att hälsa välkomna. Hon tillträdde sin tjänst
efter sommaren och kunde nu,

efter sina första månader på nya
jobbet, sammanfatta sin bild av
kommunen.

”När jag arbetade som
vårdbiträde och första
gången fick frågan om
jag hade lust att byta
blöja på en av de gamla,
svarade jag ”nej”
– Det verkar som om entreprenörsandan ligger i mälaröbornas DNA
med tanke på att vi ligger bland
tio-i-topp i landet när det kommer

till företagande. Bara under senaste
året har det startats 203 nya företag
och vi ligger på femte plats i landet
när det kommer till andelen kvinnliga företagare, sa hon.
Christina

Hedberg avlöstes på

scen av Azita Shariati, tidigare vd
för Sodexo och utsedd till 2015 års
mäktigaste kvinna i näringslivet,
som kom till Sverige från Iran som
20-åring. Hennes timslånga föreläsning handlade mycket om hur
man ska rusta en organisation för
att anpassa sig till den snabba teknikorienterade utvecklingen som
pågår. Berättelsen om hennes egen
framgångssaga kryddades dock

med skildringar av tårar av frustration, några väl valda misstag och en
hel del självupplevda kulturkrockar.
– När jag arbetade som vårdbiträde och första gången ﬁck frågan om
jag hade lust att byta blöja på en av
de gamla, svarade jag ”nej”. Det var
innan jag förstod vad frågan betydde egentligen, sa hon skrattande.
Efter att pristet för Årets företagare delats ut och innan middagen som ackompanjerades av
Färingsöduon Tyra, fanns det tid
för mingel för de företagare, politiker och kommunanställda som
fanns på plats. I år hade själva

”mässdelen” av evenemanget skalats bort för att ge mer tid för alla
till att röra sig runt i lokalerna och
knyta kontakter.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Det verkar som om
entreprenörsandan
ligger i mälaröbornas
DNA med tanke på att
vi ligger bland tio-i-topp
i landet...”
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Tröttnat på köerna?

De jobbar för
kretsloppet

Arbeta och bo på Ekerö!
Hyr kontor/lokaler/lager

Återvinner allt på Wiggeby gård
SVARTSJÖ | Kretslopp,
återvinning och hållbarhet
är några av de viktigaste
ledorden för Wiggeby jordbruk. Ett kvitto på att de
tänker rätt är att de nyligen fick ta emot utmärkelsen ”Årets Ekeröföretag”.
– Det är otroligt smickrande
att den agrara näringen kan
få ett sådant här uppmärksammande, säger Jonas Andersson, en av delägarna i
Wiggeby jordbruk AB.
Han var med och tog
emot utmärkelsen för Årets
Ekeröföretag under Näringslivsdagen på Sånga Säby
kursgård den 13 november.
Tillsammans med grundaren Håkan Eriksson, Teri Lee
Eriksson och Jonas Östlund,
driver han Wiggeby jordbruk AB som sysselsätter
tolv personer och omsatte 36
miljoner kronor under 2018.
Huvuddelen av gårdens

verksamhet består av återvinning av hästgödsel och
växtodling.
– Kommunen är en av
Sveriges hästtätaste och jag
tror att vi tar hand om ungefär 70 procent av gödseln
från stall och ridskolor. Vi
tar emot ungefär 18 000 ton
om året.
Gödsel och Grönsaksavfall blir till näring som sedan
används i den egna jordtillverkningen eller säljs vidare.
Resterande gödsel sprids på
de egna odlingarna som pro-

”Kommunen är en
av Sveriges hästtätaste och jag tror
att vi tar hand om
ungefär 70 procent
av gödseln från stall
och ridskolor”

ducerar spannmål och grovfoder, som många gånger
kommer tillbaka till de djur
som en gång gav upphov till
gödseln.
– Lakvattnet som samlas
upp i anläggningen , använder vi också på våra markeras
så ingenting går till spillo.
Trots att Wiggeby jordbruk blomstrar, jobbar ägarna vidare med sina tankar
kring hur de ska kunna utveckla verksamheten.
– Det går inte att nöja sig
som företagare, utan man
måste hela tiden tänka framåt. Dels jobbar vi oavbrutet
med att ta fram nya jordprodukter, dels tänker vi att vi
ska utöka den lilla djurbesättning som vi har idag. Det
behövs för att hålla betesmarkerna öppna och gynna
den biologiska mångfalden,
säger Jonas Andersson.

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

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

LO BÄCKLINDER

MOTIVERING ÅRETS EKERÖFÖRETAG

>> ”Priset som Årets Ekeröföretag går i år till Wiggeby Jordbruk AB

för deras mångåriga arbete när det gäller jordbrukets miljöpåverkan och hållbarhet. Företaget har alltid
legat i framkant som entreprenörer med målsättning att vara marknadsledande inom sin
bransch samt att uppfylla kundens krav och förväntningar på miljöanpassning, utförda
tjänster och levererade produkter. Wiggeby har under en lång tid visat stort engagemang
när det gäller jordbrukets miljöpåverkan och hållbarhet.
Idag ägs gården, som omfattar cirka 720 hektar och ligger på Färingsö, av Håkan och
Teri Lee Eriksson och deras mångåriga medarbetare Jonas Andersson och Jonas Östlund
som delägare. Familjen Eriksson köpte gården av Robert Ljunglöv 1925, hos många känd
som snusfabrikör Ljunglöv.
Wiggeby har under årens lopp byggt upp en återvinningsanläggning där hästgödsel
och restprodukter från växthusanläggning omvandlats till matjord. Huvudinriktningen är
omfattande växtodling. Odlade grödor är främst spannmål, ärter, kvalitetsfoder till hästar
och oljeväxter. I verksamheten ingår dessutom entreprenadverksamhet samt en del
skogsbruk. Med sitt namn och kontinuerliga kvalitet har Wiggeby jordbruk bidragit till att
marknadsföra Ekerö kommun på ett positivt sätt.”
z

Källa:

Jonas Andersson, Håkan Eriksson och Teri Lee Eriksson från Wiggeby jordbruk. Delägaren
FOTO: OVE WESTERBERG
Jonas Östlund saknas på bilden.

Vinterförvaring

FORDON
Bil, båt, husvagn,
husbil, mc
Norrby Gård
070-811 09 59
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” Vi jobbar för att skydda hela Jungfrusundsåsen”

’’
Byggplaner nära Jungfrusundsåsen
BYGGNATION

EKERÖ | Arbetet med att
bilda naturreservat av
Jungfrusundsåsen har pågått
sedan 2003, men ännu är det inte
klart. Byggföretaget Bonava har
nu ansökt om ett planbesked för
byggnationer av flera villor, bland
annat bakom Ekebyhovsbacken.
Hur påverkar detta det blivande naturreservatet på
Jungfrusundsåsen?
2003 kom kommunen överens
med länsstyrelsen i Stockholms
län om ett handlingsprogram för
tätortsnära natur, där bland annat ett naturreservat skulle bildas av Jungfrusundsåsen. 2005
beslutade kommunfullmäktige i
översiktsplanen att handlingsprogrammet skulle genomföras och
att Jungfrusundsåsen senast 2010
skulle vara naturreservat. Men
detta är fortfarande inte genomfört.
– Vi jobbar för att skydda hela
Jungfrusundsåsen. Det ligger
med i Ekeröalliansens mål att vi
ska lyckas få det till att bli ett naturreservat. Det har varit en lång
process, framförallt eftersom

kommunen inte äger all mark här,
berättar Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande.
En part som äger mark i området är byggföretaget Bonava. De
har nu ansökt om ett planbesked
för att bygga villor i området Barrudden som dels är på den gamla
soptippen och grustaget bakom
Ekebyhovsbacken, dels bakom
scoutstugan Träsjögården mot
vattnet. Hur berör området bakom Ekebyhovsbacken det blivande naturreservatet på Jungfrusundsåsen?
– Det står med i översiktsplanen
och är utritat att här kan vi ha bebyggelse. Det ska då vara någonting med små hus som kan ansluta
till Ekebyhovsbacken. Vi följer
översiktsplanen och det här området är inte en del av Jungfrusundsåsen, det är precis på gränsen till
den. Men det är fortfarande viktigt
när man bygger intill någonting
som ska bli ett naturerservat, att
se till att det byggs på ett trevligt
sätt så att det blir en harmonisk
övergång mellan områdena, svarar Arnulf Langlet.

  



I Bonavas ansökan står också att
det ska bli ett bostadsområde med
i huvudsak småhusbebyggelse,
eventuellt några ﬂerbostadshus i
form av stadsradhus eller liknande
samt ”Gemensamhetsytor inom
området och fokus på grannskapets utformning och anpassning
till omgivningen. Del av fastigheten kommer sannolikt omvandlas
till naturreservat.”
Bonavas byggnation ligger dock
långt fram i tiden. Ärendet har än
så länge bara passerat första instans
som är kommunens planutskott
och som endast är rådgivande.
Därefter går ärendet vidare till
kommunstyrelsen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

En ansökan om ett planbesked
för bland annat området
bakom Ekebyhovsbacken,
har inkommit till kommunen.
FOTO: EWA LINNROS
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Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

VATTEN OCH AVLOPP

VA-utbyggnaden ligger efter
KOMMUNEN | Kommunen hinner
inte med att bygga ut vatten och
avlopp i takt med exploateringen. Därför föreslås ändringar
VA-planen (vatten- och avlopp)
och begränsning i att anta nya
detaljplaner. Om utbyggnad av
kommunalt VA försenas, kan det
leda till att många fastighetsägare som tidigare inte haft något
krav på sig att åtgärda sina
enskilda anläggningar, nu riskerar att göra det.
Resurserna har inte varit tillräckliga för att följa den tidsplan som
gjordes 2013 för VA-utbyggnaden
i kommunen. I ett förslag om ändringar i VA-planen som tagits fram
av kommunens miljöstrateger, står
att tidsramarna för att kunna anta
detaljplaner har varit för optimistiska. I kommunens VA-plan ingår
ﬂera så kallade omvandlingsområden, det vill säga områden som
ursprungligen skapats för fritidsbebyggelse, men där ﬂer och ﬂer
väljer att bosätta sig permanent.
Utbyggnaden av VA i dessa områden har dock dröjt, bland annat för
att detaljplan inte har antagits än.
– I teorin kan man bygga ut VA
utan detaljplan, men det riskerar

att medföra en rad olika problem
och bekymmer så det vill kommunen oftast undvika, förklarar Kaspar Fritz, miljö- och hälsoskyddschef på kommunen.
I och med att detaljplaner ännu
inte antagits för ﬂera av de omvandlingsområden som ingår i
VA-planen, blir då VA-utbyggnaden försenad. För att kunna
hålla den tidsram som satts upp
för VA-utbyggnaden, skulle detaljplanerna för dessa områden ha
antagits samma år som VA-planen.
Men andra detaljplaner med fokus på andra kommunala behov,
har prioriterats högre än omvandlingsområden i VA-planen.
I förslaget konstateras också att

om utbyggnadsplaner av allmänt
VA ﬂyttas fram i tiden, kan det leda
till att många fastighetsägare som
tidigare inte haft något krav att åtgärda sina enskilda anläggningar,
nu riskerar att behöva ta tag i detta.
Kaspar Fritz, bedömer dock risken som liten.
– Miljönämnden har hittills valt
att inte ställa krav på åtgärder av
fastighetsägare om kommunalt VA
kan förväntas inom en tioårsperiod. Det är väl dessa fastigheter som

Kommunalt vatten- och avlopp (VA) installeras med ett så kallat LTA-system
(Lätt Tryck Avloppsystem) där en pumpenhet placeras inne på fastigheten.
Men utbyggnaden av kommunalt VA hänger inte med exploateringstakten.
FOTO: EWA LINNROS

avses i den skrivningen, det vill
säga krav kan komma att riktas om
kommunal utbyggnad inte längre
kan förväntas inom tio år. Det är
inte sannolikt att man får ett krav
från miljönämnden strax innan
kommunal utbyggnad sker. Om
man ändå har en relativt ny anläggning när kommunal utbyggnad

sker, kan kommunen vara skyldig
att lösa in den till en del av värdet,
förklarar Kaspar Fritz.
Från politikens sida kommenteras
situationen också.
– Moderaternas oförmåga att
planera långsiktigt och satsa pengar där det behövs får nu tydliga

konsekvenser, både vad det gäller
enskilda individer som inte får
tillgång till en bra VA-lösning i
rimlig tid och vad det gäller miljön som får motta smutsigt vatten
när VA-systemen inte fungerar
fullgott. Det är bland annat av den
här anledningen Mälarökoalitionen vill inrätta en samhällsbyggnadsnämnd och satsa mer på en
långsiktighet på detaljplanesidan,
kommenterar Hanna Svensson
(S), oppositionsråd.
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande förklarar situationen:
– Det är komplicerat att se till att
allt går i takt. VA-planen är en del
i hur vi ska ha en stabil och långsiktig lösning på utvecklingen i
kommunen. Den hänger ihop med
byggnation, utbyggnad av elnätet, infrastruktur och massa saker
som är grundläggande för att man
ska kunna utveckla ett samhälle.
Därför är det viktigt att VA-planen
uppdateras kontinuerligt eftersom verkligheten förändras och då
måsta man anpassa sig till det.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

www.mälaröarnasakupunktur.se

0736-28 03 06

Varmt välkommen till våra trivsamma mottagningar
en trappa upp i Gröna Villan, Tunnlandsvägen 11, Träkvista
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SÖNDAGSÖPPET 9-16
fRÅN OCH MED DEN 1 DECEMBER

KOM OCH FIRA MED OSS
1 kr rabatt

Talgbollar 6-pack,

per liter bensin/diesel

Vi bjuder på
fika hela dagen!

Gevalia mellanrost

Vedsäck, 50 liter

Fryst lax, 4x125g

4 för 100:-

2 för 100:-

69:-

(ord. pris 89:-/st)

(ord. pris 105:90)

(450g, ord. pris 39:90/st)

3(ord.
för
20:pris 11:90/st)

Provsmakning av Bryggeri Nyckelbydals nya alkoholfria öl mellan 12:00-16:00
Erbjudandena gäller mellan kl 09:00-16:00 den 1 december 2019, gäller så långt lagret räcker.

välkommen önskar
douglas och karin med Personal
Öppettider: Måndag-fredag 08:30-19:00. Lördag-söndag 09:00-16:00. Telefon: 08-560 200 41
Kaggeholmsvägen 2, 17853 Ekerö
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CENTRUMUTVECKLING

Mälaröborna får säga sitt
Kommunen vill veta hur invånarna tänker om Ekerö centrum
EKERÖ | Under denna vecka bjuder Ekerö kommun in mälaröborna att säga sitt om det framtida
Ekerö centrum. Både barn och
vuxna är välkomna med sina
förslag.
– Det vi vill ta reda på under den
här dialogveckan är hur kommuninvånarna vill uppleva sitt centrum, vad man vill ska ﬁnnas här
och hur man ska kunna ta sig hit,
berättar Erik Edström, arkitekt på
Ekerö kommun.
Tillsammans med sina kollegor
på kommunen och byggföretagen
Wallenstam, Exerton och Elisbys
representanter kommer han att
möta mälaröborna kring en informationsutställning på Ekerö bibliotek under vecka 48. Det kommer
hållas arkitektledda rundvandringar, fördjupade diskussioner
och även barnen kommer få ge sin
bild av hur de vill att centrum ska
utvecklas.
Det som står klart i nuläget är att
det centrum som byggdes efter ar-

kitekten Ralph Erskines ritningar
på 80-talet, nu ska utvecklas för
att ta nästa steg. SL-depån och den
gamla Barnängsfabriken kommer
försvinna och ge plats för nya bostäder, butiker och kontorslokaler.
Ingenting är dock fastslaget i dagsläget kring själva utformningen, så
nu har medborgarna chansen att
vara med och säga sitt.
– Vi vill göra centrum till en riktig kärna där det ﬁnns plats för allt
det människorna behöver. Sedan
beror det på allmänhetens önskningar om det ska ske i Erskines
anda, men förändringarna kommer naturligtvis göras med stor
omsorg om platsen och för att man
ska framhäva platsens särart. Det
här ska vara en bra plats i hundratals år framöver, så det är viktigt att
vara omsorgsfull, poängterar Erik
Edström.
Förutom att inrymma allt som

mälaröborna behöver, har man
från kommunens sida också ambitionen att förstärka känslan av

närheten till vattnet. Ralph Erskines vision var att bygga en ”Mälarstad vid vatten” och nu tar man
chansen att stärka den upplevelsen
genom att bland annat förlänga
strandpromenaden bort mot det
blivande bostadsområdet Ekerö
strand och på ett effektivare sätt
binda samman själva centrumdelen med området vid kanalen.
Under dialogveckan samlar
tjänstemännen in alla tankar som
de får ta del av och gör en sammanställning som ska vara klar i början av nästa år. Därefter arbetar de
vidare med att ta fram en plan för
utvecklingen av platsen och denna
beräknas vara klar för granskning i
slutet av 2020.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Redan första dagen utställningen fanns på plats i
Ekerö bibliotek, lockade den
många nyfikna besökare.
FOTO: EWA LINNROS

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

560 340 00

REDO FÖR ALPINT OCH SNOWBOARD?
Burton Yeasayer Flying V
Tjejernas nya favorit förra
säsongen. Lätt träkärna och
Flying V rocker gör brädan
kvick, lekfull och ﬂowig.
Passar för allt från park till
baksidan av berget.

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 Deacon 84 är ”storebrorsan” i gänget.
En grymt kompetent allmountain-skida med 84 mm midja och
tip & tail rocker för kvick sväng
o bra ﬂyt.

4990 kr

8990 kr

2490 kr

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

 פpå or

n 1979!

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

FREDAG 29 NOVEMBER
ARBETSKLÄDER, ARBETSSKOR, ELHANDVERKTYG

50% RABATT

Nytt
N
ytt namn
namn men
men lika ttrevliga
& kunniga som tidigare.
Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Öppet: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringsotra
Erbjudandena gäller 2019-11-29–2019-12-01. Gäller utvalda varor. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

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

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

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

INTEGRATION

Leja-gruppen får ny vd

Språk, jobb och
lyckad integration
EKERÖ | Den 18 november stod
ämnet ”integration” på agendan, då forskare, tjänstemän,
politiker, nyanlända och representanter från civilsamhället
diskuterade i Erskinesalen.
Snabb språkinlärning och nära
till jobb, var några av de faktorer
som identifierades som framgångsrika.
Det var en lätträknad publik som
hade kommit till Erskinesalen för
att höra forskare och panel prata
om vilka faktorer som är viktiga för
att nyanlända ska kunna bli integrerade i samhället. Men på scenen
dryftades stora frågor.
– Hur förbättrar man möjligheten för nyanlända att snabbt komma i jobb?, undrade professor Karl
Vennberg inledningsvis retoriskt.
Denna fråga gav han sedan svar
på genom att hänvisa till en forskningsrapport kring integration i
Sveriges kommuner, som tankesmedjan Fores presenterar inom

kort. Bland annat redogjorde han
för att statistiken visar att de personer som har närhet till en storstad har större möjlighet att hitta
jobb och att i de avlägsna landsbygdskommunerna är det allra
svårast.
– Siffrorna visar att det är lättare
att få nytt jobb om man har möjlighet att promenera till arbetsplatsen, konstaterade han och berättade även att möjligheten att ta
gymnasieexamen är en av de viktigaste faktorerna för att nyanlända
ska kunna komma i arbete.
Även från publiken kom det

”Det är också viktigt
att myndigheterna
hjälper småföretagarna,
för att de ska kunna ta
emot nyanlända i sina
verksamhetert”

bekräftelse på att möjligheten till
gymnasial yrkesutbildning, är en
viktig faktor.
Kommunens samordningschef
Lena Törnblom Löfquist, kunde
stolt berätta att i Ekerö kommun
har 58,5 procent av de nyanlända
arbete, en siffra som visserligen
ligger snäppet under målsättningen på 60 procent, men ändå är
mycket högre än genomsnittet i
landet.

EKERÖ | Den 6 januari 2020 tillträder Johan Olsson som ny vd
för LEJA-gruppen. Han har suttit
i bolagets styrelse sedan 2018 har
även under de senaste åren varit
företags- och koncernmärkeschef
för Hedin bil.
– Jag ser en enorm potential att
tillsammans med LEJA:s duktiga
och dedikerade medarbetare, med
fokus på försäljning, öka gruppens
tillväxt i en lukrativ marknad, säger
han i ett pressmeddelande.

Ny blomsterbutik på Adelsö

Flera panelmedlemmar slog också

fast vikten av att lära sig språket så
snabbt som möjligt, men även att
det är möjligt att kombinera språkinlärningen med jobb, genom att
gå bredvid någon annan.
– Det är också viktigt att myndigheterna hjälper småföretagarna, för att de ska kunna ta emot
nyanlända i sina verksamheter, sa
Lena Törnblom Löfquist.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

ADELSÖ | ”Blommor och sånt” heter Mälaröarnas färskaste butik. Som
namnet antyder är det främst blomster och presentartiklar som erbjuds.
Invigningen den 16 november lockade mängder av adelsöbor till butiken
på Sättra gård. Newroz Canatan, tvåa fr v, ﬁck många lyckönskningar för
sin lite vågade satsning i kommunens utkant.
FOTO: OVE WESTERBERG
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LÄNGTAR DU
Kontor/Lokal uthyres centralt på Ekerö
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.

efter förändring?

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

0(8Läs mer på: www.me2u.se/coaching
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Juldekorationer
Välkommen in och låt dig
inspireras av ljusslingor, kulor
julstjärnor, ljus, m.m.
Vi har pynten som hör julen till!
Nytt namn men lika trevliga
& kunniga som tidigare.
Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Öppet: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringsotra
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Fråga Johan
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Har du en fråga till
kommunens informationschef?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

Varför är återvinningscentralen låst?
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

dumpning av avfall i naturen så
borde väl återvinningen vara öppen för alla. Nacka och Bromma
har inga låsta grindar vid sina anläggningar.
– Det ﬁnns två skäl. Tidigare kom
många företag och lämnade sitt avfall
på återvinningscentralen och de kunde lämna väldigt mycket. Det är inte
korrekt att låta deras avfallsomhändertagande ﬁnansieras av avfallstaxan. Det andra skälet är att hot och våld
har ökat och även stölder från centralen. Med hjälp av bomsystemet har
man större möjlighet att bestämma
vem som kan komma in. Har någon
till exempel misskött sig därinne, då
kan man spärra deras kort till centralen.

Vad är det för baracker som satts
upp mittemot Gustavalund?
– Det är Ekerö dagcenter som kommer att ﬂytta från Ekerö centrum till
de här lokalerna i januari.
Lägenhetshotellet på Bryggavägen
verkar mörkt och tomt. Vad har
hänt här?
– Innan byggnaden kan tas i anspråk
behöver fastighetsägaren vidta ett antal åtgärder som byggnadsnämnden
har påpekat utifrån beviljat bygglov.
Fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret har en bra dialog och kommer att lösa alla dessa frågor och byggnaden beräknas kunna tas i bruk inom
en relativt nära framtid.

För att slippa dumpning av avfall i naturen borde återvinningen vara öppen för alla, tycker en läsare som undrar varför återvinningscentralen i Skå är låst.
Foto: Ewa Linnros

En boende i Ekerö bostäders lägenhet upptäckte att en orm fanns
i hens lägenhet. Hen ringde Ekerö
bostäder som hänvisade till Anticimex. De svarade att de hade ingen sådan service att hjälpa till. Hen
ringde åter Ekerö bostäder som
rekommenderade att grannarna
skulle gå ihop i gemensam aktion.
Fråga/påpekande från den boende: Vad jag vill visa med denna
händelse är, att vi har ingen som

helst beredskap för följande saker
i vår kommun och det är skandal.
Vi borde ha nummer eller uppgifter om hur vi ska ta hand om detta
i kommunen.
– Det normala förfarandet är att
uppmana till att kontakta polisen på
114 14 eller 112, det kan ju vara en giftorm. De hjälper till om man exempelvis påträffar en reptil i sin bostad.
Eftersom det är ett relativt akut läge

EWA LINNROS

Drop-in hjulskifte

L

Ekerö

RT
AGE

när en sådan sak inträffar gör polisen
i sin tur en bedömning om de ska ta
hjälp av exempelvis Anticimex eller
någon herpetolog, som är en person
som är sakkunnig om reptiler, från
Skansenakavariet eller motsvarande.
Jag har tagit den här frågan vidare till
vårt kontaktcenter.
Varför har vi passerkort till våran
återvinning i Skå? För att slippa

IN
ÖMN

G!

Kvalitets
produkte
r
inom hus
geråd

ewa@malaroarnasnyheter.se

 RADIO LYSSNA
>

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

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

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

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Välkommen!

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård –
Hos mig får du hjälp med allehanda fotproblem
• Fotsmärtor
• Nageltrång
• Fot och nagelsvamp
• Vårtor
• Förhårdnader, sprickor
Vid behov gör jag även hembesök
Bokning via www.bokadirekt Salong Närlunda
eller på 0707-55 16 17
Plats: Jungfrusund Salong Närlunda
Varmt välkomna!

Söndag 8 december kl 11-16
Bryggavägen 117, bony-huset
Skynda att fynda, endast EN dag!
www.bony.se

Bidra till en bättre värld
genom att handla prisvärt hos oss!
Skänk saker. Köp saker.
Bidra till bistånd och återvinning.
Troxhammar Gård, Färingsö
Tfn: 076-547 09 14
www.kyrkornassecondhandekero.se
www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö
MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ
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Vi köper din
mobil och dator!
Laga din mobil hos oss
och få ett glasskydd
kostnadsfritt värt 249 kr
Panta och återvinn din mobil eller
bärbara med IT- hantering. Vi tar hand
om din mobil på det bästa och mest
miljövänliga sättet.
Sälj din gamla mobil/surfplatta
till oss.

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



Garanti och kvalitet!

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

20
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| kultur

MUSIK

”Cheeva” från Färingsö släpper skiva
FÄRINGSÖ | Det finns gott
om produktiva ungdomar på
Mälaröarna. Ett par av dem är
Elin Haettner och hennes bror
Joel Lavrell från Färingsö, som
har släppt sin första singel.
Elin Haettner har precis gått ut
Rytmus och vill satsa på en sångkarriär. Joel Lavrell studerar till
digital kommunikatör, skriver på
en scienceﬁktionbok, redigerar
ﬁlm och producerar även musik.
Nu har de två släppt den första
singeln med låten You and Me, en
låt i popstil.
– När Elin har den här sångtalangen tänkte jag att vi kör. Jag
skrev ihop cirka 15 låtar och det
blev kanske två, tre som blev okej,
säger Joel.
– Vi har aldrig planerat att vi ska
göra musik ihop, det var ganska
spontant. Speciellt när Joel kom
med de här låtarna, inﬂikar Elin.
De två har dessutom fått ett
distributionskontrakt i Östereuropa och Asien, detta genom att
de lagt ut sin låt på olika hemsidor
som hör till allt från bloggare till
olik musikförlag.
– Det var ett italiensk musikförlag som hörde av sig. Vi vet inte
ännu vad det innebär, men det blir

Färingsöbon Elin Haettner med artistnamnet Cheeva har precis släppt sin första singel ” You and Me”.

spännande, säger Elin.
Hennes artistnamn är Cheeva.
– C är för mitt mellannamn
Christina, h och e är för mitt efternamn och förnamn och sedan Eva

som står för pånyttfödelse.
Elin och Joels kusin studerar
musikproduktion.
– Han har fått tre av våra demos
så ska vi se om vi kan jobba vida-

FOTO: JOEL LAVRELL

planen. Sedan ska jag fortsätta att
skriva min egen musik också.

re med dem. Det kanske blir lite
mera åt soulhållet, säger Joel och
Elin kommenterar:
– Jag är mest intresserad av soul
och rhythm and blues, så det är

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

15%
rabatt

BLACK FRIDAY
Förmånligt erbjudande på Jøtuls svarta kaminer och
bastuaggregat från Harvia i Glow serien. Beställ med 15%
rabatt t.o.m 7 december. Vi har många trevliga bastu och
spistillbehör. Nu med 15% rabatt i butiken fredag-lördag,
och på vår e-handel t.o.m 1 december.

Jøtul 370 gedigen braskamin av gjutjärn
Pris Nu 20.315kr (ord. pris 23.900kr)

Black Friday rabatten gäller för Jøtul och Harvia t.o.m 7 dec.
För bastu- och spistillbehör fre-lör i butik och på vår e-handel även sön 1 dec.

Harvia Glow bastuaggregat.
Ett bastuaggregat med ﬁn design och generöst
stenmagasin. Pris 6 kw med inb. reglage.
Pris Nu 3.804kr (ord. pris 4.475kr)

Stort sortiment av trevliga bastu och
spistillbehör.
Passa på! Denna helg med 15% rabatt.

Karlsbodavägen 19A, Bromma. Se vårt stora sortiment och priser på www.bastuspecialisten.se

GOD KVÄLL

Tidningens eget
radioprogram

Mälaröarna

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4
01,44
Nyheter, traﬁkrapport,
väder,
spännande
eller via webben
www.radioviking.se
gäster, tävlingar med ﬁna priser och allt
handlar om Mälaröarna! Ställ en fråga
till kommunens informationschef, vi tar
upp det i programmet. Maila frågan till
radio@malaroarnasnyheter.se

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

nyheter

MÄLARÖARNAS

Det går också att lyssna på www.radioviking.se I Senaste programmet ﬁnns på www.malaroarnasnyheter.se I Intervjuer och bilder läggs också ut på
”God kväll Mälaröarnas” Facebook-sida I Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking

Därför egen budget
Torsdag den 28/11 beslutar kommunfullmäktige om kommunens budget. Varför
lägger fyra partier i opposition ett eget förslag till beslut fast det sannolikt inte
kommer att gå genom? Jo för att vi vill visa alla medborgare att vi vill något
>ǈ Y0ǈţ ǈ ǈ óY
Utöver ekonomiska prioriteringar ger vi förslag på nya samarbetsformer
som skulle vara en positiv utveckling för kommunen.

Det ska vara
möjligt att välja
bort bilen
för den dagliga
pendlingen!

Utreda behov
för alternativa
boendeformer för
äldre, hur möter
vi de äldres behov
bäst?

Trygga
anställningsformer

Ekonomi m

Kulturen ska bidra till ett
inkluderande samhälle som
utvecklar individen och
samhället i stort samt bidrar
till social gemenskap.

åste vara
ett medel f
ör att nå vå
ra
intentioner
inte endast
ett mått på
utveckling.

Vårt Ekerö ska vara Alla elever ska få
att få de
stöd
kunska
vackert, hållbart,
pe
hen beh
över för r som
att nå
sina drö
mänskligt och
mmar.
ᬲ
ᬲ
välkommande för
)4$)ݧ4// я!ť- /"
av daglig fysisk
och alla som bor här. Införande
aktivitet i skolan.
ᬲ
ᬲᬲ

Vi vill även ha ett hållbarhets- och
Ǉ ǈ Ǉ ǁ

med den demokratiska förankringen
av beslut samt övergripande frågor
som rör ekologisk, social och
Planera
ekonomisk hållbarhet.
långsiktigt,



ngsliv äder
i
r
ä
n
t
okalt
a bos
t
L
r
a
m
+ klimats
+ aktiv fritid
+
hälle
m
a
s
art
Hållb

=

Kulturell allemansrätt!
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kulturskolan och höja samarbetet
mellan föreningar och
kommunen.
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Medborgardialog
mellan valen. ፡፡

En bättre kommun

Läs vår budget i sin helhet här: https://medborgare.ekero.se
Kommunfullmäktige 2019-11-28, ärende nr 16.

፡

spara
kommunens
resurser!
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• Tipsa om
utställningar
och evenemang
som äger rum
på Mälaröarna!
De ska vara
öppna för en bred
allmänhet, utan
förpliktelser
annat än even-tuell entrébiljett.
• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.

UTSTÄLLNINGAR


Arr: Husby Skolakommittén och
Munsö IF

Utställning
Bernt Gilting – tuschsurrealism.
Utställningen pågår t.o.m. 19/12. Profydents väntrum, Ekebyhovsvägen 1
(vid brandstationen). Mån-tor, kl 8-17.

kyrkokör. Dirigent: Hanna Ohlson
Nordh, konsertmästare: Helena
Hansson.
När: 30/11 kl 14
Var: Herman Palmsalen, Stenhamra
Arr: Mämus och Färingsö församling

JULMARKNAD

Galleri Utkiken
”Nallarnas jul” – busiga nallar gör påhitt fram till julafton. Fr. 2 år Utställningen pågår 1/12 - 12/1.

Ekebyhovs slott
30/11 kl 14: ”Spader jazz”. Arr: Ekerö
-Färingsö Röda Korskrets.
1/12 kl 12-16: Hantverksjulmarknad.
Arr: Ekerö-Färingsö Röda korskrets.

Julmarknad Ekerö centrum
Träffa tomten, fynda julklappar i butikerna, glögg och pepparkakor m.m.
När: 30/11 kl 10-15
Var: Ekerö centrum
Arr: Ekerö centrumförening

EVENEMANG

Mälaröbion
27/11 kl 19: ”Ring mamma”, fr. 11 år.
1/12 kl 16: ”Last Christmas”, fr. 7 år, kl
19: ”Knives out”, fr. 11 år.
4/12 kl 19: ”Knives out”, fr. 11 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

Julmarknad Pråmvägen
Tomtar, julpynt, lotteri och kafé.
När: 30/11 kl 10-16
Var: Pråmvägen 7, bakom bokhandeln, Ekerö centrum

Dans-prova-på
Gratis möjlighet för alla oavsett ålder
och tidigare erfarenhet att lära sig
dansa magdans.
När: 30/11 kl 16-18
Var: Gymnastiksalen, Sanduddens
skola
Arr: Vi unga Bailar

Julmarknad Adelsö
Hantverk, fårskinn, lotteri, kafé bl.a.
Tomten tar emot önskelistor från
barnen.
När: 30/11 kl 11-15
Var: Hembygdsgården, Adelsö
Arr: Adelsö evenemang

Film
”Det tredje mordet” . Regi: Hirokazu
Kore-eda, Japan 2017. Medlemskort
i Filmstudion berättigar till samtliga
filmer. Enstaka biljetter får ej säljas.
När: 28/11 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Julmarknad Munsö
Hemstöpta ljus, keramik och mycket
annat hemgjort och hembakat. Öppet
ofta även under december.
När: 30/11 och 1/12 kl 13-16
Var: Östanlid, Munsö
Arr: Östanlid

Kransbindning
Bind kransar och gör egna juldekorationer. Tag gärna med eget material, men det finns även på plats till
självkostnadspris. Instruktör finns på
plats.
När: 30/11 kl 15-17
Var: Husby skola, Munsö

Julkonsert
Konsert med Mämus och Färingsö

MAGDANS

På gång!
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Julmarknad Skå
Stämningsfullt firande med ljus,
eldar, julmusik och kolbullar med
recept direkt från Adelsö.
När: 1/12 kl 11-15
Var: Skå festplats
Juridisk rådgivning
Hedins juristbyrå ger 15 minuter
kostnadsfri rådgivning. Anmälan
samma dag fr. kl 9.

När: 2 och 9/12 kl 17-18.30
Var: Biblioteket Stenhamra
Arr: Ekerö bibliotek
Julmarknad Drottningholm
Skickliga hantverkare – smeder,
ljusstöpare, halmslöjdare, textilare
t.ex. och småskaliga mattillverkare
som säljer julens varor som ost, bröd,
senap, fisk, glögg och skinka.
När: 7/12 kl 10-17, 8/12 kl 10-16
Var: Drottningholms slott
Arr: Svenska slottsmässor
Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, specialiserad på brottmål, familjerätt
och migrationsrätt men svarar även
på andra frågor i mån av kunskap.
15 minuter kostnadsfri rådgivning.
Anmälan samma dag fr. kl 9.
När: 10/12 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

BARN OCH UNGA

Barnteater
”Lillebjörns äventyr” – med Abellis
magiska teater. Fr. 2-5 år. Gratisbiljetter hämtas på biblioteket.
När: 30/11 kl 13
Var: Biblioteket, Ekerö C
Arr: Ekerö kulturhus
Tomteverkstad
Tillverka julklappar till stora och små.
Avgift 50 kr.
När: 7/12 kl 11-14
Var: Uppgården, Adelsö
Arr: Adelsö hembygdslag

ulkonsert
J

i Herman Palmsalen
i Stenhamra

30 november
14.00
MÄMUS symfoniorkester
M
och Färingsö kyrkokör
Dirigent
Hanna Ohlson Nordh
Konsertmästare
Helena Hansson
Körledare
Birgitta Lindeke Levin
Frivillig kollekt som går
till Färingsö Församling

Mälaröarnas
M
laröarnas
M siksällskap
Musiksällskap

Julkonsert
FaVo-kören med gäster
Starta advent och upplev våra klassiska
julsånger i vackra Skå kyrka.
FaVo-kören under ledning av Birgitta Lindeke
Levin.
Ligita Sneibe, piano och orgel.
Gäster:
Erik Sunnerstam, ﬂöjt.
Maria Nordenback Kress, sångsolist.

Lördag 7 december 18.00
Skå kyrka

www.mamus.se
ww
w
ww
w..ma
m mu
m s.se
besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
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Sporten ’’

”... jag vill att de på Mälaröarna som har den här situationen som våra
Tony Stigmanslid
medlemmar har, också kommer till oss”.

”Gatans lag” prisat på fotbollsgalan
FOTBOLL | Ekeröbon Tony
Stigmanslid är en av krafterna i
föreningen Gatans lag som fick
Zlatan Ibrahimovic stipendium
”Number 10” på en miljon kronor,
när det delades ut på fotbollsgalan. Verksamheten finns ännu
inte på Mälaröarna, men Tony vill
gärna välkomna mälaröbor till
föreningen.
– Gatans lag är en ideell förening
som vänder sig till människor som
lever eller har levt i hemlöshet,
missbruk eller kriminalitet eller
som på annat vis, känner ett utanförskap. Visionen är att besegra
detta genom fotboll.
Föreningen startade 2007 i Göteborg av Tony Karmaluoto. 2017
var det dags att starta upp även i
Stockholm och Tony Karmaluoto
frågade då sin arbetskollega, ekeröbon Tony Stigmanslid om han ville
vara med och hjälpa till.
– Så startade det. Vi köpte några
bollar men det var svårt att hitta en
plats att träna på, det var dyrt. Så
vi ställde oss på Gubbängsfältet
varje lördag klockan halv sex. Sedan spred vi information via olika
nätverk, vi åkte runt på HVB-hem
och sa ”vi spelar fotboll, kom och

var med”, berättar Tony Stigmanslid.
Sedan dess har det vuxit. För-

eningen kontaktade Djurgården,
Hammarby och AIK för att höra
om de kunde hjälpa till.
– Då ﬁck vi bäst kontakt med
AIK. De andra tyckte att det var
bra initiativ och försökte hjälpa
till på olika sätt, men AIK sa ”vad
behöver ni?” Vi behöver allt från
träningstider till fotbollskläder
och så började vi få detta av dem
och även träningstider inomhus,
säger Tony Stigmanslid.
Även Ängby IP har hjälpt till
och stöttat föreningen. I dagsläget är de ungefär 70 stycken som
är med och spelar på Ängby IP i
Bromma, Skytteholms IP i Solna
och de hoppas på att få till en träning söder om stan.

”Gatans lag” Ekeröbon Tony Stigmanslid, en av tränarna, i främre raden med röd keps.

Finns det några planer på att få
igång något på Mälaröarna?
– Jag har funderat på det men
det handlar om tid. Idag är vi tre
stycken som försöker driva runt
det här. Ska vi ha en träning på
Mälaröarna blir det svårt att hinna
med. Men jag vill att de på Mälaröarna som har den här situationen

Zlatan Ibrahimovic var inte själv
med på fotbollsgalan, men han
skickade en hälsning: ”Det ni gör
är fantastiskt och det fanns ingen
annan i bilden som kunde matcha
det ni har gjort. Fortsätt kämpa, ge
aldrig upp och ni har mig när ni än
behöver så ett stort grattis.”

Hur kommer ni att använda stipendiet?
– Vi ska bland annat utveckla
tjejfotbollen lite mer, både i Göteborg och Stockholm. Vi ska också
få till mer träningstillfällen söder
om Stockholm. Sedan har vi ingenstans att vara. Vi har ju bagar
med bollar och västar och allt så vi
behöver en lokal, säger Tony Stigmanslid.

som våra medlemmar har, också
kommer till oss.
Har ni haft någon kontakt med
Ekerö IK och Skå IK?
– Det är väl så, man går över ån
efter vatten. Men det är en bra idé
och något som absolut är intressant. Vi behöver också ﬂer volontärer som kan ställa upp och träna,
på så vis kan vi vara på ﬂer platser.

FOTO: ANTONIA STIGMANSLID

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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HEMMAMATCHER T.O.M.10 DECEMBER
BASKET | Damer div 2: 30/11 kl 14:00 Vällingbyhallen S: KFUM Ekerö - Västerås Basket
INNEBANDY | Herrar div 2: 30/11 kl 19:30 Mälaröhallen: Ekerö IK - IS Bar Central Nytorget • Herrar div 5B: 7/12 kl 17:15 Mälaröhallen: Adelsö IF - Järfälla IBK(C)
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BASKET
Dame d v 2
V by Baske
A v ka
F yshuse Baske
VGB
KFUM Gäv e
KFUM Eke ö
Väs e ås Baske

NNEBANDY
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6
7
7
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7
4
4
3
2
1
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1
2
2
3
5
6
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376
336
338
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307
240
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446

14
8
8
6
4
2
0

NNEBANDY

He a d v 2
Nacka Wa en BK
Hamma by F BF
Va en una BK
nga ö F
Hässe by SK BK
Väsby A K
BF O L d ngö
S Ba C Ny o ge
Eke ö K
Hamma b BK
Sö skogens F
Vä mdö F B
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9
9
9
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2
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2
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1
0
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5
5
6
6
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40
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33

7
6
7
7
7
7
7
6
7
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5
5
4
3
3
2
2
1
2
1

0
0
2
1
1
2
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2

2
1
1
3
3
3
4
2
5
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34
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34
24
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57
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He a d v 3 ö
L d ngö V k HC
Ha s a K
KTH F
Eke ö/Skå K
Ä a F
O ms a HC
K s a HC
FOC Fa s a F

15
15
14
10
10
8
7
6
6
5

14
13
14
14
14
14
14
13

8
7
7
7
6
6
4
3

3
2
1
1
2
1
2
2

3
4
6
6
6
7
8
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63
62
60
67
55
51
53
44

30
47
42
58
45
65
75
93

30
25
23
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21
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14
11

32

34

Sporten
G',CDK:B7:G'%&)

BtA6Gy6GC6HCN=:I:

34

Sporten ’’

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

är det väldigt
”För Ekerö tennisklubb 1” Soﬁa Tillström
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i tennis är i
TENNIS | Seriespelet
damer tävlar
gång och Ekerö TK:s
i division
i på hög nivå, nämligen Tillström,
Sofia
1. Laget består av
Nathalie
Josefin Millenros,
Hällback.
Hedblom och Lovisa spelar en
Även Nicole Hedblom
del matcher.
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DEN 10 DEC
DET HÄNDER TILL
INNEBANDY | Herrar
Tappströms bollhall:

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

serien över
– Nu är den här
börjar
och den 2 december lagen
sista
nästa, där de fyra
om att bei två serier spelar
De två sista
hålla sina platser.
får kvala om
åker ur och trean
Lenatt vara kvar, berättar i Skå
nart Älgekrans, tränare

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

Adelsö IF - IK Hephata

ISHOCKEY

LÄGET 24 NOV

ISHOCKEY

HANDBOLL

Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se
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15
15
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9
9
7
5
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tjejer
Två Skå-fostrade et
uttagna till landslag

Tipsa om sportnyhet?

35
34
61
56
46
42
55
49
75
69
63
62

SHOCKEY

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

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

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

Herrar division 2
Sollentuna HC
Nacka HK
Rimbo IF

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

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

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

Sport nyhet
Tipsa om
sportnyhet?

till
Skicka kort text
sporten@
heter.se
malaroarnasny

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

Herrar div 4nv
KTH IF
Nyboda IBK

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

IBK Sundby
Vällingby BK
IK Wasa
Mälarö IBK

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

Rapaport blev trea
i Stockholmsdistrikte

t

SCOUT.
PREMIÄR FÖR NYA

på Färingsö

Scout 4x4
Nya ŠKODA Octavia

TDI 150 hk

Pris från 258.900
Leasing fr. 1.520 kr.

Förm.värde fr. 1.725

kr
kr/mån

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

Damer division

4 norra: 27/9 kl

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

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

Ekerö BoIS - Gimonäs

marna
arna i mastersklassen
mast
masters
mas
ssen för
f
damer,
amer, men
meen har
h inte mer än
ett
tt års foku
fok
fokuserad
okuserad
okuse
ad träning
t
30bakom
m sig.

SLUTSPURT AV VÅR
STORA
RA

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

FC

- Sigtuna IF

UPP TILL 22.500

KR.

UTRUSTNINGSPAKET VÄRDE:

15.900 kr

40.000 kr

och ytterbackBi-Xenon, Takreling
4x4 Generation 5,
4
® 4x
LDEX®
Assist, Infotainment
annat: HALDEX®
Farthållare, Hill Hold
Utrustad med bland
B
onic,, Backkamera,
Bluetooth
atronic,
2-zons Climatronic,
AUX-/USB-anslutning,
speglar i silverdesign,
ee med 8 högtalare,
ee
screen
uch scre
inner och ytfärgskärm, touch
display, Auto. nedtonande
system Bolero 5,8”
olor Maxi Dot info
Color
dio, Co
mer!
streaming audio,
och mycket, mycket
telefonhandsfree,
a ytterbackspeglarna
ning av
ällning
elinfällning
terbackspeglar, Automatisk

olm
kho
kh
tock
Stoc
Stockholm

PR
PRISSÄNKT!
RIS
SS
SSÄ
SÄ
ÄNK
KT!
KT
SPARA:
SPAR
PA
ARA:
RA
A:

M

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

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

Rapid Spaceback

TSI 105 fr. 149.900
kr

SIGN&DRIVE - 2.295
kr/mån

Fabia Drivers Edition

fr. 124.900 kr

SIGN&DRIVE - 1.695
kr/mån

13 st Roomster TSI

AIK F16.

Sportnyhet?
till
Skicka kort text
nyheter.se

sporten@malaroarnas

Hockeycamp lockade
ar
hundratals ungdom

FOTO: EIK BADMINTON

FOTO: CELINA SAND

BROMMA:
BROM
MMA: Ulvsundav
Ulvsundavägen
U
lvs
avägen 118-132.
118--132. Tel. 08 503
339 33. Vard. 9-18,
SÄTRA:
SÄTR
RA: Murm
Murmästarvägen
Mu
Lör-sön 11-15
mäs
mästarvä
ägen 37. Tel
Tel.l. 08 503 339 01.
Vard. 9-18, Lör-sön
TÄBY:
Y: Enhagsvägen
Enh svägen
Enhags
11-15
n 1. Tel 08 503
3 339 27. Vard. 9-18,
Lör-sön 11-15
SÖDERTÄLJ
SÖDERTÄLJE:
RTÄLJE:
E: Forskargatan
Forska
argatan 15. Tel
Te 08 553 779 25.
Vard. 9-18, Lör-sön
11-15

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

Matcher & tabel
elle
ler
leer
er

ewa@malaroarnasnyheter.

SCOUT.
PREMIÄR FÖR NYA

DET HÄNDER TILL
DEN 21 MAJ

FOTBOLL

NÄR UTRYMME MÖTER
ÄVENTYR.

Nya ŠKODA Octavia
SIGN&DRIVE - 1.495
SI
kr/mån

Stockholm
kholm

www.skodastoc
kholm.se
e

G-B6?'%&)

Nystar tad båg
bågsky
gskkyt
ytt
tteklub
eklubb vid flygfält
et

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

Scout 4x4 TDI 150

Pris från 258.900
Billån fr. 1.900 kr/mån.

Leasing fr. 1.520 kr.

Förm.värde fr. 1.725

hk

kr
kr/mån

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

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

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

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

FOTBOLL

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

9
9
6
4
4
4
3
2
1
0

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

system

Stockholm
kholm.se
www.skodastoc

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

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

se

Tuff endurotävling
i Fluch tog dubbelseger
gassande solsken

9
9
7
3
3
3
3
1
0
0

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

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

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

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



lo@malaroarnasnyheter.se
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På bilden ses de glada
spelarna i Team Lions
laget AIK.
efter segern mot värdFOTO: PER FRIBERG

KÖPLÄGE!
NU FIRAR

VI 5 ÅR SOM
ŠKODA STOCKH
OLM!
KÖP EN NY ŠKODA
I HELGEN
OCH DU KAN SPARA
MELLAN
8.900 KR OCH 22.500
KR.
SIGN&DRIVE {n}}|}}o²{j}}Ó
n{|tjov²surpqn}j}}t
ny ŠKODA. Förutom
²{jnw
att kontantinsatsen
är 0 kr ingår även
vice. Allt till en överkomlig
sermånadskostnad.
(Gäller 36 mån, 4500
mil med ett garanterat
restvärde.)

FOTBOLL
F
OT
TBOLL
Herrar div
iv 4 Mellersta
Meller
ersta
a
Älta IF
5 4 0 1
18 - 8
FC Stockh.
12
Stockh
h. Intern. 4 3
0 1
12 - 5
Värtans IK
9
K
4 3 0 1
7 - 4
IFK Lidingö
9
gö FK
4 2 0 2
11 - 6
FC Krukan
6
n
4 2 0 2
9 - 6
Ängby IF
6
4 2 0 2
7 - 6
Vasasällskapet
Vasasällskap
6
pet FK 4 2 0
2
8 - 8
Vasastan BK
6
K
4 1 2 1
7 - 8
FC Andrea Do
5
Doria
4 1 1 2 10
- 13
Skå IK & Bygdeg.
4
Bygd
deg. 4 1 1
2
3 - 11
1
Mälarhöjdens
4
s IK
4 1 0 3
6 - 12
1
Ingarö IF
3
5 1 0 4
5 - 16
1
3

| sporten
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föreningar som
drabbas
Tandaputra.
på halltider för träning. av bristen Tan
andaputr
tra. Han
Haan är född och
Spelarna får vux
uppvuxen
åka till Botkyrka
xen i Ind
Indonesien,
ndone
onessien,, en av världens
för att träna efterledande
led
som det inte ﬁnns
dande b
badmintonnationer.
admin
miintonnationer.
nton
tillräcklig tillgång
Sedan
till träningstider
– I sista seriesammandraget
n han ﬂy
ﬂyttat
yttat ttill
ill
ll Sv
i Ekerö kommun.
Sverige har han
spe- De tränar
tagit
lade alla grymt bra
it tio SM-guld,
SM
M-guld
cirka två gånger i
guld
d, sex stycken lagoch vi vann över
veckan. guld
lagDe är också lite udda
tvåan Skogås med
d och fyra
fy stycken
sty
ycken
7-1 och ett toppat
n indivduella
då snittåldern
guld.. Han ha
i klubben är ganska
Spånga med 5-3,
har driv
drivit
ivit fr
berättar
hög.
fram några av
framtidens
framt
Jacob Ahlsson, spelande en glad
mtidens st
– Vi har en snittålder
stora h
hopp
opp in
inom svensk
lagledare i men
runt 40, badm
badminton
Ekerö IK badminton.
minton o
vi har alla spelat förr
och
ch nu
u ttränar Ekerö IK:s
och alla är juniore
IK:s
juniorer.
duktiga. Även om
Man spelar åtta matcher
rer.
det blir rejält tufft
och i ett nästa
lag bör man vara
– De
Det
et här bl
säsong så har vi ett
blir ett u
uppsv
uppsving
minst fyra killar
ppsving och vi
bra lag. Vi hoppas
ska nog kunna hävda
och två tjejer. I
as naturligtvis
ligtviss på at
seriesammandraoss där också någon naturl
att vi kan få
tror jag, säger Jacob
get hade Ekerö
bra trän
träningstid
ningst
gstid
IK fem killar och
Ahlson och fortid i bollhall
bollhallen
b
en
där vi m
sätter:
två tjejer. Totalt
måste
åste varaa fför takhöjdens
har de spelat två
ta
skull.
Herrdubblar, en
– Vi har ju några
Damdubbel, tre
Ekeröspelare
som spelar i andra
Herrsinglar, en Damsingel
Ekerö
ö IK:s bad
badmintonsektion
dmint
klubbar eftersom
ntonsektion har
nt
ntonse
och en träningsmöjligheterna
mellan 4
Mixdubbel.
40
0 och 50
50 juniorer
juniore
juniorer utöver
är så dåliga seniorlage
seniorlaget
här på Ekerö. Men
Vinsten är lite extra
get på cirka
cirrka tio
nu kanske möjo pers
personer.
persone
fantastiskt ligheten
r. De Från vänster,
v
har även eett
bakre raden: Dennis
resultat då de aktivas
ﬁnns att vi får tillbaka
tt anta
antal
a
l
mo
mot
motionärer
otionärer
otionä
Ekroth, Jacob Ahlsson
träningsmöjsom Kalle B
dem. tränar.
Brunnberg, Lars-Ove
ligheter är något
Klubben har i år
(spelande lagledare),
Andersson. Främre
besvärliga. Ekerö
satsat stort och
Berglund, Eva Lindqvist.
Berglun
raden: Annica Meijer
bland annat tagit
IK:s badmintonsektion
Gren, Tom
in en av landets
är en av alla främsta
Spelare som varit
Spela
med
badmintontränare,
EW
EWA
WA LINNROS
LIN
Fuxberg, Anna Jernberg, under säsongen men som inte är
Fuxberg
Andi
ewa@malaroarnasnyheter.
ewa@ma
med på bild: Max
alaroarn
Staffan Wahlgren,
arn
rnasnyheter.se
rnasnyh
se
Anette Berglund.

86. Nu 129.900
0 kr

SIGN&DRIVE - 2.195
kr/mån
mån

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

Victoria Dalfors,

G-B6?'%&)

”I sista seriesamm
seriesammandr
aget
sp
spelade
alla grymt bra”
Jacob Ahlsson

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

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

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

jag
alltid skolan om

och sesom har varit huvudtränare
som har hjälpt
hundratal hockeyISHOCKEY | Ett
dan tre juniorspelare
berättar Lenungdomar har
spelande barn och
till som hjälptränare,
i kommuannars är trätillbringat sitt höstlov
nart Älgekrans, som
sin hjälp har de
nens ishallar. Till
nare för A-laget.
träna de yngtränare och äldre
Att låta äldre spelare
haft engagerade
koncept.
lagkamrater.
re, är ett framgångsrikt dem, både
för
– Det är otroligt bra
hela veckfår utbildning
– Vi har haft hockeycamp
genom att de själva
lära sig att
jättebra. Äldre
an och det har funkat
genom att till exempel genom att
har varit med och
träningar och
ungdomsspelare
och de lägga upp förebilder för de yngre
hjälpt till med träningarna
de blir goda
på att ta de yngre
är väldigt duktiga
spelarna.
förebilder, beIK välkomnar
Både EIK och Skå
spelarna och är goda utbildningsglada
och blir lite extra
rättar Patrick Jonsson,
i Ekerö nya spelare
att snöra på sig
och utvecklingsansvarig
när tjejer väljer
på isen.
ut
sig
och ge
IK:s hockeysektion.
jobb med hockeyrören
Han beskriver klubbens
klubbkänsla som
LO BÄCKLINDER
att skapa en stark
nivåer inom hocklo@malaroarnasnyheter.se
genomsyrar alla
yngsta spelarna
eyn, ända från de
till A-laget.
som är födda 2006
utbildningsplan
– Vi har en tydlig
tränare och vill
för alla spelare och
röd tråd som går
att det ska vara en
I slutet av april
genom alla årskullar.
händelse när en
styrkor.
är det en extra rolig
och
Kanada, faktiskt
– Victoria är ett energiknippe
tekniktränare från
är hon mosom ﬁnns, kompå sin mitt-mittposition
en av de allra bästa
under en
har också en stark
Karlstadlaget
träningar
mot
Hon
kör
laget.
och
vinsten
i
hit
efter
torn
mer
han.
FOTO: PRIVAT
Dalfors med SM-bucklan
spelförståelse, konstaterar fyra trä- En glad och stolt Victoria
vecka.
med
har det varit
i Skå har uppåt
Förutom att hinna
Även i Allhallen
Såväl is- som fysträning
elitsatsning för
under lågsäsong QBIK.
och ungdomar
Skå IK under höstloningar i veckan
är AIK:s nystartade
ett femtiotal barn
hos både EIK och
hårt på att göra
om jag behöver
åt hockeyträning,
satsar Victoria också
riterar alltid skolan
åldersgruppen.
ägnat höstlovet
v
gäller studierna.
fysträning.
säger Victoria.
bra ifrån sig när det
såväl på is som ren
ﬁck hon
i Engelska välja,
Bäckström
LO BÄCKLINDER
Ett
Et
går i nionde klass
tt alte
alternativ
I början av november att hon
– Det är jag och Jakob
ternativ till Hon
att köpa bilen är
lo@malaroarnasnyheter.se
det positiva beskedet
skolan i Bromma.
n}}
n}}
}}
} ||}}
som
} o²{ j}}
att kombine- också
}} Ón{ |tj ogår
v ganska bra
– Det v²surpqn}
uttagen till ”F16-akademin”
j}} t²{j
priojagnw
Förutom
ör
w U är
m att kontantinsatsen
ȗÕ
skola, men
kon
ontantinsatse
ra träning och
är 0 kr ingår även
till e
service.
en
n öve
överkomlig
verkomlig
ig månadskos
månadskostnad.
(Gäller 36 mån, 4500
Kom
m in till
tilll oss så
mil.
å berättar vi mer!

22.5
22.500
22.5
500 kr
50
kr
Herrar div 2 sö. svealand
Södertälje FK
23 17 2 4 58
- 29 53
Enskede IK
23 16 2 5 60
- 22 50
IK Sleipner
23 15 3 5 57
- 25 48
Nacka FF
23 14 5 4 46
- 27 47
Eskilstuna City FK
23 13 3 7 42
- 33 42
Arameiska-Syr. IF
23 10 5 8 40
- 30 35
Ekerö IK
23 11 1 11 43
- 43 34
Rynninge IK
23 9 2 12 36
- 44 29
FC Linköping City
23 7 4 12 29
- 41 25
FC Gute
23 7 4 12 32
- 47 25
Karlslunds IF HFK
23 5 6 12 25
- 43 21
Smedby AIS
23 4 8 11 23
- 38 20
Värmbols FC
23 4 3 16 16
- 53 15
KB Karlskoga FF
23 3 4 16 26
- 58 13
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Jag prioriterar
måste välja”
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EIK segrarre
e i di
divi
v sion 4
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ria
SM-guld för Victo

FOTBOLL
17 15 1 1
77 - 12 46
16 10 1 5 39
- 28 31
17 9 3 5 28
- 23 30
17 8 5 4 34
- 30 29
16 7 4 5 25
- 23 25
17 6 4 7 24
- 34 22
16 4 6 6 29
- 32 18
16 4 4 8 32
- 41 16
17 1 5 11 19
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UTRUSTNINGSPAKET VÄRDE:

PRISSÄNKT!
SPARA:

40.000 kr

22.500 kr

Fabia Drivers Edition
SIGN&DRIVE - 1.695
kr/mån

fr. 124.900 kr

MED DRAGOCH PLUSPAKET
SPARA:

ERBJUDANDERNA

GÄLLER ENDAST

Nu 129.900 kr

SPARA:

15.900 kr

Octavia Combi TSI

105 fr. 179.900
kr

SIGN&DRIVE - 2.595
kr/mån
ETT BEGRÄNSAT

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

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

19.400 kr

Stockholm

www.skodastoc
kholm.se

Rapid Spaceback

TSI 105 fr. 149.900
kr

SIGN&DRIVE - 2.295
kr/mån

BROMMA: Ulvsundav.
118-132. Tel. 08 503
339 33. Vard. 9-18,
SÄTRA: Murmästarv.
Lör-Sön 11-15
37. Tel. 08 503 339
01. Vard. 9-18, Lör-Sön
TÄBY: Enhagsv. 1.
11-15
Tel 08 503 339 27.
Vard. 9-18, Lör 11-16,
SÖDERTÄLJE: Forskarg.
Sön 11-15
15. Tel 08 553 779
25. Vard. 9-18, Lör
11-15, Sön 11-15
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Medaljregn för Ymer Giselle på SM-isen
KONSTÅKNING | Den 12 till 15
december står 12-åriga Giselle
Egenäs från Gällstaö på isen i
SM i konståkning i Ulricehamn.
Med det är årets mål uppnått, ett
mål som hon tränat stenhårt för.

KLÄTTRING | Ymer Alber från
Ekerö har bokstavligen klättrat
högt då han tagit både silver och
guld i nordiska mästerskapen i
klättring.
Ymer Alber tog SM-guld helgen 16
och 18 november i seniorer herrar
Lead i klättring. Dessförinnan blev
det guld junior samt silver senior
i nordiska i Boulder i Helsingfors
i slutet på oktober. Den 9 och 10
november tog Ymer guld och silver i Nordiska Lead i Malmö. Han
är därmed Sveriges och tävlingens
mest framgångsrike deltagare i
bägge fall.
– Jag började klättra som åttaåring. Min pappa har klättrat sedan
1981 och har fått resten av familjen
att klättra, min äldre bror endast
sporadiskt men bägge mina systrar
har tävlingsklättrat, berättar Ymer.
Ymer Alber från Ekerö har tagit flera
silver- och guldmedaljer i klättring
senaste månaderna.
FOTO: PRIVAT

Han har tävlat sedan tio års ålder

med början i Stockholmscuper
och sedan successivt Sverigemästerskap och ungdomseuropacuper. Han är junior 2919 ut och har
åtta placeringar i Boulder på junior-VM, femte plats på EM i Lead,
ﬂera ﬁnalplatser på Europacuper i
både Lead och Boulder och blev semiﬁnalist på junior-VM i Lead fem
år i rad.

– I år har jag gått framåt rejält och
vann i en internationell juniortävling i Delft Holland och semiﬁnal
i Europamästerskapen i Boulder,
nu i rask följd guld och silver i såväl i Boulder som i Lead i nordiska mästerskapen, säger Ymer och
fortsätter:

– Jag har som närmaste mål ﬁnalplaceringar på världscupen i Boulder nästa år, men mitt långsiktiga
mål är att kvaliﬁcera mig till OS
2024.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

– Giselle tränande i Ekerö konståkningsklubb för 5 år sedan och blev
då rekommenderad att byta till en
större klubb som hade elitsatsning.
Nu tränar hon i Stora mossen för
Stockholms allmänna skridskoklubb, berättar Giselles mamma
Theresa Egenäs.
Huvudtränare är Anna Rechnio
som tävlat i OS för Polen två gånger och Alex Fedoseev som också
tävlade i sin ungdom i Ryssland.
Både Anna och Alex, som är gifta,
är också ekeröbor.
Giselles pappa Richard Egenäs,
som är uppväxt på Ekerö, spelade
hockey i Ekerö IK som ung, så lockelsen till isen har hon fått i blodet.
På tre år har Giselle gått från att
vara i stort sett nybörjare till elitåkare, men förutom storsatsningen på konståkningen lägger hon
en hel del tid på skolan.
– Hon är duktig i skolan och trivs
med sin träning och att nå sina
mål. Hittills har alla mål hon satt
för konståkningen lyckats. Förra
säsongen ville hon kvala för elitserien och det gjorde hon för säsong-

en 2019/2020. Nu har hon uppnått
tillräckligt med poäng på de tre
deltävlingarna i Luleå, Solna och
Karlskrona, för att kvala till SM.
Vi är så klart oerhört stolta, säger
Theresa och fortsätter:
– Vi bor på Gällstaö och Giselle
går i Sanduddens skola i årskurs
sex. Hon har mycket stöd från sina
lärare så att hon har möjlighet att
träna på den nivån hon gör, vilket
kan vara mer än 17 timmar i veckan. Det är till exempel två eller tre
morgonträningar i Stora Mossens
ishall klockan sex innan skolan. Vi
hinner precis till skolan genom att
hon har ombyteskläder i skridskoväskan och äter frukost i bilen på
väg tillbaka till Ekerö.
Tävlingen i Ulricehamn livestreamas och Giselles tävlingsklass tävlar torsdag kväll och fredag förmiddag.
z

Giselle Egenäs.

FOTO: BERNT SEIPL

PREMIÄR FÖR
ŠKODA KAMIQ.

Nya ŠKODA KAMIQ TSI 115

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

VI KÖPER
ELLER BYTER
IN DIN BIL

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Läs mer på skodastockholm.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 134 g/km (NEDC 116 g/km).*
Miljöklass EU6. *Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Monte-Carlo is registered trademark by Monaco Brands.
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Jazzkonsert Den 14 november spelade en jazzkvartett med

Bernt Rosengren på tenorsaxofon, Stefan Gustafson, piano, Jan
Adefeldt, kontrabas och Bengt Stark, trummor på Ekebyhovs
slott. Arrangerade gjorde Jazz på Mälaröarna i samverkan med
Ekebyhovs slotts konferensverksamhet, Vuxenskolan och Ekerö
kulturnämnd.
FOTO: KURT ÖSTERBERG

Liveopera Den 9 november stod Maria Lindberg och Lisbeth
Oddmark beredda att välkomna publiken i kulturhusets foajé till
operaföreställningen ”Madame Butterfly” direkt från Metropolitan
i New York.
FOTO: INGRID SANDBERG

| öarna runt

Jubileum Den 9 november firade Ekerö Filmstudio sitt tjugoårsjubileum genom att visa ”Mitt liv som hund”, från 1985 i regi Lasse
Hallström och ”Med lust och fägring stor” från 1995 i regi Bo
Widerberg. Cirka 170 personer deltog och firandet under dagen
som även erbjöd hembakad fika.
FOTO: PRIVAT

Föredrag Allan Linnér, känd radiopsykolog, nu pensionerad,

Föredrag Kent Andersson docent i arkeologi, berättade om järnål-

berättade om möten och minnen från terapirum och radio på
Biblioteket i Ekerö centrum 22 oktober. Föredraget var ett samarFOTO: ÅSA SJÖBERG
rangemang med S:t Lukas Mälaröarna.

derns guldklenoder och olika guldgubbar, bl.a. från Helgö, på Ekerö
biblioteket den 5 november. Föredraget var ett samarrangemang
med Fornminnessällskapet Mälaröarna.
FOTO: ÅSA SJÖBERG

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

560 340 00

Slipp snökaos
och bilköer!

Välkommen ombord på pendelbåten,
linje 89. Från den 15 december kör vi
vintertidtabell med ett fartyg i traﬁk.
Sök din resa i SL-appen eller på sl.se.
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Upptäck vår värld av erbjudanden
på Black Friday!

27

tyck!

28

• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

Busshyfs om
jag får be
Sedan några månader
tillbaka har jag gjort det
till en vana att alltid tacka
busschauffören verbalt/
högt för skjutsen och vinka
till honom/henne innan
jag kliver av. Ibland stiger
jag av i bussen där fram om
det är en slutstation och ser
då även personen i ögonen.
Annars säger jag högt tack
och vinkar innan jag stiger
av i mitten. Eller vinkar
ivrigt och mimar tack när
jag går förbi bussen vid min
avstigningsstation. Känner
att det är mycket uppskattat
och många blir förvånade
men samtidigt så glada för
så lite uppmärksamhet. Alla
säger tack och önskar mig
leende en trevlig dag! Tycker
nu att alla ni andra som åker
kommunalt som jag gör
likadant. Många tittar inte
ens på busschauffören när
de stiger ombord på dennes
arbetsplats. Har uppmärksammat att andra på bussen
uppskattar det jag gör och
hoppas att många ringar på
vattnet och så vidare... Ja, jag
vet, en liten sak egentligen
men ibland kan man börja
i det lilla och ändå uppnå
stora saker. Och detta handlar ju så klart om så mycket
annat i vårt samhälle som
skulle må så mycket bättre
av att vi alla visade lite mer
hänsyn, ödmjukhet och
uppskattning om varandra.
Ha nu en ﬁn kväll så hörs vi
vidare. I morgon ska jag åka
buss igen och förbereder
min snällaste stämma!
– Vänligen
Lena Hellström Sparring

MÄLARÖARNAS NYHETER • 27 NOVEMBER 2019

Skrota Träkvista centrumplan
Planerna för Träkvista centrum
presenterades den 10 november. Vad vi kan se är tre- till
femvåningshus med för få
parkeringsplatser och där man
pragmatiskt konstaterar att
ingen vill bygga annars. Det vill
säga att kortsiktig vinst tillmäts
större betydelse än miljön där
ekeröbor ska leva klimatsmart i
minst 100 år framåt.
Ett grundfel är att förslaget genom
ekonomiska restriktioner har isolerats som ett ekonomiskt självﬁnansierat delprojekt utan integration
i Ekerös samhällsutveckling. Till
exempel nödvändigheten av att
vid en exploatering av detta slag
också bygga infartsparkeringar.
Sådana ﬁnns inte med i förslaget.
Detta är ett skäl till varför förslaget

måste förkastas. Man bygger inte för
boende och Ekerö som helhet utan
med exploatering av mark och byggrätt som huvudsyfte.
Ett annat grundfel är att markområdet i en vägkorsning absolut inte
lämpar sig för boende men väl för
kommersiell och serviceverksamhet. Det är ett kommersiellt centrum med infartsparkering som ska
byggas på platsen, inte bostäder.
Det presenterade planförslaget
innebär 138 lägenheter. Om övriga
ytor skriver man obegripligt:
”Planförslaget innebär en handelsoch verksamhetsyta på sammanlagt cirka 3 230 kvadratmeter. Den
största ytan återﬁnns i byggrätten
för vårdboendet där utrymme säkerställs för matbutik och eventuella
tillhörande kringbutiker”. Inte ska
väl vårdboendet ha butiker?

På 46 sidor text lyckas inte förslaget
att enkelt redovisa sammanlagda
boendeytor samt ytor för äldre/
vårdboende. Ytor för kommersiell
verksamhet redovisas dock till
2 430 kvadratmeter. Beträffande
parkeringsmöjligheter beräknas
behovet till 174 p-platser som man
plussar på med 17 för att skapa en
marginal. Detta är en grov underskattning med 50 procent. Vid
maximal belastning bör 138 hushåll med gäster behöva minst 150
p-platser. Vårdpersonal 10 platser.
Butikspersonal och kunder ytterligare 70 platser. Summa 230 p-platser behövs och därutöver minst 50
infartsplatser. Totalt 280 platser.
Kommunens förtroendevalda och
ekeröbor bör vidare ställa sig frågan
om hur välbetänkt det är att förlägga
138 familjers boende och 63 vårdbo-

enden i tre- till femvåningshus runt
en av Ekerös mest traﬁkerade vägkorsningar. Korsningen beräknas
i planförslaget om tio år traﬁkeras
av 18 till 20 bilar per minut vid högtraﬁk och 18 000 bilar som passerar
per dygn. För närvarande är området
klokt nog enbart använt för handelsfastigheter. Det är faktiskt svårt att
hitta en sämre miljö för boende på
Mälaröarna än just på denna plats.
Ekeröbornas samlade omdöme
om förslaget bör kunna sammanfattas i att planförslaget inte sätter
människa och miljö främst. Det
är så i grunden fel och kortsiktigt
tänkt att det snarast ska avfärdas
som helhet, utan försök till modiﬁeringar. Vad vi ser är resultatet av en
felbeställning.
– Hans Holmqvist

Svar på insändare ”Träkvista torg, risker med bygget”
REPLIK

I insändaren “Träkvista
torg, risker med bygget”
som publicerades i senaste
numret av MN kommer
återigen en mycket negativ
åsikt till tals. Skribenten
påpekar hur dålig den nya
detaljplanen är och hen tar
sig frihet att skriva under
texten med “Träkvistabor”
och på det sättet drar alla

som bor där över en kam.
Jag och min familj bor
också i Träkvista och vi ser
faktiskt positivt på bebyggelse av Träkvista torg.
Såsom området ser ut i dagsläget är Träkvista torg ett
ganska sunkigt ställe med
ﬂer tomma och övergivna
lokaler och ungdomar som
hänger sent på kvällarna
bakom gamla Coloramas
lokaler eller bakom plank-

staket på Stamvägens förskola. Det är dåligt belyst
och man känner sig inte
trygg när man ska gå och
handla på Konsum eller sortera sopor vid sopstationen.
Då frågar jag skribenten:
Vill hen verkligen behålla
Träkvista torg som det är
nu?
Det ﬁnns alltid risker med
bygget men i varje byggprojekt ingår ju riskanalys. En

Aktivitetsytan i Ekebyhovsdalen
Jag lyssnade till Radio
Viking häromdagen, det
gällde då en utfrågning/
debatt angående ingreppet
i Ekebyhovsdalen. Arnulf
Langlet svarade på frågor
ställda av Mälaröarnas
nyheter. Jag måste erkänna
att jag är lika frågande och
undrande som tidigare då

det gäller bygglov för aktivitetsytan. Jag anser att det
blir väldigt motsägelsefullt
då det inte krävs bygglov
förutom i fall då det sker
en större förändring? Då
undrar jag hur det kan så
vara att bebygga en beﬁntlig
åkermark i mycket kulturkänslig miljö med bestående

permanenta betongfundament inte kan ses som en
större förändring? Om detta
inte är en större förändring
så undrar jag vad en sådan
kan vara?
– En fortsatt
konfunderad
Anders Sparring

Svar till ”Också besviken, upprörd...”
REPLIK

Jag tycker du har fel när du i
ditt inlägg skriver ”en annan
helt obegriplig kostnad som
kommunen gjort sig skyldig
till är att förstöra Ekebyhovs
slottspark med att anlägga
två boulebanor”, på vilket

sätt förstörs parken av två
boulebanor? Vi är många
som har väntat på att dessa
boulebanor ska färdigställas! Vi är ett stort gäng som
har spelat på banorna ända
sedan de blev färdiga, vi
spelar torsdagar och söndagar.

Nu har hösten kommit och
det är kallt och blåsigt, så
välkommen till våren och
var med i vårt glada positiva
gäng eller ta med dig ett gäng
och spela, när du vill.

– Birre Boule

del frågor som skribenten
har ställt i sin insändare
ﬁnns besvarade på Ekerö
kommunens webbsida. Vill
man få mer utvecklade svar
så kan man gå på öppet hus
som kommunen bjuder till
och lämna sina synpunkter
där.
I veckan ﬁck jag i brevlådan en lapp, återigen med
underskrift “Träkvistabor”,
som uppmuntrar till pro-

test. Jag är också träkvistabo
men har någon frågat mig
vad jag tycker innan man
började dela ut lappar?
Sluta kritisera och gnälla
varje gång något ska förändras och byggas i kommunen!
Använd rätt forum för att
uttrycka era synpunkter och
gör det hellre på ett konstruktivt sätt.
– MN-läsare

Hur betala folkomröstning?
Vi läser i MN att Öpartiet
har startat en namninsamling för att få till stånd en
folkomröstning gällande
badhuset. Jättebra! Det var
vi helt inställda på när vi
representerade Ö. Vi bidrar
mer än gärna till att samla in
röster på kommunens gator
och torg. En liten fråga bara
innan vi ger oss i kast med
detta – var ﬁnns kostnaden
för en folkomröstning i er
budget? För att trycka upp
valsedlar och hålla vallokaler
öppna kostar pengar. Vi har
läst er gemensamma vänsterkoalitionsbudget. Några
1,5 till 2 miljoner kronor, lågt
räknat, som en folkomröstning skulle kosta ﬁnns inte
i er budget. Var ska ni hitta
dessa pengar? För att en folkomröstning ska gå igenom i

kommunfullmäktige måste
dessutom ﬂer partier än Ö
stå bakom en sådan begäran.
Vi vill därför gärna veta
vilka andra partier har ni
mer er ? Ni verkar som parti
helt ensamma om att driva
frågan om folkomröstning.
Inte ens era egna kompisar
i vänsterkoalitionen står
bakom detta. Så berätta
gärna för oss och alla andra
innan vi ställer oss i ur och
skur och samlar underskrifter – hur ligger det till egentligen?
Och till Adam Reutersköld
(M): Vad kan vara mer
demokratiskt än en folkomröstning? Det tycker vi är en
väldigt intressant fråga.
– Anna Voltaire
– Johan Sundqvist

Mälarökoalitionens budget stärker demokratin
Ekerö beﬁnner sig liksom
resten av världen i en brytningstid. Vi ser hur många
av de samhällsreformer
och värderingar som våra
företrädare som politiker
kämpat för under 1900talet ifrågasätts. För 20 år
sedan var den allmänna
uppfattningen att den
liberala demokratin hade
vunnit. Idag är det inte så.
Vi märker urholkningen
av demokratin på olika
sätt i olika sammanhang.
Populistiska politiker får
makt genom att erbjuda
enkla lösningar på kom-

plexa problem. Inte sällan
genom att skylla på någon
annan. Invandrare. Tiggare.
Homosexuella. USA.
Kina. Kommunisterna.
Kapitalisterna. Kristendomen. Islam. Tar vi bara
bort ”någon annan” så återupprättar vi det samhälle vi
en gång hade.
I ﬂera länder har vi sett
hur populisterna, när de
får makten, börjar montera ned fundamenten för
demokratin. Den fria presssen. Den fria kulturen. Det
oberoende rättsväsendet.
Vi ser detta även i Sverige.

I Sölvesborg, i Staffanstorp
och andra platser. Även i
Ekerö ser vi oroväckande
signaler.
För oss i Mälarökoalitionen är det en huvuduppgift att värna demokratin.
Det görs inte genom stora
ord. Utan genom små handlingar. Bland annat genom
att vi politiker i våra beslut
värnar demokratin i det
lilla.
Mälarökoalitionen
utformar våra politiska
prioriteringar för att värna
demokratin. I vår budget
föreslår vi en stärkt sam-

hällsplanering för att värna
rättssäkra bygglovsprocesser, förbättrat underhåll av
våra gemensamma lokaler,
transparent hantering av
skattemedlen samt utformning av bostadsområden
där människor vill både bo,
arbeta och tillbringa sin
fritid. Vi drar i vår budget
tillbaka aviserade nedskärningar på kulturlivet och
skolbiblioteken. Det demokratiska inﬂytande ska
stärkas genom att inrätta ett
hållbarhets- och demokratiutskott samt systematisk
medborgardialog tidigt i

beslutsprocesserna.
Vi får inte ta våra segrar
för givet. Vi får inte ta
demokratin för given.
Demokratin måste erövras
varje dag. Det är ett ansvar
för oss folkvalda politiker.
Mälarökoalitionen tar detta
ansvar
– Göran Hellmalm,
Liberalerna
– Ulrika Sandin,
Miljöpartiet
– Desirée Björk,
Öpartiet
– Hanna Svensson,
Socialdemokraterna
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Stå upp för din politik Adam!
Miljöpartiet de gröna Ekerö
har fått svar på en motion
framtagen av Klimatklubben
Ekerö för cirka ett år sedan.
Klimatklubben ville lämna
sina förslag som ett medborgarförslag men eftersom den
möjligheten saknas i Ekerö
så valde vi att lägga den i
Miljöpartiets namn som en
motion. Motionen ställer
väldigt offensiva förslag
med anledning av den allvarliga situation som klimatförändringarna utgör. Vi blev
därmed väldigt överraskade
över att Adam Reuterskiöld
väljer att beskriva motionen som behandlad. Det
betyder att han anser att
de krav som motionen
uttrycker antingen redan har
genomförts eller kommer
att genomföras. Men det är
inte sant. Vid en direkt fråga
till Adam huruvida han
exempelvis avser att; ta fram
en klimatomställningsplan,

ta fram en koldioxidbudget,
sätta upp mål om nollutsläpp till 2030 etcetera så var
hans svar nej. Han menar
dock att Ekeröalliansens
åtgärder är tillräckliga utan
att kunna backa upp det med
några fakta. Vågar de inte stå
för sin politik?
I motionssvaret framgår
att Ekeröalliansen arbetar
för att påskynda utbyggnaden av det kommunala
vatten- och avloppsnätet
när vi samtidigt har ett
pågående ärende i kommunstyrelsen där en uppdatering av den kommunala
VA-planen visar på en
helt motsatt utveckling,
nämligen en försening av
utbyggnaden av kommunalt VA. Av motionssvaret
tycks det dock som om
Adam Reuterskiöld är
nöjd med det arbete som
Ekeröalliansen gjort och
med stor sannolikhet

kommer motionens förslag
inte genomföras. I motionssvaret framgår ingenting om
vilka mål den kommunala
förvaltningen jobbar mot.
Var är vi idag? Vad vill vi
uppnå? Hur mäter vi resultatet av arbetet? Ingenstans i
svaret står en endaste siffra.
Kommunen vill vara
ansvarsfull ekonomiskt men
vad gäller miljö- och klimatpolitiken ﬁnns inte exakta
mål uppsatta, därför går
miljö- och klimatpolitiken
inte att följa upp.
Vi är mycket besvikna
över Adam Reuterskiölds
svar. Avslå hellre motionen
och stå för att de åtgärder som Klimatklubben
Ekerö har framfört genom
Miljöpartiet inte anses
behöva genomföras.

– Ulrika Sandin,
gruppledare (MP)

Flytta samtidigt kommunhuset
Läser i senaste MN om renoveringen av kommunhuset
som går under arbetsnamnet ”Ekerö next” och som
kommer att kosta cirka 50
miljoner kronor, enligt tidningen. Men varför bygger
man inte ett nytt kommunhus någon annanstans i
kommunen? Kommunhuset
byggdes i början av 1950-

talet, ungefär samtidigt som
bussgaraget mitt emot. Nu
ska ju bussgaraget ﬂyttas för
att ge plats åt bostäder och
butiker centralt i Ekerö centrum. Varför inte samtidigt
ﬂytta kommunhuset och på
den centrala platsen även där
bygga bostäder och butiker?
Eller placera badhuset där
tillsammans med ett allak-

tivitetshus för våra ungdomar? Jag tror inte att särskilt
många kommuninvånare har
någon glädje av att kommunhuset ligger i Ekerö centrum
för inte är det ofta som man
har något ärende dit som inte
kan avhandlas per telefon
eller mejl.

Folkomröstning
om badhus?
Folkinitiativ
(Enligt 8 KAP. 2 § Kommunallagen (2017:725))
Vi undertecknande kräver att det
genomförs en lokal folkomröstning om
JA eller NEJ
av byggandet av ett badhus i Ekerö kommun.
Vi fortsätter att samla in namnunderskrifter
och kommer att stå på dessa platser i kommunen
Onsdag 27/11
Fredag 29/11
Lördag 30/11
Söndag 1/12
Tisdag 3/12
Onsdag 4/12
Fredag 6/12
Lördag 7/12
Söndag 8/12
Lördag 14/12
Söndag 15/12

15-17
15-18
11-15
11-15
15-18
15-18
15-18
11-14
11-14
11-14
11-14

Vid biblioteket Ekerö centrum
Vid biblioteket Ekerö centrum
Vid biblioteket Ekerö centrum
Vid biblioteket Ekerö centrum
Stenhamra Konsum
Ekerö centrum
Ekerö centrum
Stenhamra Konsum
Stenhamra Konsum
Nyckelby och Träkvista LIDL
Svanhagen, Träkvista Konsum och Ekerö centrum

Välkommen och skriv på

– Monica

3ÀQ¿WHWQ¿UGXYLOO
3ÀSODWVQ¿UGHWEHKÑYV
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!
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TELEFON: 08-560-375-00

WEBB: www.ptj.se/ekero-vardcentral
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

Oro för trafikkaos redan 1969
MÄLARÖARNA | ”Viktiga
vägobjekt saknas i nya
femårsprogrammet” – så
lyder en rubrik i MN 1969.
Det handlar bland annat
om Huvudstadsledens förlängning och Essingeledens
Brommagren. De saknade vägobjekten upprör
och berör bland annat
Mälaröarna.
Som så ofta när vi tittar i
MN:s arkiv, ﬁnner vi artiklar
som berör samma problematik som det vi skriver om i
nutid. Vägar och traﬁk är ett
sådant ämne och 1969 skriver
MN om ﬂera vägprojekt som
kommer att dröja.
”Gatubyggarna
inom
Stockholms stad och grannkommunerna är i det närmaste förtvivlade. Hur skall
man kunna klara den kraftigt
ökande traﬁkströmmen till
och från Järvastaden, Järfälla
och Mälaröarna de närmaste
åren?”
I artikeln 1969 kan man läsa

att Kungshatt- och Kärsölederna inte ﬁnns med i en
framlagd plan för vägbyggen
de närmaste fem åren, två leder som är mycket omdiskuterade.

Till artikeln presenteras en
karta som visar ett förslag på
vägdragningar (bild t.h.).
”Det med Kungshattleden
långa stycken parallella östra
storstråket är Kärsöleden som
bland annat berör stadsdelarna Rinkeby och Bromsten.
Söder därom har leden ritats
i en mjuk båge utmed ﬂygfältets gräns. Därifrån skär leden
rakt igenom bebyggelsen i
Åkeshov och södra Bromma
för att sedan över ett komplicerat system av broar föras
vidare söderut över Kärsön
och andra Mälaröar till Västerort.”
Riktigt så blev det inte och

först nu byggs bland annat
tunnelförbindelse via Kungshatt.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Gatubyggarna inom
Stockholms stad
och grannkommunerna är i det närmaste förtvivlade”

LEDIGA KONTORSRUM
EKEBYHOV BUSINESS CENTER
z

z
z

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


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

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

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER
z

Bryggavägen 110

Bryggavägen 121

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

*Moms tillkommer på hyror

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

Entreprenör

skalfast.se
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Julerbjudande från Salong L
Ge bort ett PRESENTKORT!

Lördagen den 30 november
kl 11.00 - 15.00

Hembygdsgården
Hantverk
·¡£
Varmkorv
£¦ Ŵ¡¡
Ń
¤¤¡¤ö££¤¡Š·¡

& Café Hovgården

F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

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

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

Tel: 560 47 111 z info@fsons.se


Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

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

Salong

Adelsö
Julmarknad

Presentkort

L

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

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

Vi gratulerar Göran Hanson, Ekerö, till förra numrets vinst
där korsordet hade nedanstående lösning.

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

Följ med oss på Dansbandskryssning
den 21 januari 2020.
Vi reser med Viking Line och m/s Cinderella under
dansbandsveckan i januari. Det blir förstås dans men även en
träff med något av dansbanden, programledare från Radio
Viking, Supporterklubben och annat skoj.
Dans blir det till
Larz Kristerz, Drifters, Tommys, Fernadoz och Framed

z Bryggor
z Sandstränder

I resans pris ingår även
1 middag, á la carte inklusive 2 glas vin
1 frukost
Samkväm i konferensrummet, tävlingar mm.

z Bojstenar
z Muddring
z Sjötransporter
z Sjöbodar

Priser
Del i utsides dubbelhytt 699:-/person,
Enkelhytt Utsides 859:_/person
Enkelhytt Insides 759:-/person

z Båtlyftar
z Vågbrytare
z Vassrensning
z Kranlyft

Sista anmälningsdag 18 december

z Borrning

Boka på: resa@radioviking,se eller tel 070-523 46 85
Vi har ett begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.

z Vinterförvaring

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Vid utresan träffas vi senast kl 16:30 i Viking Lines terminal på
Stadsgårdskajen
Supporterklubben och Radio Viking välkomnar alla som önskar
följa med på en trevlig Dansbandskryssning.
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En unik möjlighet att vara
med från början!

Vi öppn
ar
i januar
i
2020

     
     
  
  

JUNGFRUSUND

Nu bygger vi ut specialistsjukvården i södra Stockholm med
en ny geriatrisk klinik i Vårberg, inriktad på framförallt den äldre
multisjuka patienten.
Vill DU vara med och starta upp en ny verksamhet?
Capio erbjuder ett vårdnära och coachande ledarskap
där verksamheten är organiserad för att tillåta ett lärande i
vardagen. Nu söker vi bland annat specialistsjuksköterskor,
sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Tillsammans kan vi göra skillnad för en av vårdens mest sköra
patientgrupper!

Läs mer om Capio Geriatrik Vårberg
www.capio.se/nya-verksamheter

Ditt liv
på pränt!
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

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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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

Alfa Ekerö

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

Begravningsbyråer

Rut-avdrag!

IGNIS
Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

MINDFULNESS – SINNESRO
G R AT I S introduktion
Måndag 2/12 kl 18.00 - 20.00
Start kurs 1: Tisdag 10/12 kl 18.00 - 20.30
Start kurs 2: Onsdag 8/1 kl 18.00 - 20.30
www.smilingmeditation.com

Mindfullness

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

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

| familj

 DÖDA

• Familjeannonsera GRATIS!

• Olov Gunnar Landfors,
Ekerö, avled den
5 november i en ålder
av 79 år.

• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se



Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

BILAR
KÖPES

• Carl Gunnar Valkare,
Svartsjö, avled den 9
november i en ålder av
76 år.
• Annika Margareta
Johansson, Skå, avled den
16 november i en ålder av
71 år.

• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild

• Eller till MN, Box 100, 178 22
Ekerö
• Var ute i god tid – helst 2
veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning
samt i mån av utrymme
• För sedvanliga dödsannonser
ring 560 356 00

Allt är
intressant även
defekta
0700-61 73 96
7ÉSÇMTLBEF

(VOOBS7BMLBSF
BQSJM
OPWFNCFS

Hans Melander,
tredje generationen

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

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

Vår

IBSMÇNOBUPTT
JTUPSTPSHPDITBLOBE

Asti Steen

& 7 "
"%".,- "3""*/"
NFEGBNJMKFS

BENGT NISSE
Johan Johanna
Rolf Noah
Släkt och vänner

4MÇLUPDIWÇOOFS

Jordfästningen äger rum fredagen
den 6 december kl 11.00
i Ekerö kyrka. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Hembygdsgården.
Tacksam för svar till
Klockarebolagets begr.byrå
tel. 08-268110 senast den 2/12.
Tänk gärna på Demensfonden
tel. 08-6589920.

#FHSBWOJOHFOÇHFSSVNJ
-PW×LZSLBUPSTEBHFO
EFOEFDFNCFSLM
&GUFSG×MKBOEFNJOOFTTUVOENFE
BONÇMBOUJMM'0/64#SPNNB
FMMFSWJB
NJOOFTTJEBOTFOBTU
EFDFNCFS5ÇOLHÇSOBQÉ
6/)$31H

 SÄLJES

RUT-avdrag
 KÖPES


Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård





%VGBUUBTPTT


Gamla ﬁskerullar, beten,
redskapskataloger. Bra
betalt för ovanliga objekt.
Ring 070-797 17 45.

* 14 mars 1948
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
Skå 16 november 2019

Begravningen äger rum fredagen
den 20 december kl 11.00 i
Skå kyrka. Efter akten inbjudes till
minnesstund i Församlingssalen,
Stenhamra. Anmälan till
Klockarebolagets begr.byrå
tel 08-268110 senast 13/12.
Valfri klädsel. Tänk gärna på
Cancerfonden 020-595959.

4FNJOOFTTJEPSGPOVTTF

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

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


Skötbord 300 kr. Spjälsäng
+ madrass + spjälskydd
mm. 300 kr. Hatthylla gammal klassisk 200 kr. Ulla
070-972 72 01.

Annika
Johansson

MATS
ÅSA och ANDREAS
Rasmus Mathilda Oliver
FIA och JOHAN
Ina Signe
Släkt och vänner

Jag köper gärna dina
gamla LP-skivor, mindre
och större samlingar, pop,
rock, jazz, 60- till 80tal. Även CD-skivor kan
vara av intresse. Kontakta
mig (telefon/SMS) på 073037 10 36.

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

på timpriset



$"3*/
NFEGBNJMK

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

Marie Rosmark
Kundrådgivare

50 % rabatt



* 20 april 1927
har lämnat oss i sorg
och saknad
Ekerö 9 november 2019



Välkommen till Fonus!



Min älskade Maka
vår kära Mamma
Mormor och Svärmor



UTHYRES



Du som vill slippa, regn,
rusk, snö, kyla och vintern,
åk till Malta! Hyr en av 2
lägenheter i Marsascala, TaMonita. 1 el 3 sovrum, för 4
el 6 personer per lägenhet.
Eller res ﬂera tillsammans
men ha möjlighet att bo
var för sig. Härlig sjöutsikt
och bara några minuters
gångväg till härliga klippbad,
restauranger och strandpromenaden. Enkelt att åka
buss för att se resten av
öns kultur och sevärdheter.
Direktﬂyg med SAS el Ryan-

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

air. Ring 070-695 12 50 el
08-560 212 34.
Vinter i fjällen, Funäsdalen.
Sugen på skidåkning på
längden eller i backen? Hyr
vår ﬁna fjällstuga på
Röstberget i Funäsdalen.
Stugan är drygt 60 kvm har
8 bäddar i 2 sovhytter, kök
med öppen planlösning,
öppen spis och bastu.
Många lediga veckor, även i
jul/nyår och några av sportlovsveckorna. Tel 070-695
1250 eller 08-560 212 34

 ÖNSKAS HYRA


Önskar hyra en lokal på
100 kvm på Mälaröarna för
bilverkstad.Svar till telnr.
070-763 15 50.





SKÄNKES



Mörkrumsutrustning:
Förstoringsapparat Durst M
305, ﬂera framkallningskar,
klypor, mätglas mm. Finns
på Stavsund, Ekerö
tel: 073-215 39 70.

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

Välkomna Till

Julbordet
Njut av ett traditionellt

Julbord

på Skytteholm Hotell

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

I

I

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

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

Julbord
på Rastaholms Värdshus

JULBORD 2019
Från förra årets julbordsgäster:

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

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

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

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

Restaurang i Sveriges första världsarv Drottningholm
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z Husgrunder z Ingrävning

| larmet går

kommunala avlopp

z Dränering/grundisolering
z Enskild

avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

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

Köp ett FÖRKÖPSKORT
för dina friskvårdspengar
Få kvittot idag och nyttja
massagen fram till
sista april 2020
Kontakta oss på ekerohalsorum@gmail.com
Johanna och Lottie

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik

Dom för barnporr
och människorov
MÄLARÖARNA | Nyligen
kom domen i ett uppmärksammat brott som
begicks i somras. Polisen
har också varit synlig en
hel del på Mälaraöarna
under senaste tiden och
även gjort ett flertal ingripanden.
Två år och fyra månader
blev domen för den 19-årige
stenhamrabo som försökte
föra bort en tioårig ﬂicka på
Ekerö den 26 juni. Förutom
försöket till människorov,
åtalades han för barnpornograﬁbrott, då polisen fann
över 40 000 barnpornograﬁska bilder i hans dator och
mobiltelefon.

Åkerstigen 93 - 560 30121



Den 11 november blev en
förare i Färentuna rapporterad för såväl olovlig körning som för att ha ett förfalskat körkort.
– Samma dag blev också en
soldat hundbiten på Drott-

ningholms slott och i en hastighetskontroll i Nyckelby,
skrev kollegorna ut sju hastighetsböter, berättar Anna
Freij, kommunpolis.
Dagen efter smet en person

från en tanknota på OKQ8
på Ekerö och det skedde inbrott i två arbetsfordon på
olika platser i kommunen. I
Träkvista var det en gps som
blev stulen i en grävmaskin
och i Drottningholm blev
interiören i en traktor stulen.
Den 14 november skedde
en smitningsolycka när en
person blev påkörd på Tappströmsvägen.
– Fredagen den 15 november rapporterades en
person i Nyckelby som körde med ogiltig behörighet.
Under den kvällen och natten patrullerade också polisbilar på Mälaröarna utan
att stöta på någon brottslighet.

Resten av helgen rapporterade polisen in att de haft en
traﬁkkontroll med laser vid
Tappström och att de agerat vid en olovlig körning
från Ekebyhovsbacken. Vid
en nykterhetskontroll i anslutning till Systembolaget
i Ekerö centrum, rapporterades också en rattfylla in.
I Ekerö sommarstad utfärdades en hastighetskontroll
och i både i Stenhamra och
i Ekebyhov skedde bildelsstölder.

pyntat sin trädgård med
och en annan båtägare blev
av med sin båtmotor som
fanns i Ekerö båtklubb.

”Samma dag blev
också en soldat
hundbiten på
slottet och i en
hastighetskontroll
i Nyckelby, skrev
kollegorna ut sju
hastighetsböter”

Under den följande veckan

rapporterades även ﬂertalet stölder och inbrott in
till polisen. På Ploglandsvägen, Ekerö skedde två
bilinbrott, på Filippavägen,
Ekerö ett bostadsinbrott
och vid Fantholmen blev
en båtägare bestulen på sin
båtmotor. Ytterligare någon
dag senare blev en boende
på Ploglandsvägen bestulen
på allt det julpynt som hen

– När kollegorna hade nykterhetskontroll på Munsö
och vid Lullehov var alla
bilförare nyktra, men en
ordningsbot utfärdades på
grund av ”bristfälligt fordon”.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

F’SONS

PC Akuten

www.fsons.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

i säkra händer

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

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

M
n

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

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


Ont eller stel? Vi hjälper dig!

strömgrens måleri

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

MOPED - BIL - SLÄP

stromgrensmaleri

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

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

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

Nu även automat

Din lokala målare på Mälaröarna
070-610 93 94
stefan@stromgrens.se

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

SKAFFA KÖRKORT NU!

www.pcakuten.se

aprapati och rehab.

Jord, Sand & Grus

BRA FINANSIERING

info@pcakuten.se

¨
ALARVIKENS

z Lastväxlare med kran

Var smart – börja nu!

Ring för rådgivning 08-564 111 25

Ekerö Re-Arb

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!

FixarService
ce

0760-062641

annajansson.se

Kvarngränd 9
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare
Färentuna

560 340 00

em ma
På h

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

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

Träkvista Bilservice AB
O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

N

Tel: 08-560 243 48
08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

DATA

FÄRGHANDEL
FÄRG TAPET
GOLV

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

÷*UXQGHU
÷(QVNLOWDYORSS
÷5HQLQJVYHUN
÷,QILOWUDWLRQ
÷0DUNEÃGG
÷,QVWDOODWLRQDY
NRPPXQDOW9$
÷%U\JJRU
÷6MŌWUDQVSRUWHU
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GÅ INTE ÖVER ÅN
EFTER VATTEN.

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

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

0707-139 000
560 402 51

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

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LOKALER

LACKERING

STÄDSERVICE

FÖRRÅD



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






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

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

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


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

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

z Kontorsstäd


z Byggstäd

Följ oss på Facebook
och Instagram!

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

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

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Tunnlandsvägen 3

z
z
z
z

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

Binärdata AB

Lilla Berga 1, Skå

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

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

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

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

EN

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

Service • Däck

UTHYRNING

Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

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

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

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

Vi jobbar både
mot privatpersoner
och företag
Vi har kollektivavtal och är
ISO-certiﬁerade
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Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

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 1/12 kl 13:00-13:45
BYGGÅR 1985/1986 EP Ej utförd
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Korslötsvägen 9, Svartsjö
2 rok, ca 60,3 m² UTGÅNGSPRIS 2 795 000 kr
AVGIFT 3 878 kr/mån VISAS Sö 1/12 Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 1986 EP 57 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Barnvänligt
Nära till allt
Soligt sydvästläge

Totalrenoverat bostadsrättsparhus
Bekvämt boende i ett plan
Uterum & friliggande garage

Silvavägen 11, Stenhamra
4 rok, 129 m² UTGÅNGSPRIS 3 795 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1969 TOMT 608
m² EP 54 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson
TELEFON 0708-30 01 61

Tegelbruksvägen 5G, Ekerö
3 rok, ca 80,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 175 000 kr
AVGIFT 5 864 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!
HISS Ja BYGGÅR 1988 MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 0708-26 83 00

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

Barnvänligt område
Bergvärme
Stort inglasat uterum

Trevlig markplanslägenhet
Uteplats mot innergård
Renoveringschans

Koll på läget sedan 1937

Klippans väg 72, Svartsjö
5 rok, ca 81 + 21 m² UTGÅNGSPRIS 4 975 000 kr
VISAS Sö 1/12 kl 13:30-14:15 BYGGÅR 2019 TOMT 527
m² EP Ej utförd MÄKLARE Martin Larsson
TELEFON 0708-30 01 61

Norrängsvägen 6, Adelsö
3 rok, ca 88 m² UTGÅNGSPRIS 2 900 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2001 TOMT 1358
m² EP 98 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 0708-26 83 00

Nybyggt hus vid vattnet

Skogbyvägen 27, Skå

Del i brygga med båtplats

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

Trivsamt enplanshus

Marieberg 5, Munsö

Underbar sjöutsikt

Garage och gästhus
Angränsande skog

12 rok, 263 + 99 m² UTGÅNGSPRIS 8 500 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1981 TOMT 7388
m² EP 52 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 0707-60 46 63

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

Sekelskiftsdröm i modern tappning
Renoverat & tillbyggt
Låga driftskostnader

Representativ villa i herrgårdsstil!
Generösa ytor om totalt 362 kvm
Dubbelgarage & musikstudio

Koll på läget sedan 1937

Tänk att få vakna upp vid vattnet varje dag!
PRIS 5 095 000 kr - 5 195 000 kr AVGIFT 5 490 kr/mån BYGGÅR 2019
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

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

Nyproduktion!

Område med 44 bostäder

Flexibla planlösningar

Härliga uteplatser

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
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Välkomna till

JUL

MARKNAD
i Ekerö Centrum
Lördag
30 november
kl 10-15

Ingen jul utan en härlig julmarknad
i Ekerö Centrum!
Tomten kommer med sin säck full
av spännande julklappar
Stämningsfull julmusik
Vi bjuder på glögg och pepparkakor
Fynda julklappar i dina lokala butiker

Arr: Ekerö Centrumförening

Aktuella erbjudanden gäller endast den 30 november 2019 om inte annat anges.
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E-handel i all ära.
Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum
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Ekeröodlade
julblommor!

Årskort
1995:-

Erbjudande!
Amaryllis 100 kr (ord. 139 kr)
Hyacinter ta 3 betala för 2
Beställ julgrupper/blommor,
vi levererar. Gäller lör-sön 30/11-1/12.

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

ÅLDERS
RABATT

Laga din mobil hos oss
och få ett glasskydd
kostnadsfritt,
värde 249 kr
Vi på ItCare i Ekerö centrum kan
hjälpa dig med det mesta. Service,
installationer, lagningar utförs
i vår butik. Även hembesök vid
begäran. Välkommen!

RÖ
EKE VÄTT
T
KEM

Vi köper din
mobil och
dator!

Batteribyten
och reparationer
av alla slags klockor
Skomakeri, kemtvätt
och skrädderi.
Vi lagar även guld.
Välkommen in!

20 % rabatt
på kem- och mattvätt
Gäller vid inlämning vecka 48 & 49

Gäller på
merparten av
bågsortimentet
vid köp av kompletta
glasögon med premiumglas.
Gäller t.o.m. 2019-12-07.
Kan kombineras med värdechecken nedan men ej med
andra erbjudanden.

Du får din

ÅLDER
i rabatt på bågen!

Nyhet!
Vi har fått in smycken
unikt designade och
handgjorda i Danmark!
– perfekt gåva eller till du själv!
Vill du vara extra lyxig?
Vi har stort utval från det italienska
parfym märket L’erbolario
– både för man och kvinna,
allt till kropp och ansikte,
utan tillsatser som luktar och
kännas sköna.

Danska
smycken

Vi föredrar ö-handel!
Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum
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Nu serverar
vi Julburgare!

Julburgare
fr.o.m 30/11

Black week
25 % på köp över 350:(UEMXGDQGHWJ¥OOHUKHODVRUWLPHQWHWI·UXWRPUHFHSWEHODJGDO¥NHPHGHO
SUHVHQWNRUWRFKWM¥QVWHUHOOHUV¦O¥QJHODJUHWU¥FNHU
5DEDWWHQGUDVLNDVVDQ

Välkomna in
på julklappsjakt!
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Provsmaka julmat, pepparkaksbak
och gissa vikten på skinkan
3¦WRUJHWNDQGXSURYVPDNDHQGHODY¦UHWVMXOPDW
RFKLEXWLNHQVW¦U0DUWLQI·UGHQWUDGLWLRQVHQOLJDSHSSDUNDNVEDNQLQJHQ
PHGEDUQHQ.RPLQRFKJLVVDYLNWHQS¦VNLQNDQV¦NDQGHQEOLGLQ
9LVHVS¦O·UGDJ(UEMXGDQGHQDJ¥OOHUO·UGDJQRYHPEHU

på alla

Justmobiltillbehör
nu
på alla
25/11-1/12
reparationer
Adventsﬁka i
Mälarökyrkan
×*RWWāND
LYLOVDPPLOM·
×%RNERUG

Lördag 30/11
kl 11–14

(ord.pris 156.-)

15:-/påse

Kalix Löjrom
249:-/hg

260 g. Pågen

Årets skörd

Saffransgifﬂar

Skagenröra
19 90/hg

Baguette
10:-/st

ICA Tappström egna Skagenröra
Fullproppad med räkor, lagad i butiken

Bonjour. Butiksbakad. 400 gr
Bra pris varje dag

Vi har det
godaste
saffransbrödet!

Djurgodis
Nu har vi plockat fram
julklapparna! Välkommen in!

Ta en paus på bageri ekerö!
Vi har matbröd, kaffebröd, tårtor, grilltoast, smörgåsar, sallader, pajer,
bakad potatis. Öppet: Måndag-fredag 7.00 - 18.30. Lördag 8.00 - 16.00.

Julerbjudande!
Glögg och pepparkakor

Träffa oss
på torget!
Välkommen att träffa oss
på torget!
Vi bjuder på glögg
och pepparkakor!

25 % rabatt på
Yankee Candle
Årets mest stämningsfulla högtid är på ingång och vi har många dofter
som fångar den där magiska känslan kring julen.
Välkommen in till Smultronet! Erbjudandet gäller lördag 30 november.

ÖPPETTIDER
Vardagar ......................10.00–18.30
Lördag .........................10.00–15.00
ICA ................alla dagar 8.00–22.00
Vissa butiker har utökade öppettider.
För information – se ekerocentrum.se
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Floristhörnan
Ekerö
MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

W W W.EKEROCENTRUM . SE

EKERÖ
GRILLEN

