
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Budget 
antagen
Ekeröalliansens budget antogs på kommunfull-
mäktiges möte 28 november. Mötet bjöd på tuffa 
men också stundom roande debatter. | 8-9

Hembygdsgårdens framtid
Turerna kring Adelsö hembygdsgård är inte avklarade. 
Kyrkan vill sälja gården, kommunen har förköpsrätt 
och det finns även en privat intressent. | 6

Stenhamrabor i dialog
Stenhamra centrum står inför en omfattande utbygg-
nad med nya bostäder, butiker och annan service. Men 
först får stenhamraborna säga sitt i en unik medbor-
gardialog. | 10

” Att först skuldsätta oss innan vi tagit höjd 
för nya skolor är att äventyra kommunens 
ekonomi och vår skattesats. Därför säger vi 
skolor före badhus.”  | tyck 22

Samlar sina krafter
Två av kommunens livaktiga kulturföreningar går sam-
man och fortsätter att med gemensamma krafter visa 
film- och operaföreställningar för mälaröborna. | 21

Tillit till grannarna
Enligt länsstyrelsens senaste medborgarundersök-
ning tror mälaröborna gott om sina grannar och är 
förhållandevis trygga, men har en negativ bild av hur 
framtiden kommer se ut.  | 12

”Årets inspiratör”
Denice Sverla på Ekebyhovs grundsärskola fick priset 
”Årets inspiratör” på lärargalan och inte nog med 
detta, hennes hund Dis har utsetts till ”Årets sociala 
tjänstehund”. | 14

Kraftledning under ytan
Ellevio bygger en ny kraftledning under vattnet och 
sjöledningsarbeten genomförs nu mellan Lovön och 
Kärsön. | 14
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Under senaste veckorna har både stora och små julmarknader ägt rum runt om på Mälaröarna. Under Ekerö 
centrums marknad blev tomten uppvaktad med godis från nyöppnade godisbutiken ”Karamellbutiken”. | 28 

FOTO: OVE WESTERBERG

Julen har kommit till öarna

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

 Öppettider jul och nyår!
  Se annons sid 17

www.ekerocentrum.se

KONTORSHOTELLET SOM
GÖR DITT FÖRETAGANDE
ENKLARE MED MÖJLIGHET
TILL NÄTVERKANDE
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Behöver du hjälp 
med bokslut? 

Ring oss!



 Grillad kyckling   Kronfågel.   Råvikt 1250 g. 
  Butiksgrillad.   Jfr pris 39:90/kg.    

 39  90  /kg 

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

 Potatissallad  
 Alhambra.     Krämig och fransk. 
  Jfr pris 99:00/kg.    

 9  90  /hg 

 Italiensk Limpa  
 Bonjour.   540 g.   Butiksbakad. 
  Jfr pris 36:86 Kr/kg.    

 /st 
 5k  19  90  /st 

 Fiskgryta från Paradiset  
 ICA Tappströms kök.     Från vår Deli. 
  Jfr pris 149:00/kg.    

 14  90  /hg 

 Känd på öarna 

�

Julkänsla!

Julstökigt? 

Enkla matlösningar fi nn s hos oss !

/Alice

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!



  

 3  för

 30k 
 Romanticatomater i ask   ICA. 
Nederländerna.   400 g.   Klass 1.   Jfr pris 74:75/kg.    

 29  90  /st 

 59  90  /kg 

 Nötfärs   Ursprung Sverige.   Storpack.   
Max 12% fetthalt.   Jfr pris 59:90/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 Avokado   Chile/Colombia/Mexiko.   
Ca 165 g.   Klass 1.   Jfr pris 60:61/kg.    

  

 2  för

 20k 
 Hyacinter       Vit, blå, rosa.      

 Kaffe   Gevalia.   425-450 g.   Gäller ej ekologiskt, 
hela bönor och koffeinfritt.   Jfr pris 55:56–58:82/kg. 
  Max 1 köp/hushåll.  

  

 3  för

 75k 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 50 t o m 15/12-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi an-
passar vårt stöd efter 
dina unika behov och 
situation. Det är troligt-
vis hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

(ordinarie pris 390:-)(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING
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. 20-01-31

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

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

1999 - 2019

Välkommen Välkommen 
till oss!till oss!

Denice Sverla på Ekebyhovs grundsärskola tar 
emot priset ”Årets inspiratör”. Sid 14.              
                             FOTO: LÄRARGALAN

En milstolpe som stod vägen för breddningen av 
Ekerövägen har fått en ny placering. Sid 12.

  
                                                                        FOTO: TRAFIKVERKET
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Boende utanför kommunen 
895 kr/år. Betalas till bankgiro
5129- 2308
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• ANNONSBOKNING
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HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

R E D A K T I O N E N                                                     A N N O N S B O K N I N G E N

UTGIVNING 
2019
Jan 23
Feb 6 20
Mars 6 20 
April 3 17
Maj 8 22
Juni 5 19
Aug 21
Sep 4 25
Okt 9 30
Nov 13 27
Dec 11 18

Vi lever i en orolig värld med klimatlarm, rapporter från krigshärjade länder, informationstex-
ter om  hur vi kan förbereda oss om kriget kommer och nyheter om våld och skjutningar. Hur 
trygga känner sig då mälaröborna ? Det kan du läsa om i en undersökning som just kommit.

Trygghet var också ett ämne som berördes på kommunfullmäktiges möte där budget av-
handlades.  På sidorna 8 och 9 skriver vi om vilken budget som antogs, om några av alla de 
debatter som ägde rum och också, några av de ordväxlingar som lockade fram många skratt i 
fullmäktigeförsamlingen.

Att få elever att våga prova, tro på den egna förmågan och att se sig själva som fantastiska 
individer skapar trygghet. Just detta har läraren Denice Sverla på Ekebyhovs grundsärskola 
gjort och både hon och hennes hund har prisats för sina insatser i skolan.

Trygghet skapas också för barn och unga med funktionshinder när idrottsklubbarna i sam-
arbete med kommunen, Stockholmsidrotten och Parasport Stockholm satsar på parasport. På 
våra sportsidor skriver vi om Ekerö IK:s arbete med detta.

Vi får också veta hur man ska göra för att känna sig trygg på skogspromenaden när skydds-
jakt pågår och så har man tryggat ett historiskt minne från att ta skada, när det stora vägbygget 
fortsätter. 

Något du som läsare kan vara trygg med är att alla nyheter i vår tidning handlar till 100 pro-
cent om Mälaröarna.

 
                                EWA LINNROS

                            ewa@malaroarnasnyheter.se
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ons 2019-12-11 Ekebyhovskyrkan 
18:30 MERRY CHRISTMAS, SING A LONG! 
 Julig allsång m Mie Johansson m.fl
  
lör 2019-12-14 Adelsö kyrka 
16:00 BIRKAKÖRENS JULKONSERT 
18:00 BIRKAKÖRENS JULKONSERT  
 Ann-Sofie Kamkar, Torbjörn Gustavsson
  
lör 2019-12-14 Ekebyhovskyrkan 
17:00 KONSERT MÄLARÖ KAMMARKÖR   
 Konsert till förmån för 
 Svenska kyrkans 
 internationella arbete, ACT
 
sön 2019-12-15 Lovö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA  
 Mårten Mårtensson, Leif Asp
  
sön 2019-12-15 Munsö kyrka 
11:00 LUCIAGUDSTJÄNST MED JULFEST 
 Luciatåg med Adelsö-Munsö scouter. 
 Julfest i Munsö Församlingsgård efter 
 gudstjänsten.  
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
 
tis 2019-12-17 Ekerö kyrka 
18:30 JULKONSERT MED EKERÖ GOSPEL 200 KR
20:30 JULKONSERT MED EKERÖ GOSPEL 200 KR
 Gästartist: Sonja Aldén
 Daniel Stenbaek, flygel
 Magnus Ahlgren, elbas
 Oscar Eriksson Uggla, slagverk
 Pernilla Thörewik, dirigent 
 
ons 2019-12-18 Ekerö kyrka 
18:30 JULKONSERT MED EKERÖ GOSPEL 200 KR  
20:30 JULKONSERT MED EKERÖ GOSPEL 200 KR  
 Gästartist: Sonja Aldén
 Daniel Stenbaek, flygel
 Magnus Ahlgren, elbas
 Oscar Eriksson Uggla, slagverk
 Pernilla Thörewik, dirigent 

 

  

                                PÅ MÄLARÖARNA          11/12-18/12   2019

ekerö pastorat björkuddsvägen 2 

ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

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

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

Se hela kalenda-
riet:
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Merry 
Christmas

Kom och sjung
välkända jullåtar och 

psalmer med oss

EKEBYHOVSKYRKAN
onsdag 11 december 18:30

Mie Johansson
Daniel Stenbaek
Magnus Ehntorp m.fl

Sing a long!
Fixa julstämningen!

Varmt välkommen

Julkonsert med  
Birkakören
Dirigent Johan Wallnäs
Violin Stina Ersson
Piano Torbjörn Gustavsson
Solister ur kören

Adelsö kyrka
Lördag den 14 december  
Två konserter 
Tid 15.00 och 17.00
Fri entré.  
Frivilligt bidrag går till Birkakören 

Varmt välkommen

ember

Till förmån för ACT,  
Svenska kyrkan internationella arbete

Julkonsert
Mälaöarnas 
kammarkör

EKEBYHOVSKYRKAN
  LÖRDAG 14 DECEMBER 17:00

Körledare:
Nina Hamrén

Solister: 
Erik Boström, tenor

Maria Hörnell, sopran

Allt som händer i våra 
kyrkor under julen 
hittar du här:
www.svenskakyrkan.se/
ekero/juletid

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 
GUDSTJÄNSTER
 
Ons 2019-12-11 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 

Sön 2019-12-15 Sånga kyrka
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 Håkan Sundin, flöjt/saxofon.

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

Ons 2019-12-18 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, präst.   
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Hjälp en granne

Barn och ungdomar från våra 
verksamheter i ett stämningsfullt 
luciatåg under ledning av Joakim 
Wanzelius.  
Efteråt serveras luciafika i  
församlinghemmet,

Färentuna kyrka
Lördag 14 december 15.00

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

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

 

Det finns familjer på Färingsö som har svårt att få ekonomin att 
gå ihop i slutet av månaden. För att hjälpa dessa delar vi året runt 
ut matkassar. 

Så här till jul är så klart behovet extra stort.  
Har du möjlighet att bidra med en matgåva till  
dessa familjer?  
Inlämning på expeditionen i Stenhamra,  
vardagar 10-12, t o m 16 december.  

För frågor och mer information, kontakta: 
sandra.malmborg@svenskakyrkan.se 
08-564 209 50 

Lucia i Färentuna Miljösmarta julklappar
Handla dina julklappar second-
hand i år och gör miljön en tjänst. 
På Kyrkornas secondhand finns en 
massa att välja på.  
Butiken är öppen:  
lördagar 10.00-14.00 &  
tisdagar 17.00-19.30. 
Välkommen till Kyrkornas second 
hand, Troxhammar Gård på 
Färingsö.  
17 december är sista öppetdag 
före jul. 

 

Allt som händer i Färingsö församling  
i advent och jul hittar du här: 
svenskakyrkan.se/faringso/adventochjul

 

Följ oss också i sociala medier:

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

finns en

s secondd

ssa delar vi året runt 

ill  
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Vad händer med hembygdsgården? 

FÖRSÄLJNING

ADELSÖ | Adelsöborna oroar sig 
för hembygdsgårdens framtid då 
kyrkan vill sälja den. Kommunen 
har förköpsrätt, men det finns 
också en privat aktör som är 
intresserad. Vad vill kyrkan? 

Hembygdsgården är inte en för-
samlingsgård, men gården har se-
dan slutet av 1930-talet varit cen-
trum för idrottsevenemang, bingo, 
kyrkkaffe, begravningar och bröl-
lop. 2008 köpte kyrkan gården av 
kommunen. Det var dock många 
olika viljor inom kyrkan, men så 
småningom vann majoriteten som 
var för ett köp.

– Jag skulle vilja säga att kyrkan 
ställde upp i den situationen och 
gick på ortsbornas vilja till mötes, 
säger Sören Nordström, ordföran-
de i kyrkorådet.

Men nu vill alltså kyrkan sälja och 
skälet säger man är att kyrkans an-
vändning av hembygdsgården är 
för liten för att försvara ett ägan-
de och de insatser som ett fortsatt 
ägande kräver.

Det finns en privat aktör som 
är intresserad av att köpa gården, 
men föreningen Värna Adelsö 
tillsammans med öns andra fören-
ingar,  anser att hembygdsgården 

ska fortsatt vara i allmän ägo. Ove 
Wallin (C), förste vice ordförande 
i kommunstyrelsen och adelsöbo, 
berättar hur boende och förening-
arna på Adelsö ser på situationen.

– Det finns inget mot den pri-
vata personen som vill köpa utan 
det handlar om att kyrkan som 
bör vara allmännyttig, vill sälja en 
hembygdsgård som är till för alla. 
Det finns nog ingen oro för köpa-
ren som är aktuell nu, men ett före-
tagande har ett slut och vad händer 

då i nästa veva om denne vill sälja? 
Långsiktigheten riskerar att för-
svinna om man låter en privat ak-
tör köpa gården. Sören Nordström 
kommenterar:

– Kyrkan kontaktades av den 
private aktören som vill köpa. När 
denne beskrev vad de ville göra, lät 
det mycket attraktivt för gårdens 
framtid. Det var så samtalen kom 
igång, vi hade inte haft några som 
helst tankar åt det hållet. Däremot 
hade vi tänkt på vad vi skulle kun-

na göra som höll för framtiden.
Kommunen har förköpsrätt på går-
den och kyrkan ser gärna att kom-
munen köper tillbaka hembygds-
gården.

– Vi har väntat och väntar än på 
kommunens reaktion, kommente-
rar Sören Nordström.

Skrivelsen kom in till 30 juni till 
kommunen och på sommaren lig-
ger det politiska arbetet och även 
mycket av tjänstemannabered-

ningar för nämnder och kommun-
styrelsen nere. Ove Wallin deltar 
inte i processen kring hembygds-
gården, men han försäkrar att ären-
det bereds väl och att det ska upp 
på agendan till kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och troligtvis också till fullmäkti-
ge.

 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kyrkan vill sälja Adelsö hembygdsgård, kommunen har förköpsrätt och en privat aktör är intresserad av att köpa gården.                                                  FOTO: OVE WESTERBERG

Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se
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TEATER, LEKLAND, TRAMPOLINPARK 
& DINOSAURIEMUSEUM

OBS! VISA UPP ANNONSEN (ELLER EN  BILD PÅ ANNONSEN)
 I KASSAN FÖR ATT TA DEL AV ERBJUDANDET
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POLITIK

KOMMUNEN | På kommunfull-
mäktigemötet den 28 december 
antogs kommande års budget. 
Tre budgetförslag fanns – Ekerö-
alliansens, Mälarökoalitionens 
och Sverigedemokraternas. 

Före den allmänpolitiska debatten 
om kommunens drift- och in-
vesteringsbudget, vann för första 
gången Mälarökoalitionen (MK) 
en omröstning sedan de bildats. 
Det rörde kommunstyrelsens 
(KS) förslag om en höjning av taxa 
för kommunens lokaler. Försla-
get innebar att inför 2020, behålla 
nolltaxa för barn- och ungdom-
sverksamhet i föreningsregi men 
för övriga föreslogs höjningar 
med 10 procent. Förslaget innebar 
också en säsongstaxa för ishallar-
na sommartid. MK yrkade avslag, 
Sverigedemokraterna (SD) la till-

läggsyrkande om att höjningarna 
endast skulle beröra vuxna. Då 
deras tilläggsyrkande inte gick ige-
nom, valde SD:s ledamöter att inte 
delta i voteringen, vilket ledde till 
att MK:s förslag vann och taxan 
kommer inte att revideras.

Därefter tog budgetförhandling-
arna över.

– Vi ser att åtta av tio kommu-
ner går back de kommande åren, 
Ekerö kommun är inte en av dem. 
Vi hoppas att även i år kunna leve-
rera för 15:e året i följd, med eko-
nomiskt ansvarstagande och med 
överskottsmål, som är av yttersta 
vikt när vi går mot tider av osäker-
het. Därför är det oroande att de 
budgetar som ställs mot Ekeröal-
liansens, tullar på intäktsmålen. 
Totalt tillför vi 58 miljoner kronor 
till de kommunala verksamheter-

na med bibehållen skattesats, sa 
Adam Reuterskiöld (M), KS:s ord-
förande. 

KS:s förslag till investerings-
budget för 2020 uppgår till 348 
miljoner kronor. Investeringsni-
vån ökar de följande fyra åren och 
uppgår för 2021 till 688 miljoner 
kronor och till 658 miljoner kro-
nor 2022.

– Det finns något som är vikti-
gare än att leverera det här över-
skottsmålet som Adam nämner, 
det viktiga är verksamheten som vi 
faktiskt jobbar med. En besparing 
på kort sikt leder ofta till en kost-
nad på lång sikt, sa Hanna Svens-
son (S), oppositionsråd. 

Hon räknade därefter bland an-
nat upp vikten av att hålla barn-
grupperna nere, att lärarna och 
hemtjänsten ska ha goda förut-

sättningar för sitt arbete, möjlighet 
till kulturverksamhet för barn, att 
unga som gamla kan välja boende 
och att kommunens fastigheter 
håller en god standard för att slip-
pa onödiga renoveringar.

Jimmy Fors (SD), presenterade 
partiets budget.

– Jag drivs av tro och kärlek till 
Sverige som land och Ekerö som 
kommun. Jag är övertygad om att 
ett starkt Ekerö inte byggs på olik-
heter utan på likheter, sa Jimmy 
Fors. 

Huvudsakliga fokusområden i 
SD:s ”Proaktiva vägval” är bland 
annat införande av ett integra-
tions- och migrationspolitiskt 
bokslut. En återgång till lagstad-
gade två etableringsår för nyan-
lända och därefter uppsägning av 
hyreskontrakt, att stärka upp arbe-

tet kring miljö och hälsa i den nya 
måltidsorganisationen och sats-
ning på trygga och drogfria kom-
munala lokaler.

Av de tre budgetförslagen var 
KS:s förslag, det vill säga Ekeröal-
liansens, huvudförslag. Då det 
endast går att ha två valalternativ, 
röstades det först fram om det var 
SD:s eller MK:s förslag som skul-
le vara motförslag. Det blev MK:s 
förslag. Slutgiltigt röstades KS:s 
förslag fram med 21 ja-röster mot 
19 nej-röster. När det gällde inves-
teringsbudgeten fanns yrkanden 
om badhusinvesteringen från 
Öpartiet, Liberalerna och Miljö-
partiet och ett yrkande från SD 
rörande nolltaxa för kommunens 
lokaler.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekeröalliansens budget antagen

Debatter om integration och detaljplanearbete

Det debatterades flitigt under kommunfullmäktiges möte 28 november. I talarstolarna oppositionsrådet Hanna Svensson (S) och kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).              
                                                                                FOTO:  EWA LINNROS

KOMMUNEN | Mycket hann 
debatteras på fullmäktiges möte, 
ett par av dessa ämnen rörde 
integration, detaljplanearbete 
och bygglovshantering.

Delar i SD:s budgetförslag blev 
föremål för uttalande från flera i 
talarstolen. Göran Hellmalm (L) 
kommenterade:

– I Sverigedemokraternas Ekerö 
blir vi allt otryggare. Det konstate-
ras samma dag som länsstyrelsens 
trygghetsundersökning visar att 
Ekerö är en av de kommuner i länet 
där invånarna känner sig allra mest 
trygga. Integrationsbokslut ska 
spara pengar, hur ska det göras? Ska 
det mäta slitaget på våra gångvägar 
från invandrade sulor?

Inger Andersén (S), socialnämn-
dens förste vice ordförande, kriti-

serade också SD: 
– Ekerö kommun har ett väl 

fungerande och mycket unikt mot-
tagande. Hela det arbetet kallar 
Sverigedemokraterna för naivt och 
kräver att det ska skrotas helt. Ser 
ni inte den fungerande integrering 
som finns här? Ni vill istället att 
Ekerö kommun ska införa ett åter-
vändandebidrag och ni vill ome-
delbart säga upp de familjer som 
har bott här längre än två år. 

Cecilia Fors (SD) replikerade:
– Inger pratar om att det fungerar 

så bra och frågar hur ska vi kunna 
säga upp de här personerna som re-
dan bor i kommunen, men jag und-
rar till vilken kostnad ? Vem är det 
som får stå för notan för allt det här 
bra som vi gör? Den ensamståen-
de kvinnan som separerat från sin 
man som nu ska betala mer för sin 

familjerådgivning, får dessutom en 
höjd taxa för sin mamma på äld-
reboendet och ser sig själv bli om-
kullsprungen i bostadskön där hon 
har stått i nio år? sa Cecilia Fors.

En annan debatt rörde detaljpla-
nearbetet i kommunen. Carl Ståhle 
(MP) intog talarstolen.
– Det Ekeröalliansen gör är att 
ständigt skjuta ifrån sig ansvaret. 
Vägföreningar istället för att kom-
munalisera vägar, hindrar hela 
trafikplaneringen. VA-planen och 
elnätet är utförsålda bolag men det 
är precis de verktygen kommunen 
behöver för att planera ett samhäl-
le. Nu vill ni dessutom att vi ska 
utlokalisera vår enda lagstiftande 
funktion som är att detaljplanera 
och tillåta exploatörerna att göra 
sina egna detaljplaner i vår kom-

mun. Ska vi hålla vår VA-plan eller 
ska vi tillåta tillfälliga detaljplaner 
av exploatörer bara för att de känner 
för att bygga någonstans? Vi kom-
mer de närmsta tio, femton åren att 
växa med tio tusen människor. Då 
måste vi bygga tre nya skolor förut-
om dem som vi ersätter idag. Detta 
har inte ni en aning om hur ni ska 
planera för, sa Carl Ståhle.

– Att vi inte har planer för våra 
skolor, att vi inte har detaljplaner 
för dem, det är inte ens ärligt. Dess-
utom tycker jag att det är lite tram-
sigt att säga att byggherreplaner 
inte skulle vara styrda av oss. Du får 
det att framstå som att de kan bygga 
var som helst på hur som helst. Så 
är det inte. Byggherreplaner är bara 
till för att kunna snabba på antalet 
detaljplaner i vissa områden, men 
det är fortfarande politiken som tar 

ansvar för dem. Man måste hålla sig 
till sanningen, svarade Adam Reu-
terskiöld (M), kommunstyrelsens 
ordförande.

– Jag tror nog att jag pratar san-
ning. Jag tycker att det finns en hel 
del ansvar att ta från ledningen, 
verktygen finns men man avsäger 
sig dem. I vår budget lägger vi en ny 
struktur för en samhällsbyggnads-
nämnd med ny statsarkitekt och 
förstärkning av planarkitekter, just 
för att ta det här ansvaret så att VA 
kan komma till våra invånare i god 
tid innan exploatörer prioriteras, sa 
Carl Ståhle.

För den som vill höra alla debat-
ter, går det att beställa ljudfilen från 
kommunen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”En besparing på kort sikt leder ofta till en kostnad på lång sikt” ’’

”Vi hoppas att även i år 
kunna leverera för 15:e 
året i följd, med ekono-
miskt ansvarstagande 
och med överskottsmål”
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Mellan lite hetare debatter blev det många ordväxlingar av mer underhållande art. Stämningen 
i församlingen är också alltid god under kaffepauserna. På bilden språkar Ulric Andersén (S), 
kommundirektör Christina Hedberg och Sivert Åkerljung med varandra.                 FOTO: EWA LINNROS

Många skratt på KF
KOMMUNEN | Budget-
fullmäktige är en riktig 
långbänk, men årets upp-
laga bjöd även på ovanligt 
underhållande debatter 
som lockade till många 
skratt.

Ett ständigt återkommande 
ämne på fullmäktige är Mä-
larökoalitionens samman-
sättning och då Liberalernas 
val att ha lämnat en högeral-
lians för en mer, som det an-
ses från Ekeröalliansen, vän-
sterorienterad grupp. Många 
skratt hördes i fullmäktige-
salen i debatten kring detta.

– När Liberalerna lämna-
de Ekeröalliansen fick jag 
till besked att man kunde 
vara ganska trygg med att de 
skulle utgöra ett borgligt op-
positionsparti. Det är kanske 
för att jag är en enkel kristde-
mokrat som gör att jag inte 
riktigt förstår det här. För av 
den fristående borgerlighe-
ten, återstår nu att man är 
ett stödhjul åt Socialdemo-
kraterna som oppositions-
ledare. Jag sökte i Mälarö-
koalitionens budget efter 
en gemensam värdegrund 
och hittade den. Man synes 
nämligen överens om att 
man ska bygga sin politik på 
FN:s mänskliga rättigheter. 
Som kristdemokrat kan jag 
inte ha en synpunkt på den 
värdegrunden, men det är 
alldeles för tunt för att byg-

ga ett trovärdigt alternativ 
till Ekeröpolitiken, sa Niklas 
Ernback (KD).

Göran Hellmalm (L), kom-
menterade:

– Jag blir nästan rörd över 
vilken omsorg som visas 
för Liberalernas väl och ve. 
Jag hade en gång en flickvän 
som blev helt förkrossad när 
vi gjorde slut. Hon kunde 
inte släppa det och jag vet 
inte varför, men jag har lite 
samma känsla här idag. Och 
Niklas, det är lätt att säga att 
mänskliga rättigheter stäl-
ler vi alla upp på, men vi i 
Mälarökoallitionen låter det 
genomsyra hela vår budget.  

– Det är viktigt att man 
bygger på en gemensam 
värdegrund, att bottna i en 
grundläggande ideologi är 
viktigt för mig som politiker. 
Det var därför jag gav mig 
in i politiken för att föra en 
ideologisk övertygelse och 
för att jag vill bekämpa soci-
alismen varje dag, sa Niklas 
Ernback. 

Miljöpartiets Carl Ståhle 
replikerade:

– Till skillnad från dig 
Niklas så vill jag inte bekäm-
pa något utan jag vill faktiskt 
bygga en hållbar värld. 

– Tack Carl för att du inte 
vill bekämpa något, då kan 
jag köra vidare i min diesel-
bil, svarade Niklas Ernback. 

Vänsterpartiets (V) Micke 
Lillman fick också uppskat-
tande skratt för några av sina 
liknelser. Han sa att V delar 
Ekeröalliansens mål  att man 
vill bygga badhus, men han 
liknade också den lokala po-
litiken vid ”en skuta som lu-
tar betänkligt åt höger.” 

– Dels för att skutan är 
fellastad, dels för att godset 
är falskdeklarerat. Vågor av 
fakenews och grova över-
drifter väller in över inter-
net, med krigsrubriker be-

skriver Sverige som ett land 
med pågående inbördeskrig. 
Lastar vi skutan enligt den 
modellen seglar vi snart ur 
kurs och går i bästa fall på 
grund, annars sjunker vi. Vi 
måste också satsa på kollek-
tivtrafiken för när det gäller 
förbifarten ser vi inget ljus i 
tunneln.

Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande svarade:

– Micke, jag gillar din sku-
ta. Vi i Ekeröalliansen har 
verkligen ångat på med fulla 
segel och med en fast kurs 
under många år. Jag inbjuder 
dig naturligtvis till att rösta 
på vår budget för att just ett 
badhus ska bli av. För det 
finns inte en gemensam syn 
från oppositionen i den frå-
gan.

Vett och etikett får inte slar-
vas med på fullmäktige, det 
blev Carl Ståhle (MP) varse, 
då han inledde ett anförande 
från talarstolen med ”Åhö-
rare, presidium och alla le-
damöter”.

Med myndig röst men 
med glimten i ögat, tillrät-
tavisade Peter Carpelan (M), 
kommunfullmäktiges ord-
förande, Carl Ståhle.

– På samma sätt som det är 
i riksdagen, vänder man sig 
i första hand till ordförande 
för kommunfullmäktige och 
inte till åhörarna.

– Herr ordförande, jag ber 
om ursäkt för detta, jag ska 
träna på detta, svarade Carl 
Ståhle.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

”Tack Carl för att 
du inte vill bekämpa 
något, då kan 
jag köra vidare 
i min dieselbil”

”Jag hade en gång 
en flickvän som blev 
helt förkrossad när 
vi gjorde slut. Hon 
kunde inte släppa 
det och jag vet inte 
varför, men jag har 
lite samma känsla 
här idag”

foto gustaf hellsing/ikonJULFEST 

FÖR ALLA
julgudstjänst, JULMAT,  

SÅNG OCH MUSIK &

DANS KRING GRANEN

FIRA JULEN MED OSS!

Välkommen till julgudstjänst och 
julfest för alla åldrar!

Natalia Araya, präst
Helena Hansson, musiker
Eva Tydén Hirsch, diakon
Åsa Nilsson, diakon
Anita Lahham, diakoniassistent
m.fl.

26 DECEMBER 11:00 EKEBYHOVSKYRKAN

Ingen kostnad.
Anmälan senast 18 dec.
08-560 387 00
ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

      

 
• Tel 560 425 80 •
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Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

REDO FÖR ALPINT OCH SNOWBOARD?

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

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

4990 kr

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


 	  på � � or  � � פ � n 1979!

Völkl Deacon 84 
Vintern 2020 kommer bli ett förvirrat 

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

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

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

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

8990 kr

2490 kr

STENHAMRA | Stenhamra 
centrum står inför en omfatt-
ande utbyggnad med nya bostä-
der, butiker och annan service. 
Men först får stenhamraborna 
säga sitt i en unik medborgardi-
alog.

– Kommunen har tidigare fått kri-
tik för att de inte har lyssnat på 
medborgarna och tagit hänsyn till 
deras åsikter. Ett av de politiska 
målen för året är att medborgarin-
flytandet ska öka. Bland annat har 
det bestämts att vi ska använda dia-
logprocessen i ett större planarbete 
och nu gör vi det i detta pilotpro-
jekt, berättar Riccard Slettengren 
Badiali, utvecklingsledare på kom-
munen. 

Han beskriver hur han och an-
dra tjänstemän fått utbildning och 
handledning hos SKR (Sveriges 
kommuner och regioner, tidiga-
re SKL, Sveriges kommuner och 
landsting, reds. anm.), för att leda 
dialogarbetet och ansvara för själva 
samtalsstrukturen. Kommunens 
miljö- och stadsbyggnadskontor 
har dock hand om själva planar-
betet. Redan tidigare har ett plan-

arbete påbörjats, men nu har man 
tagit omtag, då kritiken blev stark 
för att man inte lyssnat tillräckligt 
på medborgarna.

I programmet för utvecklingen av 
Stenhamra centrum beskrivs att 
det ska göras förtätning av bebyg-
gelsen med fler bostäder, butiker 
och andra servicefunktioner, att 
det ska bli en bättre kvalitet på grö-
nområdena och att man ska skapa 
mer liv och rörelse i centrumet. 
Men hur det hela ska gestalta sig 
är långt ifrån klart. Där kommer 
dialogen in i bilden och helgen 
den 7 och 8 december hölls grupp-
diskussioner kring utbyggnaden 
tillsammans med ett nittiotal sten-
hamrabor som anmält sig. 

– Det blev en mycket positiv 
helg med många konstruktiva 
synpunkter, idéer och aha-upple-
velser, både för tjänstemän, förtro-
endevalda och medborgare. Min 
känsla är att alla har varit beredda 
att bidra till samtalet och lyssna 
på varandra. Eller som en delta-
gare uttryckte det i slutet av en 
workshop: ”När jag kom hit hade 
jag en väldigt tydlig bild av vad jag 

tyckte, men efter idag har jag fått 
helt andra perspektiv”.

Inför dialoghelgen hade också 
ett 30-tal perspektivinsamlings-
möten hållits med föreningar, 
affärsidkare, förtroendevalda, 
skolungdomar och andra intres-
segrupper. I dessa samtal har en 
mängd synpunkter fångats upp. 
Bland annat nämner många att de 
vill ha ett grönare centrum, mer 
service och butiker samt fler of-
fentliga mötesplatser. 

Riccard Slettengren Badiali be-
skriver hur han och kollegorna har 
förhoppningen om att medborgar-
inflytandet ska resulterar i en star-
kare ”vi-känsla” och att bredden på 
perspektiven och synpunkterna 
ska bli tydliga.

– Vi har pratat med allt från elev-
er på skolorna till personer som är 
uppväxta i Stenhuggarbyn, fören-
ingar och affärsidkare och många 
andra. Det viktiga är att alla får möj-
lighet att komma till tals och vi vill 
visa att vi tar tillvara medborgarnas 
egna ideér så långt det är möjligt.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stenhamraborna får säga sitt

MEDBORGARINFLYTANDE

FAKTA PLANPROCESS STENHAMRA CENTRUM

>> Under sommaren 2020 beräknas samråd kring centrumutveck-
lingen utifrån ett samrådsförslag där resultat från dialogen vägs sam-
man med övriga utredningar. Allmänheten får lämna synpunkter.

>> Därefter ses förslaget över och eventuella ändringar görs innan 
planförslaget ställs ut på granskning. Allmänheten får åter möjlighet 
att lämna synpunkter.

>> Mindre ändringar görs och planen går upp för antagande upp-
skattningsvis under andra halvan av 2021. Sedan lämnas utrymme för 
överklagan.

>> Någon gång under 2023 hoppas kommunen på att planen har vun-
nit laga kraft, spaden kan sättas i backen och byggandet påbörjas.

FOTO: EKERÖ KOMMUN
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VERKSTAD

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

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

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

Laga din mobil hos oss Laga din mobil hos oss 
och få ett glasskydd och få ett glasskydd 

kostnadsfritt värt 249 kr kostnadsfritt värt 249 kr 
Panta och återvinn din mobil Panta och återvinn din mobil 

eller bärbara med IT- hantering. eller bärbara med IT- hantering. 
Vi tar hand om din mobil på det bästa Vi tar hand om din mobil på det bästa 

och mest miljövänliga sättet.och mest miljövänliga sättet.
Sälj din gamla Sälj din gamla 

mobil/surfplatta mobil/surfplatta 
till oss.till oss.

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

Garanti och kvalitet!
Mälarö torg 14, Ekerö centrum  08-94 66 82 
Må-Fr 10-18:30. Lö 10-15  INTE RADIOBUTIKENINTE RADIOBUTIKEN!

10 % 
på alla reparationer 

Gäller t.o.m. 
31/12 -19
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MÄLARÖARNA | I länsstyrelsens 
senaste medborgarundersökning 
framstår mälaröborna som för-
hållandevis trygga i sin närmiljö. 
De litar visserligen på sina gran-
nar, men har en dyster bild av 
vart den allmänna utvecklingen 
är på väg.

Den 28 november redovisade 
Länsstyrelsen i Stockholms län re-
sultatet från sin senaste medbor-
garundersökning där 6 200 stock-
holmare i åldrarna 18–85 år berättar 
om sin syn på boende, arbete, eko-
nomi, kommunikationer, trygghet, 
miljö och förtroende för samhälls-
funktioner. Där framgår bland an-
nat att otryggheten har ökat mar-
kant sedan 2011 och att det främst 
märks i det egna bostadsområdet, 
i kollektivtrafiken och på gator och 
torg. Det har även blivit vanligare 
att avstå från aktiviteter på grund 
av rädsla att utsättas för brott. Var 
femte stockholmare har någon 
gång under det senaste året känt sig 
rädd eller otrygg i sitt eget bostads-
område under dagtid. Det är en för-
dubbling jämfört med de 11 procent 
som gav motsvarande svar år 2011. 
Under samma period har andelen 

som upplevt otrygghet kvällstid 
ökat från 33 till 44 procent. 

När det kommer till statistiken 
för mälaröborna är siffrorna både 
högre och lägre än genomsnittet. 
Bland annat har bara 28 procent av 
mälaröborna upplevt otrygghet 
kvälls- eller nattetid i sitt bostads-
område, jämfört med 44 procent 
av stockholmarna. 45 procent av 
stockholmarna har upplevt våld 
eller hot om våld, men bland mä-
laröborna är siffran 39 procent. 
Förtroende för polisen är dock 
några procent högre hos mälarö-
borna som har 79 procent jämfört 
med stockholmare i allmänhet som 
svarat ”ja” på frågan i 77 procent av 
fallen.

Men de stora skillnaderna ser man 
när det kommer till i hur stor ut-
sträckning man litar på människor 
i området där man bor. Där svarar 
52 procent av stockholmarna ja, 
men hela 68 procent av mälaröbor-
na håller med om samma påståen-
de.

När man frågar vad mälaröbor-
na tror om trygghetsutvecklingen 
i ett 10- till 15-årsperspektiv, tror 
bara 12 procent att det ska bli bättre 

medan 42 procent tror att det ska 
bli sämre, vilket var de lägsta siff-
rorna bland alla kommuner. Hos 
stockholmarna var motsvarande 
siffror 21 respektive 39.

– Min spontana tanke är att oron 
för den framtida utvecklingen 
har att göra med de senaste årens 
ökade våldsbrott. Men generellt 
sett brukar alltid Ekerö kommun 
ligga bäst till när det kommer till 
brottstatistik, vilket avspeglar sig 
i den upplevda tryggheten, säger 
Lena Törnblom Löfquist, kommu-
nens samordningschef.

Hon menar dock att mälaröbor-
na många gånger är mer oroade för 
att råka ut för andra typer av brott 
än dem som är vanligast i kom-
munen. Många medborgare vill att 
polisen ska prioritera arbetet mot 
inbrott, trots att detta är ett förhål-
landevis sällsynt brott på Mälarö-
arna jämfört med annat.

– Till exempel tar polisen i stort 
sett någon rattfyllerist varje gång 
de gör kontroll här. Likaså är våld 
i nära relationer en brottskatego-
ri där man kan se en stor ökning 
även här hos oss, vilket betyder att 
vi behöver samverka mycket kring 
detta och vara extra vaksamma, 
särskilt när storhelgerna närmar 
sig, säger Lena Törnblom Löfquist.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Trygga men dystopiska 

Milstolpe fick 
ny placering
LOVÖN | Under det pågåen-
de breddningsarbetet med 
Ekerövägen, hamnade en mil-
stolpe för nära vägen. I slutet av 
november fick den en ny place-
ring. 

Milstolpen som är placerad längs 
med vägen i närheten av Kanton, 
har efter tillstånd från länsstyrel-
sen fått en ny placering cirka 10 
meter från den gamla. Flytten har 
planerats länge och fundamentet 
har dokumenterats noga för att 
kunna byggas upp på samma sätt. 
På den nya platsen har marken 
schaktats och i botten har man lagt 
geotextilduk och kapillärbrytande 
stenkrossmaterial så att milstenen 
ska stå på en solid och tjälsäker 
grund.

Stenen har en inskription med 
en kungakrona, och  ”¼ mil” 
samt initialerna G.F.L. Dessa tror 
man syftar på Gustaf Fredrik Lil-
jenkrantz som var landshövding i 
Stockholms län mellan 1849 och 
1867. Troligtvis har milstolpen till-
kommit under denna tid.

UNDERSÖKNING

”Till exempel tar polisen 
i stort sett någon ratt-
fyllerist varje gång de 
gör kontroll här”

Milstolpen är sannolikt mer än 150 år 
gammal.                   FOTO: TRAFIKVERKET

Lena Törnblom Löfquist, kommunens 
samordningschef.

FOTO: EKERÖ KOMMUN

  

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

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

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

Välkomna till oss! 

Är du inte medlem ännu, löser vi det direkt i kassan! 
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LUCIAKAFFE!
Fredag den 13 december bjuder vi  
traditionsenligt på luciakaffe och  
nybakade lussekatter.

Välkommen!

220:-

Priserna gäller till och med den 15 december

Tel: 560 200 41
Ekerö Kyrka

Nibble
Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö▼

Från oss alla till er alla 
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Douglas & Karin  

med personal

Vildfågelfrö
Kvalitetsblandning, 20 kg

275:-

fryst, Kronfågel 1000 gr
69:-

Clementiner
i nät, 1000 gr

15:-
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EKERÖ | Denice Sverla på 
Ekebyhovs grundsärskola fick 
priset ”Årets inspiratör” på 
lärargalan och inte nog med 
detta, hennes hund Dis har 
utsetts till ”Årets sociala tjäns-
tehund”.

– Det känns fantastiskt och lite 
obegripligt att på en gala bli upp-
märksammad för någonting som 
man gör på sitt jobb och som jag 
känner är mitt kall i livet, säger De-
nice Sverla som är lärare på Ekeby-
hovs grundsärskola sedan 2015.  

Motiveringen som skickades in 
via elevernas föräldrar, lyder:

”Du har en klass där alla har en 
funktionsvariation och du får oss 
att våga prova, tro på vår egen för-
måga och framför allt – se oss själ-
va som de fantastiska individer vi 
är. Du tar hjälp av vår skolhund Dis 
som ger oss mycket stimulans. Vi 
ser att du älskar att arbeta med oss 
genom ditt engagemang och genu-
ina intresse att inspirera oss elever. 
Du har en förmåga att hitta varje 
enskild elevs sätt att lära sig på bäs-
ta sätt. Du är en lärare som ställer 
krav och tror på varje enskild elev. 
Lärare som du i särskolan bidrar till 
en ökad självkänsla för barn med 
funktionsvariation.”

Men inte nog med detta, veckan 
innan galan prisades Denise hund 
Dis av Svenska kennelklubben 
med det största priset i hundvärl-
den, ”Årets sociala tjänstehund”.

Dis arbetar tillsammans med De-
nice på grundsärskolan och moti-
veringen lyder:

”Dis gör stor skillnad för många 
elever i sitt arbete tillsammans 
med ägaren och hundföraren De-
nice Sverla. Med sin gedigna ut-
bildning och långa erfarenhet är de 

ett ovärderligt stöd i både praktik 
och teori, enskilt och i grupp. Dis 
ger barnen lugn och motivation att 
lära sig saker och knyter vänskaps-
band mellan elever som vanligen 
har stora svårigheter att interagera 
med varandra. Terapihunden Dis 
är därför en mycket värdig motta-
gare av utmärkelsen Årets sociala 
tjänstehund 2019.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Prisad lärare och hund
DROTTNINGHOLM| I vattnet vid 
Drottningholmsbron ligger län-
sar. Dessa är utplacerade för att 
Ellevio bygger en ny kraftledning 
under vattnet. 

Länsarna i vattnet är miljöteknis-
ka verktyg för att samla upp och 
begränsa olje- och kemikaliespill. 
Den nya kraftledningen är ett av 
de största projekten inom Stock-
holms elnät på många år. Ellevio 
ska bygga om kraftledningen mel-
lan Beckomberga och Bredäng, en 
sträcka på cirka tolv kilometer. Ar-
betet påbörjades i oktober 2019 och 
kommer att pågå till och med 2022. 

Sjöledningsarbeten genomförs 
nu mellan Lovön och Kärsön i om-
rådet kring Drottningholmsbron. 
Projektet är den första etappen 
med kabelförbindelsen. Praktiskt 
innebär sjöledningsarbetet att El-
levio ska installera nio stycken rör 

under vattenytan mellan Lovön 
och Kärsön i området kring Drott-
ningholmsbron. Rören ska fung-
era som skydd åt nio nya elkablar 
som planeras att placeras ut under 
hösten 2020. 

De nya elkablarna kommer att 
möjliggöra högre kapacitet i elnä-
tet, vilket gör att en större mängd 
el kan transporteras till Stockholm 
och övriga landet.  Elnätet behöver 
förstärkas och moderniseras för att 
möta framtidens behov av säkra el-
leveranser. 

Sjöledningsarbetet kommer att 
utföras med hjälp av arbetsbåtar, 
pråmar och dykarbeten. Arbetet 
kan medföra tidsbegränsat höga 
ljudnivåer under de tider på dagen 
som arbetet pågår. 

                         
                                       EWA LINNROS
                     ewa@malaroarnasnyheter.se

SjöledningsarbeteSKOLA

Denice Sverla överraskas på Lärargalan av två av sina elever Olle och Emma, när 
hon får priset som ”Årets inspiratör.                                                 FOTO:  LÄRARGALAN

Det som pågår intill Drottningholmsbron är sjöledningsarbeten.  

              FOTO: EKERÖ REDDERI

 

Menhammar Stuteri AB söker:
 
Stallchef till Granskog

Se mer information om tjänsten på www.menhammar.com

Vill du utveckla 
morgondagens 
teknik?

Läs mer och ansök senast 12/1 på www.fra.se

C#- och Javautvecklare
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? 
FRA söker nu två initiativtagande och problemlösande utvecklare som vill 
arbeta i en unik och komplex IT-miljö med stor kompetensbredd och goda 
möjligheter till utveckling. 
På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.

560 340 00

Fler och fler åker 
med Ekerö Taxi

Vi söker därför fler Åkare/Transportörer/Förare
Generösa villkor. Ring för mer information: 070-953 42 62 
eller skicka intresseanmälan till rolf.svensson@ekerotaxi.se
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ADMIT Ekerö  |  Tel: 08–505 934 30  |  ekero@admit.se   |  www.admit.se

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

auktoriserade redovisningskonsulter som juniora redovisningskonsulter/assistenter. 

Tror du att det här kan vara något för dig? 

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

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

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

 
Vi investerar för att bestå och tror på snabbhet i beslutsfattandet.
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Har du en fråga till 
kommunens infor-
mationschef? 
Maila din fråga till: 
radio@malaroar-
nasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

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

Ekerö centrum börjar bli en rik-
tig ”fälla”. Kommer man dit för 
att handla på sen eftermiddag och 
sedan ska ta sig därifrån, framfö-
rallt från apoteksparkeringen, är 
det nästan omöjligt att komma ut. 
Kö från de som kommer från fär-
jan och en strid ström från andra 
hållet blockerar i det närmaste ut-
farten. Ska, och i så fall när, detta 
åtgärdas på något vis?

– Vi är medvetna om köerna. Inom 
en nära framtid, lite beroende på upp-
handling och projektering, kommer 
korsningen Ekerövägen/Brygga-
vägen få en cirkulationsplats vilket 
medför ett bättre trafikflöde fram-
gent. Därutöver kommer den bred-
dade Ekerövägen också medföra en 
bättre framkomlighet även om det 
dröjer innan det är färdigställt. I nu-
läget har vi haft dialogveckan om det 
framtida Ekerö centrum. I respektive 
detaljplan ingår ett omfattande arbe-
te med trafikangörningarna för det 
framtida centrumet. Tidplanen för 
detta ligger en bit in på 2020-talet. 
Sammantaget görs det mycket från 
både kommunen och Trafikverket för 
att lösa framkomligheten för den öka-
de trafikmängden. 

På kommunens hemsida kan man 
läsa ”Skyddsjakt utförs på Adelsö-
Munsö-Ekerö varje torsdag un-
der jaktsäsong.” Då undrar jag när 
det är jaktsäsong och vad jag som 
medborgare, svampplockare med 
mera ska tänka på när jag rör mig i 
dessa områden?

– Någon form av jakt pågår i stort 
sett hela året men den första veckan på 
älgjakten är den mest populära bland 
jägarna. Vid skyddsjakt kommer det 
att vara mycket jägare ute men det är 

inte förbjudet att röra sig i skogen för 
det. Jägarna måste också känna till att 
det kan dyka upp människor var som 
helst i skogen och inte utsätta dem 
för fara. Om man vill vara säker på att 
bli sedd är det bra att bära kläder som 
skiljer sig från omgivningen, exem-
pelvis en röd mössa eller tröja.

En del jaktlag sätter upp skyltar om 
att jakt pågår. Ser man en sådan skylt 
eller om man ser ett jakttorn med en 
jägare i kan det vara bra att vinka eller 
på något sätt få kontakt med personen 

innan man passerar. Sen bör man tän-
ka på att jakten kräver tystnad så det 
är kanske inte så uppskattat om man 
tjoar och tjimmar när man går förbi. 
Dreven kan skrämma upp viltet så att 
de rör sig mer än normalt, men det är 
mest något att vara uppmärksam på i 
trafiken. Hundägare ska tänka på att 
inte låta sina hundar springa omkring 
hur som helst.

Just nu river man gamla förskolan 
i Stenhamra. Vad ska det bli på den 
platsen nu?
– Det har  tidigare funnits planer på 
att det ska byggas en lekyta här, men 
man avvaktar lite nu då platsen ingår 
i själva planområdet för Stenhamra 
centrum.                                                
                                                     
                                                    
                                                     EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Att tänka på när skyddsjakt pågår

Någon form av jakt pågår i stort sett hela året. En läsare undrar vad man ska tänka på 
när man rör sig i skog och mark under pågående jakt .                                        Foto: Skyddsfaktorn.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

Köp vår bästa biltvätt så 
bjuder vi på en chokladask

Ekerö
Gäller Alladin/Paradis 
till den 31/12. Kan inte 
kombineras med andra 
erbjudanden. Mån-fre 6-21, lör-sön 8-21

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Repris på www.malaroarnasnyheter.se

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

MÄLARÖARNAS

01,44444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

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

 GOD KVÄLL Mälaröarna

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!
MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

Bidra till en bättre värld 

genom att handla prisvärt hos oss! 

Skänk saker. Köp saker. 

Bidra till bistånd och återvinning.

Troxhammar Gård, Färingsö

Tfn: 076-547 09 14

www.kyrkornassecondhandekero.se

www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö
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F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

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

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

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

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

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

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

miljö- och kvalitetscertifierade.

  Unna dig en 

STORSTÄD 
inför julen!

Rut-avdrag!

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

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

både privatpersoner och företag. Välkommen!

För en enklare vardag!

www.ekerostad.se
info@ekerostad.se

070-560 19 54

God jul 

JULÖPPET
Julklapparna hittar du 

hos oss i Ekerö centrum!

Måndag 16/12 - fredag 20/12 ... ............... 10-19
Lördag 21/12 - söndag 22/12 ... ..............  10-16
Måndag 23/12 ... .....................................  10-19
Julafton ... .............................  Se respektive butik
Juldagen ... ...........................  Se respektive butik
Annandagen ... ......................  Se respektive butik
Nyårsafton ... .........................  Se respektive butik
Nyårsdagen ... .......................  Se respektive butik

Ica Tappström 
Julafton 8-15
Juldagen 10-20
Annandagen 10-20
Nyårsafton 8-18
Nyårsdagen 10-20
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PARASPORT | I samverkan 
mellan Ekerö kommun, Stock-
holmsidrotten, Parasport 
Stockholm och idrottsföreningar 
i kommunen, har ett arbete 
startat för att utveckla funk-
tionsnedsatta barn och ungas 
möjlighet till idrott. Ekerö IK har 
nu startat upp ett arbete för att 
se över intresset för parasport i 
kommunen. 

Sedan ett par år tillbaka har Ekerö 
IK försökt ta kontakt med särsko-
lor i kommunen för att se över 
intresset för att röra sig lokalt i 
föreningen. Arbetet stannade 
dock upp, men förra säsongen 
fick Ekerö IK skäl att ta upp frågan 
igen.

– En liten kille med funktions-
nedsättning ville börja spela inne-
bandy, men föräldrarna var osäkra 
på om det skulle vara ok att börja 
i en ordinarie knatteskola och om 
pojken skulle klara av utmaning-
en. För oss på Ekerö IK är det en 
självklarhet att alla ska med, vi fick 
helt enkelt prova, berättar Johan-

na Eriksson, sportchef Ekerö IK 
innebandy.

Efter en dialog med föräldrar-
na om behovet som skulle kunna 
uppstå för pojken och att han kan 
komma att behöva ha stöttning av 
föräldrarna på plan, körde de igång. 
Det visade sig att det fungerade 
toppen och att föräldrarna efter 
bara ett par gånger kunde backa 
tillbaka. 

– Det är så glädjande att se ut-
vecklingen och framstegen han 
gör, precis som vilket annat barn 
som helst i gruppen. Han sprider 
så mycket glädje och vill verkligen 
vara med, säger Johanna.

När våren kom anmäldes han även 
till knatteskolan i fotbollen och det 
fungerar också bra. Visst kan det 
vara svårt med vissa instruktio-
ner precis som för vilket barn som 
helst, men då får ledarna visa flera 
gånger och förklara på ett enkelt 
sätt, en övning i taget. 

– Något som dock har hängt med 
mig sedan starten har varit min 
egen oro när dagen kommer då 

skillnaden kanske blir större, när 
det kommer till att barnen börjar 
utvecklas snabbare, bli större och 
att tempot höjs från knatteskolan. 
Att kunna flytta ner ett snäpp in i 
åldersgruppen under har ju gått bra 
även denna säsongen i innebandy, 
men vi kan inte göra så för evighet. 
Alla barn har rätt att utvecklas på 
sina egna villkor och här ser vi att 
vi skulle kunna göra en föränd-
ring för fler, förklarar Johanna och 
fortsätter: 

–  Jag har ofta tänkt under före-
gående säsong på hur vi ska göra på 
bästa sätt och då kom Parasporten 
Stockholm in och hjälpte oss vida-
re i vårt tänk.

Ekerö IK fick kontakt med Pa-
rasporten Stockholm och Peter 
Melander och önskade få hjälp i 
hur de ska gå vidare från tanke till 
handling. 

– Parasporten tillsammans med 
föreningsstyrelsen fattade beslut 
om att börja med idrotterna inne-
bandy och bågskytte för att prö-
va sig fram och se om intresse för 

parasporten finns i kommunen. Vi 
kommer kanske ha två till tre barn 
som kommer till en början även 
om vi hoppas på fler, med det kom-
mer vara en vinst i sig med fler barn 
och unga i rörelse. Vi tror att om vi 
får intresse från föräldrar som vill 

engagera sig i frågan, kan vi inom 
kort anordna ett uppstartsmöte 
tillsammans med parasporten till 
vårterminen. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sporten ’’
”Det är så glädjande att se utvecklingen och framstegen

han gör, precis som vilket annat barn som helst i gruppen” 
                                 Johanna Eriksson, sportchef Ekerö IK innebandy

Parasport hos Ekerö IK

Ekerö IK:s knatteskola i innebandy är en av de sektioner där klubben nu satsar 
på parasport.                               FOTO: EKERÖ IK

Sport nyhet
Tipsa om sportnyhet? 

Skicka kort text till 
sporten@malaroarnasnyheter.se

BASKET | Damer div 2: 15/12 kl 15:30 Mälaröhallen: KFUM Ekerö - Fryshuset Basket
ISHOCKEY | Herrar div 3: 13/12 kl Allhallen:19:00 Ekerö/Skå IK - SHK Hockey Club

Matcher & tabeller

LÄGET 9 DECEMBER

HEMMAMATCHER T.O.M.17 DECEMBER

Stockholm

www.skodastockholm.se

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

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

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

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

PREMIÄR FÖR NYA SCOUT. 

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

Med fyrhjulsdrift, förhöjd markfrigång och kraftfull motor står 

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

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

kan tänkas vilja ta med dig. 

Nya ŠKODA Octavia Scout 4x4 TDI 150 hk

Pris från 258.900 kr

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

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

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

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

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

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

kan vara extrautrustad.  *Levereras samtidigt som bilen.

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

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

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

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

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

NÄR UTRYMME MÖTER 

ÄVENTYR. 

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

 FOTO: HASSE NILSSON
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”För Ekerö tennisklubb är det väldigt 

stort att vara i division 1” Sofia Tillström

ETK kamp i division 1

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

Tappströms bollhall: Adelsö IF - IK Hephata

HANDBOLL

Damer div 4 b

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

Sportsgear DHK 8 7 0 1 177 - 118 14

Tungelsta IF 8 6 0 2 167 - 129 12

Skå IK 8 5 0 3 165 - 144 10

Bollstanäs SK 8 4 0 4 178 - 150 8

Gurrabergs HK 8 4 0 4 148 - 167 8

IK Tellus 8 3 1 4 128 - 159 7

Sollentuna HK 8 3 0 5 147 - 155 6

BK Sol 8 3 0 5 151 - 183 6

Norrtulls SK 8 2 0 6 123 - 186 4

Handens SK 8 1 1 6 103 - 176 3

Ösmo GIF HK 8 1 0 7 99 - 168 2

INNEBANDY

Damer 4 n

Ekerö IK 7 5 0 2 47 - 33 15

Råsunda IS 4 4 0 0 62 - 7 12

Hässelby SK IBK 6 4 0 2 59 - 19 12

Högalids IF 4 3 0 1 16 - 13 9

Töjnan IBK 6 2 0 4 22 - 44 6

Sollentuna IBK 5 1 1 3 22 - 44 4

Sigtuna IF 5 1 0 4 19 - 44 3

Väsby IBC 5 0 1 4 14 - 57 1

INNEBANDY

Herrar div 2

Hammarb. IBK 10 8 0 2 79 - 50 24

Grimsta AIK 10 6 4 0 64 - 55 22

Rotebro IS 10 6 3 1 76 - 56 21

TT Ungdom IBK 10 5 2 3 72 - 71 17

Bele Barkarby IF 10 5 1 4 70 - 54 16

Råsunda IS 10 5 1 4 57 - 59 16

Älta IF 10 4 2 4 54 - 49 14

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

Västerhaninge IBK 9 3 1 5 43 - 57 10

Turebergs IF 10 1 4 5 61 - 73 7

Högalids IF 9 1 2 6 50 - 68 5

Ekerö IK 10 1 1 8 56 - 81 4

INNEBANDY

Herrar div 4nv

KTH IF 6 6 0 0 34 - 18 18

Nyboda IBK 7 5 1 1 63 - 36 16

IBK Sundby 7 3 1 3 38 - 36 10

Vällingby BK 6 3 1 2 26 - 35 10

IK Wasa 6 3 0 3 43 - 23 9

Mälarö IBK 6 2 1 3 39 - 34 7

Westermalms IBK 7 2 1 4 22 - 45 7

Ormbacka/Skälby 6 1 1 4 30 - 37 4

Västerorts IBK 7 1 0 6 23 - 54 3

INNEBANDY

Herrar div 5

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

Huvudstadens IBK 6 5 0 1 43 - 33 15

Värtans IK 6 3 0 3 55 - 29 9

Lidingö IBF 5 3 0 2 34 - 23 9

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

Ängby IF 6 2 0 4 42 - 60 6

Adelsö IF 6 1 0 5 26 - 71 3

IK Hephata 5 0 0 5 14 - 49 0

LÄGET 24 NOV

DET HÄNDER TILL DEN 10 DEC

Matcher & tabeller

Sport nyhet

Tipsa om 

sportnyhet? 

Skicka kort text till 

sporten@

malaroarnasnyheter.se

ISHOCKEY

Herrar division 2 östra A

Sollentuna HC 14 11 2 1 71 - 34 36

Nacka HK 14 9 2 3 72 - 26 31

Rimbo IF 14 8 2 4 66 - 41 28

GötaTraneberg 14 6 5 3 54 - 44 25

Bålsta HC 14 5 4 5 44 - 34 20

Spånga Hockey 14 4 3 7 41 - 55 17

Skå IK 14 3 1 10 42 - 86 10

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

ISHOCKEY 

Herrar div 5

Solna SK 5 4 0 1 35 - 16 8

Täby Titans HF 5 4 0 1 44 - 26 8

Brinkens IF 5 4 0 1 25 - 16 8

Ekerö IK 6 3 0 3 49 - 21 6

Älta IF 2 5 2 0 3 33 - 39 4

Väst.HK 1 Blues 4 2 0 2 20 - 27 4

Västerby Pant.HC 6 3 0 3 28 - 48 4

Bele Barkarby IF 4 0 0 4 14 - 28 0

Hanson Brothers 4 0 0 4 12 - 39 0

HANDBOLL | Två tjejer fostrade 

i Skå IK:s framgångsrika F-98 

lag har blivit uttagna till DU 16 

landslaget som ska spela Scand 

IbericoTournament 5-7 december i 

Ciudad Real i Spanien. 

-
-

-

-

-

-

-
-

-

         

TENNIS | Seriespelet i tennis är i 

gång och Ekerö TK:s damer tävlar 

i på hög nivå, nämligen i division 

1. Laget består av Sofia Tillström, 

Josefin Millenros, Nathalie 

Hedblom och Lovisa Hällback. 

Även Nicole Hedblom spelar en 

del matcher. 

-

-

-

-

-

-

-

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Två Skå-fostrade tjejer 

uttagna till landslaget

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

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

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

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

med liten spelartrupp

ISHOCKEY | Det har tidi-

gare skrivits om att Skå 

IK:s A-lag i hockey haft 

en liten trupp spelare 

till matcherna, men för 

B-laget har det varit ännu 

svårare att få ihop folk. 

I hemmamatchen den 7 

november, med publikre-

kord (åtta stycken) hade 

laget sju spelare mot 17 i 

Sundbyberg HS.  

– Det ska väl inte gå, men fak-

tum var att vi vann med 4-3 

över Sumpan, berättar Bengt 

Angerfelt, ”materialarare” 

för Skå IK:s B-lag.

Lagkaptenen Kim Sahl-

ström svarade för två 

mål och en assist. Stefan 

”Bobo”Angerfelt spelade 

non stop, han hade bara ett 

kort byte, samtidigt som 

målvakten Robin Eklund 

storspelade i målet. 

– Att vara så få spelare till 

match är tyvärr ingen en-

gångsföreteelse. I söndags, 

med trogna lirare som Kim 

Sahlström sjuk och Staffan 

Örström skadad, mötte vi 

Stockholm Falcons borta och 

med en halvtimme kvar till 

matchstart hade vi sex ute-

spelare.  Räddningen i nöden 

blev att ringa in en Skå-lirare 

som bor nära hallen i Mälar-

höjden, vi slog Falcons med 

hela 5-1, säger Bengt Anger-

felt och fortsätter:

– Även om det uppenbar-

ligen funkar med bara sju 

spelare, är det ingen bra lös-

ning. Nu efterlyser vi att fler 

av lirarna som ibland brukar 

komma och träna och de som 

sagt att de ska börja spela 

igen, visar sig på träningar 

och till matcherna. Även ni 

som inte lirat på ett tag men 

som är sugna att börja igen, 

kom ner till en träning. Det 

är också välkommet om det 

finns några ”hungriga juni-

sar” (juniorer, reds.anm.) 

som vill vara med och få lite 

extra matchträning.

ISHOCKEY | Efter en riv-

start på säsongen kliver nu 

Skå IK in i nästa fas för att 

slåss om att bli kvar i serien. 

Tränaren Lennart Älgekrans 

har dock gott hopp om att 

det ska gå vägen.

– Nu är den här serien över 

och den 2 december börjar 

nästa, där de fyra sista lagen 

i två serier spelar om att be-

hålla sina platser. De två sista 

åker ur och trean får kvala om 

att vara kvar, berättar Len-

nart Älgekrans, tränare i Skå 

IK:s A-lag.
Han ser dock positivt på 

Skås möjligheter att få vara 

kvar i division 2 östra A.

– Det ser ganska bra ut lag-

mässigt nu och läget är myck-

et stabilare än när säsongen 

började. 
De senaste matcherna har 

inneburit ett par förluster, 

men även en uppskattad seger. 

– På Skås 80-årsdag spelade 

vi hemma mot Österåker och 

vann med 6-2. Vi hade bju-

dit in pojklag och det kom 

mycket publik, så det var ex-

tra roligt.
Den 2 december spelar Skå 

första matchen hemma mot 

Linden hockey från Eskil-

stuna.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Tuff kamp om att vara kvar

KORT OM SPORT

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

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

dieform i bidrag till aktivitetskostnader för barn och ung-

domar. Under sträng sekretess görs indiviudell prövning av 

sökanden.

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

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

Stocktockkhololmkh
holm.sem.se

BROMMA: Ulvsundav. 118-132. Tel. 

SÄTRA:SÄ Murmästarv. 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör -sö

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

r -sön 11-16

SÖDERTÄLJE:: Forskarg. 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, 
Forskarg. 15

Lör -sön 11-16
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ERBJUDANDERNA GÄLLER BEGRÄNSAT ANTAL LAGERBILAR. VI RESERVERAR OSS FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.

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

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

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

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

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

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

SLUTSPURT AV VÅR STORA

UTRUSTNINGS-
PAKET VÄRDE: 
40.000 kr

PLUSPAKET,
AMUNDSEN NAV.

SPARA: 
15.900 kr

SIGN&DRIVE  - 1.495 kr/mån

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

SIGN&DRIVE  - 2.195 kr/mån

SIGN&DRIVE  - 2.295 kr/mån

Rapid Spaceback TSI 105  fr. 149.900 kr

Ett alternativ till att köpa bilen är 

Förutom att kontantinsatsen är 0 kr ingår även service. till en överkomlig månadskostnad. (Gäller 36 mån, 4500 mil.Kom in till oss så berättar vi mer!

PRISSÄNKT!
SPARA: 

22.500 kr

Stockholmwww.skodastockholm.se

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

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

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

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

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

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LÄGET 22 SEPTEMBER

DET HÄNDER TILL DEN 8 OKTOBER

Matcher & tabeller

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

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

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

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

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

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

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

i mål på 38:17. Detta var den snabbaste damtiden sedan 2010. I herrklassen blev det en upprepning av förra året då Hans Edvardsson, FK Stu-denterna kom först i mål på 34:13 efter en hård kamp. Bland de yngre klasserna kan nämnas att 11-årsklas-serna vanns av Ture Edvards-son, Mälarö SOK och Hanna Lagernäs, Ekerö TK. I 13-års-klasserna tog Felicia Arons-son och Martin Nissling båda från Mälarö SOK hem seg-rarna.

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

Mälarömilen för 
sjätte gången

Många ivriga löpare gav sig iväg över gräsmattorna vid Mälarömilens 
start.      FOTO: ANDERS ROSENQUIST

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

Stockholmwww.skodastockholm.se

KÖPLÄGE!
NU FIRAR VI 5 ÅR SOM ŠKODA STOCKHOLM!

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

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

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

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

bilsgarantin gäller högst 10 000 mil och omfattar det första som eventuellt inträffar. Bilarna på bilden är 
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BADMINTON | Ekerö IK bad-minton har vunnit division 4 Stockholm och går upp i division 3 nästa säsong. 

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

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

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

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

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

                              
     EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

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

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

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

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

LÄGET DEN 5 MAJ

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

Matcher & tabeller

EIK segrare i division 4

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

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

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

KORT OM SPORT

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

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

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

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

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

Fluch tog dubbelseger

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

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

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

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

loppet från många olika stäl-len, berättar han.

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

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

Tuff endurotävling i gassande solsken

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

Den glade dubbelsegraren Marcus Fluch.            FOTO:PRIVAT
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LÖPLÖPNING | Ett sjuttiotal spänstiga löpare tog sig runt Mälarömilen den 21 september. Det var sjätte gången som loppet ägde rum.

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

i mål på 38:17. Detta var den snabbaste damtiden sedan 2010. I herrklassen blev det en upprepning av förra året då Hans Edvardsson, FK Stu-denterna kom först i mål på 34:13 efter en hård kamp. Bland de yngre klasserna kan nämnas att 11-årsklas-serna vanns av Ture Edvards-son, Mälarö SOK och Hanna Lagernäs, Ekerö TK. I 13-års-klasserna tog Felicia Arons-son och Martin Nissling båda från Mälarö SOK hem seg-rarna.

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

MälarömiMälarömilarömilarömilen fören fören för för 
sjätte gåsjätte gångenngen

Många ivriga löpare gav sig iväg över gräsmattorna vid Mälarömilens 
start.      FOTO: ANDERS ROSENQUIST

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

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

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

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

Taandaputrra. HHanHan är r född och upp-vuuxen i Indndoneonesisien, , en av världens leddande bbadminminntontonnationer. Se-danan han flyyttat titill Svll Sverige har han tagitgit tio SMM-guldd, sexd, sex stycken lguld, ag-guld d och fyrfyra stystyyckenen indivduella guld.d. Han hahar driviivit ffram några av frammtidens sstora hhopp iopp inom svensk badmminton ooch nuu tränau tränar Ekerö IKu t :s juniorrer.
– DeDet här blblir ett uett uuppsving och upps vi hoppaas naturlligtviss på apå att vi kan få någon n bra trääningsstid i d i bollhallg en där vi i måste vara för taför takhöjdensa f  skull.

Ekerö IK:s baddminnttonsensektion har mellan 440 och 550 juj niorer utöveruniore  seniorlageget på cirrka t o perspersonetio r. De har även eett antatal mmototionäionärer som tränar. 

     
   EWWA LINA LINNROSewa@maalaroarnnasnyhnasnyheter.seoarna

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

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

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

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

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

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

kunna träna ppå hemmmaplanlaan, spe speci-ellt eftersom UUlvarna a tränaar vinvinter-ttid inomhus i i Högdalalen, ddet är et är e, de n bit att åka.
Hur kommeer Mälarröarnaas bågbåg-skytteklubb atttt lösa vinntertträniningg-en?

– Som det ser er ut nu, , kommmmmer vvi att skjuta i någon n idrottshhall hll hhär uteär ute. äDet är några sakerr vi måstte lösaösaa med  medkommunen, blaand annnat förva-förva-ring av måltavlorrna som m är gaanskanskgan a a stora och otympligiga, förklaklarar Jar Joonnas Sand.
Förhoppningen äär att dee ska varavara igång i början av mmaj månaad. KluluKluub-b-ben kommer att haha två prprova -på-va-pdagar. För dem somm vill fofortsätsätttta a 
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FOTBOLL    
Damer div 3 a
Bajen DFF 3 3 0 0 14 - 1 9Enebybergs IF 3 3 0 0 7 - 4 9Ängby IF 3 2 0 1 5 - 4 6AIK DFF 3 1 1 1 8 - 5 4Essinge IK 3 1 1 1 3 - 6 4Rissne IF 3 1 1 1 2 - 6 4Ekerö IK 3 1 0 2 4 - 5 3Mariebergs SK 3 0 2 1 2 - 4 2Sollentuna FK 3 0 1 2 3 - 8 1Spånga IS FK 3 0 0 3 0 - 5 0

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

FFOTTBBOOLLLLTB
Herrar didiv 4 Melleersta a 
Älta IF 5 44 4 0 1 18 -0 1FC Stockhh. Intern. 4 33 0 1 12 -0 1 Värtans IKK 4 3 0 1 7 - 0 1 IFK Lidingöö FK 4 2 0 2 0 2 11 - FC Krukan  4 2 0 2 0 2 9 - 2 

Ängby IF 44 2 2 00 2 0 2 7 - Vasasällskappet FK 4 4 2 00 2 8 - Vasastan BK K 4 1 22 1 1 7 - FC Andrea Dooria 4 1 1 1 2 1 2 10 - 1 Skå IK & Bygd g 4 1 1 2 3  
Skå IK & Bygddeg. 4 1 1 2 2 3 - 1 Mälarhöjdens IK 4 1 0 0 3 6 - 1Ingarö IF 5 1 0 4 4 5 - 1

LÄGET DEN 5 MAJ

DET HÄNDER TILL DEN 21 MAJ

SpSporSporSporSporpp tentententententenn ’’’
”I sista seriesamm
spspelade alla grymt 

Matcher & tabelelleleererrrrr

EIKEIK segrarere e ii i dii v

Från v
Kalle B
Berglu

Spela
Fuxberg
              

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

Stockholm

www.skodastockholm.se

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

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

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

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

PREMIÄR FÖR NYA SCOUT. 

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

Med fyrhjulsdrift, förhöjd markfrigång och kraftfull motor står 

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

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

kan tänkas vilja ta med dig. 

Nya ŠKODA Octavia Scout 4x4 TDI 150 hk

Pris från 258.900 kr

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

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

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

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

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

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

kan vara extrautrustad.  *Levereras samtidigt som bilen.

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

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

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

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

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

NÄR UTRYMME MÖTER 

ÄVENTYR. 

FOTBOLL | Sanduddenbon 

Victoria Dalfors var en av de star-

ka krafterna i AIK:s F16-lag när de 

tog SM-guld i Sandviken i slutet 

av oktober. Nu väntar ännu större 

utmaningar. 

AIK:s F16–lag vann i semifinalen 

mot Selånger med 5-0 och finalen 

mot Karlstadlaget QBIK med 1-0.

– Det var verkligen jätteroligt att 

få uppleva att ta SM-guld och att få 

spela i ett så bra lag, säger en glad 

och nöjd Victoria, som tidigare i vå-

ras även var uttagen att spela serie-

spel med AIK:s F19-lag.

Victoria har spelat i EIK:s flickor 

-99 sedan hon var sju år, men se-

dan två år tillbaka spelar hon mitt-

fältare i AIK. Pappa Conny Dalfors 

har varit hennes tränare under åren 

i EIK och har bra koll på hennes 

styrkor.
– Victoria är ett energiknippe och 

på sin mitt-mittposition är hon mo-

torn i laget. Hon har också en stark 

spelförståelse, konstaterar han.

Förutom att hinna med fyra trä-

ningar i veckan under lågsäsong 

satsar Victoria också hårt på att göra 

bra ifrån sig när det gäller studierna. 

Hon går i nionde klass i Engelska 

skolan i Bromma.

– Det går ganska bra att kombine-

ra träning och skola, men jag prio-

riterar alltid skolan om jag behöver 

välja, säger Victoria.

I början av november fick hon 

också det positiva beskedet att hon 

är uttagen till ”F16-akademin” som 

är AIK:s nystartade elitsatsning för 

åldersgruppen.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se
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Sporten
Sportnyhet? 

Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.se

’’
Jag prioriterar alltid skolan om jag 

måste välja”         Victoria Dalfors, AIK F16.

SM-guld för Victoria

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

QBIK.                     FOTO: PRIVAT

Hockeycamp lockade 

hundratals ungdomar
ISHOCKEY | Ett hundratal hockey-

spelande barn och ungdomar har 

tillbringat sitt höstlov i kommu-

nens ishallar. Till sin hjälp har de 

haft engagerade tränare och äldre 

lagkamrater. 

– Vi har haft hockeycamp hela veck-

an och det har funkat jättebra. Äldre 

ungdomsspelare har varit med och 

hjälpt till med träningarna och de 

är väldigt duktiga på att ta de yngre 

spelarna och är goda förebilder, be-

rättar Patrick Jonsson, utbildnings- 

och utvecklingsansvarig i Ekerö 

IK:s hockeysektion.

Han beskriver klubbens jobb med 

att skapa en stark klubbkänsla som 

genomsyrar alla nivåer inom hock-

eyn, ända från de yngsta spelarna 

som är födda 2006 till A-laget.

– Vi har en tydlig utbildningsplan 

för alla spelare och tränare och vill 

att det ska vara en röd tråd som går 

genom alla årskullar. I slutet av april 

är det en extra rolig händelse när en 

tekniktränare från Kanada, faktiskt 

en av de allra bästa som finns, kom-

mer hit och kör träningar under en 

vecka.
Även i Allhallen i Skå har uppåt 

ett femtiotal barn och ungdomar 

ägnat höstlovet åt hockeyträning, 

såväl på is som ren fysträning.

– Det är jag och Jakob Bäckström 

som har varit huvudtränare och se-

dan tre juniorspelare som har hjälpt 

till som hjälptränare, berättar Len-

nart Älgekrans, som annars är trä-

nare för A-laget.

Att låta äldre spelare träna de yng-

re, är ett framgångsrikt koncept.

– Det är otroligt bra för dem, både 

genom att de själva får utbildning 

genom att till exempel lära sig att 

lägga upp träningar och genom att 

de blir goda förebilder för de yngre 

spelarna.
Både EIK och Skå IK välkomnar 

nya spelare och blir lite extra glada 

när tjejer väljer att snöra på sig 

hockeyrören och ge sig ut på isen. 

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Såväl is- som fysträning har det varit 

hos både EIK och Skå IK under höstlo-

vet. Ungdomsspelare har hållit i en del 

av träningarna.        FOTO: LO BÄCKLINDER

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

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

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

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

HANDBOLL

Damer div 4 b

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

Sportsg. DHK 5 5 0 0 120 - 57 10

Tungelsta IF 5 4 0 1 121 - 89 8

Bollstanäs SK 5 3 0 2 113 - 94 6

Skå IK 5 3 0 2 107 - 94 6

BK Sol 5 3 0 2 97 - 123 6

IK Tellus 5 2 0 3 86 - 94 4

Gurrabergs HK 5 2 0 3 90 - 113 4

Sollentuna HK 5 1 0 4 93 - 114 2

Norrtulls SK 5 1 0 4 70 - 120 2

Handens SK 5 1 0 4 69 - 126 2

Ösmo GIF HK 5 0 0 5 63 - 113 0

INNEBANDY

Damer 4 n

Råsunda IS 4 4 0 0 62 - 7 12

Hässelby SK IBK 4 3 0 1 45 - 10 9

Ekerö IK 5 3 0 2 29 - 26 9

Högalids IF 4 3 0 1 16 - 13 9

Töjnan IBK 5 2 0 3 19 - 35 6

Sollentuna IBK 4 1 1 2 20 - 32 4

Väsby IBC 4 0 1 3 11 - 52 1

Sigtuna IF 4 0 0 4 14 - 41 0

INNEBANDY

Herrar div 2

Hammarbyh. IBK 7 6 0 1 63 - 38 18

Rotebro IS 7 5 1 1 51 - 37 16

TT Ungdom IBK 8 5 1 2 59 - 57 16

Råsunda IS 7 5 0 2 44 - 36 15

Grimsta AIK 7 4 3 0 44 - 38 15

Bele Barkarby IF 7 4 1 2 53 - 34 13

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

Älta IF 7 2 2 3 31 - 32 8

Västerhaninge IBK 7 2 0 5 30 - 46 6

Högalids IF 9 1 2 6 50 - 68 5

Ekerö IK 7 1 0 6 34 - 55 3

Turebergs IF 7 0 2 5 40 - 53 2

INNEBANDY

Herrar div 4nv

KTH IF 5 5 0 0 29 - 15 15

Nyboda IBK 5 4 0 1 48 - 24 12

IK Wasa 5 3 0 2 40 - 19 9

Mälarö IBK 5 2 1 2 36 - 29 7

IBK Sundby 6 2 1 3 31 - 32 7

Vällingby BK 5 2 1 2 22 - 32 7

Westermalms IBK 6 2 1 3 18 - 38 7

Ormbacka/Skälby 5 1 0 4 22 - 29 3

Västerorts IBK 6 1 0 5 19 - 47 3

INNEBANDY

Herrar div 5

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

Värtans IK 5 3 0 2 50 - 22 9

Huvudstadens IBK 4 3 0 1 30 - 26 9

Lidingö IBF 3 2 0 1 23 - 14 6

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

Ängby IF 4 1 0 3 25 - 38 3

Adelsö IF 4 1 0 3 17 - 50 3

IK Hephata 4 0 0 4 12 - 44 0

LÄGET 4 NOV

DET HÄNDER TILL DEN 26 NOV

Matcher & tabeller

ISHOCKEY

Herrar division 2 östra A

Sollentuna HC 9 7 2 0 43 - 20 24

Nacka HK 9 6 1 2 49 - 17 20

GötaTraneberg 9 5 1 3 33 - 27 16

Bålsta HC 9 4 2 3 34 - 21 15

Rimbo IF 9 4 1 4 35 - 28 14

Spånga Hockey 9 4 1 4 33 - 31 13

Skå IK 9 2 0 7 25 - 53 6

IFK Österå. Vik. HC 9 0 0 9 13 - 68 0

ISHOCKEY 

Herrar div 5

Brinkens IF 3 3 0 0 12 - 8 6

Täby Titans HF 3 2 0 1 25 - 19 4

Västerorts HK 1 B. 2 2 0 0 16 - 11 4

Ekerö IK 3 1 0 2 20 - 14 2

Solna SK 2 1 0 1 11 - 8 2

Västerb.Pant.HC 3 2 0 1 17 - 17 2

Älta IF 2 3 1 0 2 22 - 23 2

Bele Barkarby IF 2 0 0 2 8 - 12 0

Hanson Brothers 3 0 0 3 10 - 29 0

Sport nyhet

Tipsa om 

sportnyhet? 

Skicka kort text till 

sporten@

malaroarnasnyheter.se

KORT OM SPORT

ISHOCKEY | Lördagen den 1 no-

vember spelade EIK Cougars borta-

match mot Älta i Ältahallen och 

vann med 11-2. 

– Ett av deras mål släppte do-

marna igenom trots flera meters 

offside. En av våra spelare fick också 

hjälpa en av domarna upp från isen 

när han trillade vid en tekning och 

samtidigt gjorde vi mål. Vår spe-

lare Anneli Eriksen gjorde fem mål, 

de andra målen var olika spelare 

inblandade i, berättar Vicky Ahn-

strand, EIK Cougars.

Dagen efter, den 2 november, 

vann Skå Mammuts sin hemma-

match mot Värmdö med 9-0. Den 

första matchen i seriespelet vann de 

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

vi överst i vår tabell, berättar Ankie 

Rollfelt, Skå Mammuts.

Nästa match spelar Skå borta mot 

Solna den 23 november.

FOTBOLL | När  svenska landslaget 

tågade  in på Friends arena för att 

möta Ryssland i EM-kvalet i mitten 

av oktober, hade de stadig eskort 

av ett gäng fotbollsspelande 05:0r 

från Ekerö IK. Iklädda matchställ i 

svenska flaggans färger med bud-

skapet ”No to racism” tryckt på 

tröjorna gick de rakryggade flick-

orna och pojkarna hand i hand med 

landslagspelarna ut på plan. Några 

lyckliga fick också chansen att göra 

”high five” med Zlatan Ibrahimo-

vic.
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GYMNASTIK | Mälarögymnast-

erna har bara varit verksamma i 

drygt ett halvår, men den snabba 

tillväxten visar redan att det 

finns ett stort behov för en lokal 

gymnastikförening.  

– Vi är 87 medlemmar just nu, 

men det är många fler på väg in 

och i januari räknar vi med att vara 

110 med de två nya grupper som 

startas då, säger Jessica Wallbom, 

Mälaröagymnasterna som tillsam-

mans med Elin Berglund startade 

föreningen.

Hon berättar att klubben har 

vuxit helt utan marknadsföring 

och att de medvetet legat lite lågt 

för att kunna vara säkra på att ha 

ledare- och lokalresurser för att ta 

emot alla intresserade.

– Idag har vi grupper för barn 

födda 2005 till 2011. För tillfället 

är det mest tjejer, men nu gör vi 

en pojksatsning. Vi hoppas även 

på att kunna hitta ledare och starta 

grupper på andra ställen på Mälar-

öarna, förutom de som vi har idag 

i Skå skola, Uppgårds- och Sten-

hamraskolan.

Onsdagskvällar är det öppen 

träning i Stenhamraskolan och då 

kan de som aldrig tränat gymnas-

tik förut, likväl som de som redan 

är gruppindelade och mer erfarna, 

få träna tillsammans över ålders-

gränser.
– Det är som en familjeaktivitet 

och barn, ungdomar och vuxna 

tränar tillsammans. Vår målsätt-

ning är att gympa ska vara kul och 

vi jobbar hårt med att ha en bra 

värdegrund. Vi är definitivt ingen 

elitistisk klubb, utan vill vara med 

och förbättra klimatet inom gym-

nastiken.
En tävlingsgrupp finns dock 

för dem som tycker att det är ro-

ligt och härnäst väntar tävlingar i 

Trollbäckens Christmas Cup i Ty-

resö den 13 december.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Gymnastikförening växer så det knakar

’’Vi är definitivt 

ingen elitistisk 

klubb, utan vill vara 

med och förbättra klimatet 

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

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

BASKET
Damer div 2
Viby Basket 9 7  2 575 - 402 14
Arvika 9 7  2 608 - 489 14
Fryshuset Basket 8 5  3 459 - 430 10
KFUM Gävle 9 4  5 403 - 431 8
VGB 8 3  5 442 - 435 6
KFUM Ekerö 9 2  7 416 - 557 4
Västerås Basket 9 0  9 367 - 616 0

INNEBANDY
Herrar div 2
Hammarby IF IBF 11 9 2 0 77 - 38 29
Vallentuna IBK 11 8 2 1 102 - 75 26
Nacka Wallen. IBK 11 8 0 3 55 - 44 24
Väsby AIK 11 6 1 4 58 - 51 19
Ingarö IF 11 6 0 5 89 - 79 18
IBF Off. Lidingö 11 5 1 5 68 - 63 16
Hässelby SK IBK 11 5 1 5 61 - 67 16
Ekerö IK 11 4 0 7 60 - 88 12
IS Bar C. Nytorget 11 3 1 7 58 - 75 10
Hammarb. IBK 11 2 3 6 78 - 85 9
Värmdö IF (B 11 1 3 7 43 - 71 6
Sörskogens IF 11 1 2 8 69 - 82 5

INNEBANDY
Herrar div 5B
Westermalms IBK 8 6 1 1 61 - 34 19
Lokom. Sthlm IK 9 6 1 2 71 - 46 19
Högalids IF (B) 9 5 1 3 60 - 62 16
Mariebergs SK 8 4 2 2 52 - 48 14
IK Stym 9 3 2 4 43 - 36 11
Ängby IF (B) 9 3 2 4 27 - 48 11
Vällingby BK 7 2 3 2 37 - 42 9
Järfälla IBK(C) 8 2 1 5 37 - 45 7
Hässelb. SK IBK (C) 9 2 1 6 46 - 62 7
Adelsö IF 8 1 2 5 37 - 48 5

ISHOCKEY
Herrarr div 3 ö
Lidingö Vik. HC 14 8 3 3 63 - 30 30
Hallsta IK 14 7 2 5 68 - 55 25
KTH IF 14 7 1 6 60 - 42 23
Ekerö/Skå IK 14 7 1 6 67 - 58 22
Älta IF 14 6 2 6 55 - 45 21
Ormsta HC 14 6 1 7 51 - 65 19
Kista HC 14 4 2 8 53 - 75 14
FOC Farsta IF 14 4 2 8 52 - 99 14
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ANLÄGGNINGAR: Bromma, Skoda Center Bredden,  
Sätra, Södertälje, Täby

ÖPPETTIDER: Måndag–fredag 9–18, lördag–söndag 11–16

SCALA TSI 115   
Privatleasing fr. 2 299 kr / mån* inkl. service

Miljöklass EU6. * *ŠKODA Privatleasing inkl. serviceavtal 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Rörlig ränta VWFS dec 2019. Upplägg- och adminavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. 

Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 / 100 km, CO2-utsläpp 130 g / km (NEDC 113 g / km).**

ŠKODA
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

VI KÖPER 
ELLER BYTER 

IN DIN BIL

PROVA NÅGOT NYTT. 
NYA ŠKODA SCALA.

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

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

P
å 

g
ån

g
! UTSTÄLLNINGAR

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

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

 EVENEMANG

Mälaröbion
11/12 kl 14: Dagbio ”Marianne 
och Leonard: Words of love”, 
barnt., kl 19: ”I guds namn”, fr. 
11 år.
13/12 kl 19: The Huntress: Rune 
of the dead”, fr. 15 år.
14/12 kl 19: ”Jumanji: The next 
level”, ålder ej bestämt.
Var: Erskinesalen, Ekerö kultur-
hus
Arr: Mälaröbion

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, lyssnarnas frågor till 
kommunen, sport, kultur – 
och allt handlar om Mälarö-
arna! Dessutom – vinn fina 
vinster i tidningens eget radio-
program.
När: 12/12 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik 

och kultur på Mälaröarna, Radio 
Viking

Film
”Den skyldige” . Regi: Gustav 
Möller, Danmark 2018. Medlem-
skort i Filmstudion berättigar till 
vårens samtliga filmer. Enstaka 
biljetter får ej säljas.
När: 12/12 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö cen-
trum.
Arr: Ekerö filmstudio

Julkonsert
Birkakören framför stämnings-
fulla julsånger i vintermörkret. 
Dirigent – Johan Wallnäs,
violin – Stina Ersson, piano – 
Torbjörn Gustavsson, solister ur 
kören. Fri entré. Frivilligt bidrag 
går till kören.
När: 14/12 kl 15 och 17
Var: Adelsö kyrka
Arr: Birkakören 

Julmarknad
Hantverk, café/servering, 
barnbio, julklappsfiske, ridande 
luciatåg och ponnyridning m.m.
När: 15/12 kl 12-16
Var: Ölsta folkpark
Arr: Ölsta folkpark

Live på bio
”Sagan om Karl-Bertil Jonssons 
julafton” – livesänd teaterföre-
ställning från Scalateatern.
När: 15/12 kl 16
Var: Erskinesalen, Ekerö cen-
trum
Arr: Mälaröbion

Hant verk ,  caf é/ser vering, barnbio,  
julk lappsf iske, r idande luciatåg  

& ponnyridning m.m.

J U L M A R K N A D
15 december kl  12-16

/�Ölsta folk parkolstafolk park .seHållplats Ölsta f olketshusSolbergavägen 1, Färentuna
SL

SL

S a m å k  g ä r n a  e l l e r  t a  b u s s  
3 1 7,  v i  h a r  b e g r ä n s a t  m e d  
p a r k e r i n g s p l a t s e r. 

FOLKPARK
Ölsta

Bli  medlem : ols t a f olk par k . se

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV
Miljontals flickor i 

världen lever under 

förtryck och utsätts 

för hot, våld och över-

grepp. Det kan vi 

aldrig acceptera.

foto: jesper w
ahlström

 / ikon

svenskakyrkan.se/act

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

Det finns familjer på Färingsö som har svårt 
att få ekonomin att gå ihop i slutet av  
månaden. För att hjälpa dessa delar vi året 
runt ut matkassar. 

Så här till jul är så klart behovet extra stort.  
Har du möjlighet att bidra med en matgåva  
till dessa familjer?  
Inlämning på expeditionen i  
Stenhamra, vardagar 10-12,  
t o m 16 december.  

För frågor och mer information, 
kontakta: 
sandra.malmborg@svenskakyrkan.se 
08-564 209 50

Hjälp en granne
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MÄLARÖARNA | De är alla film- 
och operaentusiaster och bedri-
ver sina verksamheter i samma 
lokaler – nu går två av kommu-
nens livaktiga kulturföreningar 
samman och fortsätter med 
gemensamma krafter att visa 
film- och operaföreställningar 
för mälaröborna.

– Föreningen Mälarö Kino som 
driver Mälaröbion tar över driften 
även av Live på bio, som tidiga-
re varit en del av Ölsta folkpark. 
Många av medlemmarna är sam-
ma, tekniken som vi använder är 
densamma och många besökare 
kommer på båda föreningarnas 
visningar, berättar Lena Zetterber-
berg Björk, en av eldsjälarna i Mä-
larö Kino.

Föreningen har sedan 2013 år 
presenterat ett varierat biopro-
gram med många aktuella filmer, 
ibland till och med premiärer, i 
Erskinesalen. De försöker fånga 
upp mälaröbornas önskemål och 
anpassar repertoaren utifrån både 
sina egna preferenser, möjlighe-
ter att agera biografmaskinister 
och det som publiken vill se. Efter 

sommaren har de bland annat in-
fört dagbio vissa dagar och även 
haft en sing-along-föreställning 
med Mamma Mia på vita duken, 
som blev succé. Konceptet gav 
mersmak och förhoppningsvis blir 
det fler tillfällen framöver att visa 
filmer där besökarna får sjunga 
med.

Live på bio visar i sin tur livefö-
reställningar och konserter från 
bland annat de stora världsscener-
na. 

– Vi försöker också ha stor bredd 
i utbudet och visar allt från de rik-
tigt stora operorna till mer nischa-
de filmer eller föreställningar, be-
rättar Ingrid Röising  Bergman.
Det samlade utbudet från Live på 

bio innehåller såväl operor, som 
konserter, teaterföreställningar, 
balett och konstvisningar. Varje 
säsong väljs ett antal sändningar 
ut för att visas på den lokala bio-
duken, vilket lockar en hel del mä-
laröbor att bänka sig i Erskinesalen.

Den enda märkbara skillnaden 
för besökarna efter samgåendet, 
blir att biljettköpen görs via Mä-

laröbions hemsida. Föreningen har 
dock som ambition att man även 
fortsättningsvis ska kunna köpa 
biljetter i bokhandeln i Ekerö cen-
trum. 

Det blir alltså fortsatt många till-
fällen till musik- och filmupple-
velser i Erskinesalen. Förutom ny-
heterna Disneyfilmen Frost 2 och 

den svenska filmen En del av mitt 
hjärta som båda visas i julhelgen, 
blir det ett blandat program.

– Den 15 december visar vi Sa-
gan om Karl-Bertil Jonssons jul-
afton, en teaterföreställning från 
Scalateatern som bygger på filmen 
som sänds på TV på julafton. För-
sta operaföreställningen för året är 
sedan den 11 januari då vi sänder 
Wozzeck från Metropolitan i New 
York med svenske operasångaren 
Peter Mattei, säger Ingrid Röisning 
Bergman.

Genom att synkronisera de ide-
ella krafterna, som gärna skulle få 
vara fler enligt Lena Zetterberberg 
Björk och Ingrid Röising Bergman, 
hoppas de nu på att få effektivare 
marknadsföring och enklare ruti-
ner.

– Det här är ett otroligt givande 
ideellt engagemang som ger fin ut-
delning genom att man får se bra 
film och träffa härliga människor, 
konstaterar Lena Zetterberg Björk.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kulturföreningar i förening

FÖRENINGSLIV

”Det här är ett otroligt 
givande ideellt engage-
mang som ger fin utdel-
ning genom att man får 
se bra film och träffa 
härliga människor”

Vid Live på bios föreställningar har publiken ofta tagits emot av arrangörerna 
klädda i typiska kläder. Här vid Akhnaten 23 november.      FOTO: INGRID SANDBERG

Christmas

Hundratals varumärken samlat på en och samma 
plats. Vem du än letar den perfekta julklappen till 
så hittar du den på Bromma Blocks.
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Skolor före badhus

Vi går lite bakåt i tiden. Inte 
så mycket, bara några tusen 
år, alltså efter den senaste 
istiden. Romersk järnålder, 
runt år noll, var en förhål-
landevis varm period, men 
då var ”Mälren” en havsvik 
både före, under och efter 
perioden. Åren runt år 
1000 och några århund-
raden framåt är mycket 
intressantare för vår del, för 
då blev Mälaren en insjö. 
Under 800-talet (under 
Birka-tiden) var det kallt 
och Mälaren var på väg att 
bli en insjö. Mycket vatten 
bands i glaciärerna. Mälaren 
frös, så att varje år gick 
det att ha marknad på isen 
vid Birka. Mot 1000-talet 
slog det om och vi fick en 
värmeperiod, som varade 
i drygt 300 år. Glaciärerna 
smälte och Mälaren var 

återigen en havsvik. 
Landhöjningen gjorde ändå 
sitt och Mälarens vatten 
blev mindre salt. Så långt 
fakta.

Nu varnas det för, att 
Mälaren återigen kan bli en 
havsvik på grund av koldi-
oxidutsläppen. Glaciärerna 
smälter och havsnivån 
stiger. Helt naturligt; obe-
roende av om den förhöjda 
koldioxidhalten beror på 
värmen eller om värmen 
beror på den ökade koldi-
oxidhalten. Vi är inne i en 
varmare period precis som 
för 1 000 år sedan och 2 000 
och 3 000 år sedan. Nu 
kommer problemet:

Avståndet mellan 
Mälarens vattennivå och 
Östersjöns har stigit och 
inte sjunkit. I läroböcker 
från 1940-talet står att 

Mälaren ligger 0,4  meter 
över havet, medan nuva-
rande siffra är 0,7  meter. 
Vad beror detta på? Det har 
ingenting med landhöj-
ningen att göra. Den var 
ändå mer påtaglig under 
medeltiden än nu. Ledande 
miljöpartister hävdar fort-
farande, att nivåskillnaden 
krymper, det vill säga att 
Mälaren återigen kan bli 
en havsvik. Kan det vara 
någon faktor, som inte 
kommit med i datorpro-
grammet? Eller vari ligger 
felberäkningarna? Hur blir 
det? Tacksam om någon 
miljöpartist svarar. För oss, 
som bor på öar i Mälaren, är 
detta en viktig fråga. Den 
gäller oss alla oberoende av 
partitillhörighet

– Gull Olli

Enligt socialkontoret är 
i dagsläget 15 ekeröbor 
inhysta i äldreboenden 
i andra kommuner till 
en kostnad om knappt 
900 000 kronor per plats 
och år. Detta framgår inte 
i socialnämndens hand-
lingar och var därför inte 
känt när jag skrev insända-
ren om krisen 13 november.

Ekerös export av äldre 
till andra kommuner beror 
på att Ekerös tre äldre-
boenden är fullbelagda 
enligt socialkontoret.
Enligt socialnämndens 
politiker ska den have-
rerade planeringen av 
äldreboendeplatser lösas 
genom att hyra ett planerat 
äldreboende vid Träkvista 
torg. Men boendet finns 

bara på ritningsstadiet 
och saknar såväl godkänd 
detaljplan som bygglov 
och kan tidigast vara klart 
2024, det vill säga om fem 
år (!) enligt socialnämndens 
handlingar. Det gör att utan 
äldreboenden i andra kom-
muner havererar Ekerös 
planering. Socialnämnden 
redovisade i oktober att det 
krävs ytterligare 66 äldre-
boendeplatser till 2024. Det 
är oklart om redovisningen 
beaktade att det redan idag 
exporterats 15 äldre till 
andra kommuner. Men 
även bortsett från detta blir 
det fortsatt kapacitetsbrist 
efter 2024 då äldreboendet 
vid Träkvista bara får 63 
platser. Trots nybygget 
kommer exporten att fort-

sätta. Alla partier påstår i 
sin politiska propaganda 
och budget att de satsar på 
kommunens kärnverksam-
het, det vill säga  vård, skola 
och omsorg. Citat från 
Moderaternas hemsida: 
”Ekeröalliansen tar ansvar 
för ekonomin och satsar på 
kärnverksamheten.”

Men en ”satsning” som 
resulterar i en ökad export 
av äldre till andra kommu-
ner de kommande fem åren 
är inte en satsning på kärn-
verksamhet. En kostnad 
som idag är drygt 13 miljo-
ner kronor och som stadigt 
kommer att öka på grund 
av exporten.

– Gösta Olsson

Fullbelagda äldreboenden

Mälaren och klimatet 

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Befolkningen på Ekerö växer. 
Med fler invånare behöver vi 
fler skolor. I flera av våra skolor 
idag är det redan för trångt. Vi 
behöver bygga minst två nya 
grundskolor och fem nya för-
skolor under de närmaste tio 
åren. Dessutom har vi ingen 
gymnasieskola i kommunen 
utan våra ungdomar måste åka 
över broarna till storstan. På 
sikt när vi närmar oss mer än 
trettiofemtusen invånare bör vi 
ha ett gymnasium inom kom-
mungränsen.

Hur går det då för våra barn i gym-
nasiet idag när de möter en tuff 
konkurrens från hela regionen? 
Nja... inte så strålande, var fjärde 
Ekeröelev kan inte stoltsera med 

fullgott betyg fyra år efter att de 
börjat gymnasiet. Det gör att vi 
hamnar näst längst ner i regionen 
när det kommer till andelen elever 
som går ut gymnasiet med icke 
fullgoda gymnasiebetyg. Att inte 
ha full gymnasiekompetens slår 
igen dörrar för framtiden. Dörrar 
som varje ung individ bör ha öppna. 
Detta är ohållbara siffror som vi i 
Liberalerna ser allvarligt på. Vi måste 
möjliggöra att alla kommunens 
elever klarar gymnasiet.

Utbildningsvanor grundläggs 
tidigt i livet. En god arbetsmiljö för 
våra barn är en viktig del i lärandet 
redan i förskolan och genom hela 
grundskolan. En god arbetsmiljö är 
också viktigt för att få och behålla 
kompetenta lärare.

Liberalerna på Ekerö gick 2018 till 

val på att alla kommunens elever i 
grundskolan ska ha tillgång till en 
god arbetsmiljö som då också inklu-
derar en bra skolgård. Skolgårdar 
som bidrar till fri lek och rörlighet. 
Forskningen idag visar otvivelaktigt 
att ett aktivt liv där barn kan röra på 
sig och leka leder till bättre inlär-
ning. Fysisk aktivitet är idag odis-
kutabelt den bästa metoden för att 
motarbeta psykisk ohälsa hos våra 
barn och unga.

Ekerö har plats. Ekerö är en glest 
befolkad kommun. Vi har plats för 
lek och rörelse. Att minska på lek/
uteytor i nya skolor eller när för-
skolor och skolor renoveras är att 
motarbeta sans och reson. Det är 
inte trångt på Ekerö. Den styrande 
alliansen naggar på barnens uteytor 
när barngrupper utökas utan att 

lekytor följer med.
Visst är det kul att kunna bada 

året om inom närområdet, men vi 
på Ekerö har nära till ett flertal fina 
simhallar i närbelägna kommuner, 
endast någon halvtimme från vår 
kommungräns. Vi vill först se till 
att våra barn har ändamålsenliga 
och moderna skollokaler innan 
vi bygger badhus. Att först skuld-
sätta oss innan vi tagit höjd för nya 
skolor är att äventyra kommunens 
ekonomi och vår skattesats. Därför 
säger vi skolor före badhus.

Liberalerna genom

– Eva Sydhoff Henriksen
– Nils Babtist
– Robin Fondberg

REPLIK

I senaste numret av MN 
skriver Mälarökoalitionen 
att de vill utreda hur vi bäst 
ska möta de äldres behov. Ett  
bra tips är att öka anslagen 
till kommunens äldrebo-
enden när det gäller musik.
De dementas intellektuella 
förmåga är ju nedsatt men 
deras känsloliv fungerar 
ofta bättre. Musiken väcker 
minnen till liv genom att 
direkt påverka känslan. Jag 
ser att de börjar sjunga med i 
julsånger, Evert Taube-visor 

och annan musik och hur de 
rör sina händer i takt med 
musiken. En varm och glad 
stund som gör att dimman 
skingras. Anslagen till 
sådant är skamligt små, cirka 
16 000 kronor per år och 
det räcker inte långt. En del 
ställer lyckligtvis upp gratis 
men det behövs mer pengar 
ändå. Nog har kommunen 
råd att ge mer till våra gamla.
Ta upp frågan med kultur-
nämnden och tala för den på 
mötena!

– Tomas Oliv

Öka anslag för äldreboende

”Alliansen vill bevara 
Ekebyhovsdalen” Det 
måste vara den mest säregna 
tolkningen av att ”bevara” 
något, som åtminstone jag 
skådat? Bevare oss väl för 
detta. Här tycks alliansen 
helt ha tappat greppet om 
vad bevara betyder, allt 
för några billiga politiska 
poäng. De poängen kommer 
man med all sannolik-
het att tappa i nästa val, 
samt förlora många poäng 
bland oss väljare boende 
i Ekebyhovsdalen. Man 
kan även undra vad Arnulf 
Langlet anser är ”stora mark-
förändringar” om inte hel-
täckande betong med cirka 
tre meters förändringar i 
höjd är det. Och lägg därtill 
en asfalterad puckelpist. 
Allt detta om en samman-
lagd yta på cirka 6 000 
kvadratmeter. Förändringar 
av markens dränering/
genomsläpplighet och dag-
vatten som släpps ut mitt på 
åkermark gör att det bildas 
en liten damm. Kräver inte 
detta mark- och bygglov?!  

Att dessutom olovligen 
köra sönder Närlunda väg-

förenings (medlemmarnas) 
gång- och cykelbana är 
tydligen inte heller något 
hinder. Ser inte kommunen 
problemet i deras särbe-
handling av sig själva, att det 
torde bli mindre arbete med 
behandling av bygg- och 
marklov nere i kommunhu-
set när vi i framtiden kallar 
vad som helst för ”lekplats”? 
För kommunen gör väl 
ingen skillnad på sina tjäns-
temän och oss övriga van-
liga kommuninvånare? Om 
kommunen anser att ”Plan-
och bygglagen är förvir-
rande”, så kanske det krävs 
utbildningsinsatser nere i 
kommunhuset.  Man kunde 
även utrett behovet av en 
lekpark på åkern, när det 
ligger en stor och fin lekpark 
i korsningen på cykelvägen 
vid Ängskornsvägen, alltså 
cirka 150 meter från den 
nya ”lekparken”? Det är en 
väldig skillnad på en lekpark 
och aktivitetsytan. Det tror 
jag även skatefolket håller 
med om.

– Vanlig kommun-
invånare som söker svar

Hur menar du Arnulf?

All respekt för lovöborna som nu mist sin kiosk. Men nu när 
saken är ett faktum kan man ändå konstatera hur slående fin 
”entrén” till slottet blev. Jag har inte ens tidigare noterat alla 
ståtliga träd i ring som omgärdat kiosken.

– Inget ont som inte för  något gott med sig

Vilken ny vy!

Jag läser med stigande 
förvåning artikeln om 
pågående gatuarbeten 
kring Hummelvretsvägen. 
Jag bor där och förvå-
ningen handlar alltså inte 
om de gatuarbeten som 
pågår utan om hur kom-
munen väljer att hantera 

frågan. Så, vad önskar 
jag? En lapp i brevlådan 
där man ber om ursäkt för 
bristen på kommunika-
tion vad gäller arbetena 
på Hummelvretsvägen 
och gärna en skylt på 
Jungfrusundsvägen som 
indikerar tid för pågående 

arbete samt att skylten 
om badhuset tas ner  eller 
omformuleras. Det är allt!

Jag ber om respekt. 
Nothing more, nothing 
less. Rätt enkelt eller hur?

– Engagerad ekeröbo

Respekt mot medborgare

Skona 
Ekebyhov

REPLIK

Roligt att det finns några 
som har glädje av boule-
banorna. Själv passerar jag 
Ekebyhovsparken minst 
två gånger per dag och har 
aldrig sett en enda spelare 
där. Ni spelar inte under 
hösten så banorna blir inte 
särskilt väl utnyttjade och 
på vintern sätter snön stopp 
för spelandet. Birre Boule 
undrar varför jag, och flera 
med mig, tycker att banorna 
förstör parken. Ja, vad finns 
det för skönhetsvärde i två 
jättestora sandlådor? En 
stor, öppen gräsmatta upp-
skattas naturligtvis mera 
och kan utnyttjas av alla. En 
levande yta tilltalar alltid 
människor mer än en helt 
död, som boulebanan är.  

Varför används inte gamla 
boulebanan? Om det var 
något fel på den borde det 
kunna åtgärdas billigare än 
att anlägga två nya banor. 
Vad kostar dessa? Hur har 
det gått till när behovet av 
banorna har undersökts av 
kommunen? Är det ett litet 
gäng som tryckt på? Eller 
har man gått ut på kommu-
nens hemsida och efterlyst 
intresset för boulebanor? 

Vad blir nästa projekt i 
Ekebyhovsparken? Kan vi få 
reda på planerna eller är allt 
hemligt för att inte kritiker 
ska kunna påverka? Det är 
ju alltid vi skattebetalare 
som får betala och vi bjuds 
inte in för att bli delaktiga i 
besluten.  

Själv njuter jag varje gång 
jag promenerar i naturen 
och allt fler forskare pekar 
på naturens läkande inver-
kan. Det finns många skäl 
för att vi ska vara rädda 
om vår natur, inte minst 
för klimatets skull. Vårt 
vackra Ekebyhovs slott är 
värt en lika vacker omgiv-
ning.  Det räcker med en 
aktivitetspark som förstör 
Ekebyhovsdalen.

–  Fortfarande besviken, 
upprörd och uppgiven
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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!

En unik möjlighet att vara 
med från början!

Vi öppnar  i januari  
2020

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

Ditt liv 
på pränt!

Har du länge tänkt att du borde Har du länge tänkt att du borde 

skriva ner dina minnen skriva ner dina minnen 

för att barn och barnbarn för att barn och barnbarn 

ska kunna ta del av dem?ska kunna ta del av dem?

Jag kan hjälpa dig att sätta Jag kan hjälpa dig att sätta 

ditt liv på pränt och bli en bok, ditt liv på pränt och bli en bok, 

låt mig berätta hur!låt mig berätta hur!

PÅ PRÄNTPÅ PRÄNT  
www.paprant.se   070 www.paprant.se   070 - 787 45 18- 787 45 18

Välkommen förbi parkering vid Matvärlden för att hämta ut 
din gran. Granutdelningen har öppet 13–22 december och 
samma tider som våra butiker. Kom gärna ihåg att granarna 
brukar vara poppis – och det är först till kvarn som gäller. God jul!
Erbjudandet gäller mot uppvisande av ett kvitto från Vällingby Centrum daterat från 2 december 

2019 där totalsumman överstiger 500 kronor. Totalt delas 3 500 julgranar ut och erbjudandet 

gäller en julgran per kund. Gäller ej Systembolaget och matbutiker samt tobak, spel eller alkohol.
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560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi
– ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska! 

Vi har idag 40 fordon i trafik 
med välutbildade förare 

som har oslagbar lokalkännedom
och kör miljövänliga fordon!

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

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

MÄLARÖARNA | Inför 
årskiftet mellan 1969 
och 1970 pratas det på 
Mälaröarna om ett ökat 
bostadsbyggande och en 
utveckling av kommunens 
badplatser. Men på den mer 
humoristiska sidan finns 
en konstnärlig kvinna från 
Färingsö och hennes kreati-
va skapelser.

Maj-Britt Bartelt, hemma-
fru från Färentuna, gör succé 
på Lionklubbarnas kultur-
festival i Tappströmsskolan 
strax innan jul 1969. Med en 
humoristisk och konstnär-
lig kollektion ”trolldockor” i 
storlek från tre centimeter till 
halvannan meter, presenterar 
hon bland annat en hel orkes-
ter med ”trollmusikanter”. 
Dockorna är utrustade med 
speldosor i magen, vilket gör 
att de ”kan låta riktigt vackert 
om man kan knepet att sätta 
igång verket.” Flera av trollen 
byter ägare under kvällen och 
det ryktas också att Sveriges 
television är intresserade av 
att låta Färentunatrollen synas 
i rutan, om någon författare 
skriver en riktigt bra trollsaga.

Fru Bartelt, som är dotter 
till en bohuslänsk konsthant-
verkare, har tidigare provat 

allehanda uttrycksformer vid 
sidan av sina dagliga sysslor 
som hemmafru i Sätuna, men 
senaste tiden har det mes-
tadels varit troll som står på 
repertoaren. Varje troll har 
sitt eget säregna utseende. 
”En och annan tror rentav att 
fru Bartelt har porträtterat 
färentunaborna hemma i sin 
kammare, men så är inte fal-
let! Skulle något troll likna en 
swartsjölänning är det en ren 
slump.” slår tidningens repor-
ter fast.

När 1969 börjar närma sig 
sitt slut, är det också många 
lovande nyheter inför det nya 
året som får utrymme i tid-
ningen. Till exempel är en ”lo-
kaliseringsplan” för kommu-
nens kommunala friluftsbad 
klar. Där framgår det bland 
annat att Lundhagenbadet ska 
utvecklas  och nya bad anläg-

gas vid Träkvista södra och 
Busviken. Badet vid Kärsgatan 
anses dock ”mindre lämpligt” 
och ska därför avvecklas och 
ersättas av en bättre plats vid 
Lurudden.

Det berättas också att 970 
nybyggda bostäder planeras 
i Ekerö kommun under de 
kommande fem åren. Kom-
munen är i en expansionsfas 
och under det innevarande 

året har 202 lägenheter upp-
förts, vilket är 7 fler än vad 
som beräknats. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Slumpmässiga likheter

Den konstnärliga Maj-Britt Bartelt från Färentuna visar sina kreativa ”trolldockor” i Tappströmsskolan. 
Hon dementerar bestämt att någon färentunabo har stått modell.

”En och annan 
tror rentav att 
fru Bartelt har 
porträtterat fären-
tunaborna hemma 
i sin kammare, men 
så är inte fallet”



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

g

Julerbjudande från Salong LJulerbjudande från Salong L
Ge bort ett Ge bort ett PRESENTKORT!PRESENTKORT!

Presentkort 
920 kr (ord pris 1840 kr)

- Ansiktsbehandling (60 min) 
- Frans och bryn färg inkl plock 
- Helkroppsmassage

Presentkort 
508 kr  (ord pris 1015 kr)

- Ansiktsbehandling (60 min)  
- Frans och bryn färg inkl plock

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

Färentuna Hälsoträdgård! 
Minska stress – nå balans & personlig utveckling

I tidens anda har du här chansen att ge dina nära 
en julklapp fri från konsumtion 

– En upplevelse för hälsa och välmående.

  BokaBoka DAG-RETREAT DAG-RETREAT  
för återhämtning och ny energi!för återhämtning och ny energi!   

Lördagen den 1 februari 2020
Kontakt:  eva@forhalsa.se   076-771 29 00

Pråmvägen 5, Ekerö Centrum. 08-560 354 61

Vad vore julen 
utan böcker? 

Så mysigt att sitta i mellandagarna 

i sin favoritfåtölj med en härlig läsupplevelse !

Allt detta och mycket mer har din lokala bokhandlare 
i Ekerö Centrum – Mälaröarnas bokhandel - Hela familjens bokhandel!

Lena, Anette och Maria är era boktipsare i jul!

Se till att tomten kommer med säcken full av böcker.  
Kanske säcken också innehåller pussel, pyssel, 
almanackor, pennor och ett och ett annat spel 

samt lite konstnärsmateriel?
Redan nu kanske du behöver julkort, frimärken, 

silkespapper, cellofan, presentpåsar, papper
och bläckpatroner?

Julhandla på Julhandla på HEMMAPLANHEMMAPLAN!!

tips!JulklappsJulklapps

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

www.mälaröarnasakupunktur.se 
0736-28 03 06

by by Kerry RigbyKerry Rigby

English Beauty Therapist
MoreBeautiful.se •  073-999 37 94
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Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en 
modern redovisningsbyrå som strä-
var efter att hålla en aktiv dialog 
med sina uppdragsgivare. Sedan 
starten 1987 har vi fått förtro-
endet att arbeta åt flera hundra 
företag och vi kan idag räkna 
oss bland de större redovisnings-
byråerna i Sverige. Vår personal 
har tystnadsplikt om våra uppdrag 
och behandlar all information med 
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitets-
arbete och en strävan att persona-
len ska vara delaktig och engage-
rad. Vi ser oss som fullservicebyrå 
och en komplett ekonomipartner till 
våra uppdragsgivare.

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

Gamla Huset                           Butik

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö

Telefon: 08-560 30121 -     Gamla Huset Butik

 Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

  

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt

Lite vimmelkantig tog jag mig ut från Ekerö 
bio. Jag hade just sett filmen om konstnärin-
nan Hilma af Klint, hon som bodde och verka-
de på Munsö i början av 1900-talet.
 

Länge var hon helt okänd i konstnärskretsar, hennes 
verk fick ju inte visas förrän tidigast 20 år efter hennes 
död. Men idag slår hon världen med häpnad och konst-
historien får skrivas om. Mondrian och Kandinsky 

ansågs länge vara föregångare för den abstrakta konsten. När nu 
Hilma gör sitt segertåg över världen – hennes målningar visas på 
de största konstscenerna – är det svårt att värja sig. Hon sa själv 
att hon fick kraften uppifrån, andarna styrde hennes pensel och 
det var därifrån uppdraget att måla kom. Må vara hur som helst 
med det, resultatet är hänförande.

Filmen varade ungefär en och en halv timme och under 
den tiden hann publiken komma riktigt nära både Hilma och 
konstverken. Och visst är det märkligt att tänka sig att hon var 
uppväxt på en av de större gårdarna på Adelsö och tillbringade 
många somrar i sin ateljé nära färjeläget på Munsö. Den natur 
som hon blev inspirerad av är den vi upplever varje dag:  Mäla-
rens glitter, holmar och skär, gröna lundar och öppna herrgårds-
landskap. Hilma målade även landskapsbilder och porträtt innan 
hon helt gick över till den nonfigurativa konsten. Det är lätt att 
bli indragen i hennes värld av geometriska figurer, snäckor och 

spiraler och att överväldigas av de 
mjuka färgerna i rosa, grönt och 
blått.

Hilmas ateljé är sedan länge 
riven men de muntliga minnena 
lever kvar. Efter ett långt liv i kon-

stens tjänst lämnade hon få privata anteckningar efter sig. Men 
filmen slutar ändå med ett citat av Hilma. Hon lär ha sagt ungefär 
så här: ”Man måste ge sig tid att tänka och samtidigt låta sinnet få 
vila i tystnaden”. Om det var ett gott råd på Hilmas tid så är det 
väl visdomsord som i högsta grad berör vår egen kaosartade tid.

Häromdagen promenerade jag hem med två alldeles för 
tunga matkassar. Hade väntat länge på en buss som aldrig kom. 
Arg och frustrerad beslöt jag mig för att gå den sista biten hem. 
Men det var motigt och kassarna tyngre än jag väntat mig. När 
jag passerade den lilla lekplatsen i mitt bostadsområde råkade jag 
titta upp mot den omgivande skogen. Det var den tiden på dyg-
net som kallas blå timmen, alltså just den korta tid på dagen när 
dag går över till natt. Det skymde men himlen i söder var fortfa-
rande intensivt blå. Mellan trädstammarna syntes en lite otydlig 
gul måne – lite suddig i konturerna. Naturen var alldeles tyst 
och stilla. Jag ställde ifrån mig kassarna och bara njöt av synen. 

Kan det ha varit liknande upplevelser 
som fick Hilma att ta in världsalltet i sina 
målningar? Med eller utan andeväsen – 
naturen överträffar allt.

Jag tog mina kassar och vandrade 
hemåt. De var inte lika tunga som tidi-
gare.

Gunilla Lindberg

Hilma på bio

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

ko
lu

m
n

en



         Välkomna Till 

 Julbordet
Njut av ett traditionellt

Julbord
på Skytteholm Hotell 

Ett äkta traditionellt julbord i vår vackra 
Herrgård. Börja kvällen i salongen vid brasans 
sken med en varm glögg i handen innan ni 

förflyttar er till herrgårdsmatsalen och vårt 
hemlagade julbord. När ni är ”lagom” mätta 

så väntar ett dignande gottebord  
på er i våra salonger.

Julbord  
650 kr per person

Julbordsweekend 
1498 kr  för per person

Boka på:  
tel: 08-560 236 00 

 mail: welcome@skytteholm.se
för öppettider och mer information se  

www.skytteholm.se

Skytteholm Hotell & Konferens 
är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

ell & Konferens 
olm Meeting

på Rastaholms Värdshus
När mörkret lägger sig och julen står 

för dörren erbjuder vi ett stort, 
vällagat och traditionellt julbord 

på hemtrevliga Rastaholms Värdshus. 
Du får vistas i en fantastisk miljö med 

anor från 1930-talet, rustik och charmig 
inredning samt en storslagen utsikt 

över Mälaren.

JULBORDSSTART 
29/11  fram till jul
Fredagssittning 17-21
Lördagssittning 17-21
Söndagssittning 16-20

Pris: Vuxna 525 kr. Barn 7-11 år 295 kr

Varmt välkomna att boka in ert sällskap.
Vi tar emot både privatpersoner och företag.

Bokningar på info@rastaholm.se 
eller på 08-560 230 70

JulbordJulbord

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

Jul på 
slottet 

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

JULBORD 2019JULBORD 2019

Boka på 
www.drottningholm.org 

info@karamellan.org
08-759 00 35 

Restaurang i Sveriges första världsarv Drottningholm

Från förra årets julbordsgäster: 

”Excellent service och finstämd miljö!” 
”Supergott julbord i vacker miljö!” 

”Högklassigt julbord!” 
”Jättefint, vackert och fräscht julbord!” 

”Underbart helt enkelt, mycket mycket gott!”



 

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

Entreprenör

EKEBYHOV BUSINESS CENTER  Bryggavägen 110

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

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

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

LEDIGA KONTORSRUM 

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER  Bryggavägen 121 

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

*Moms tillkommer på hyror
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Julmarknaden i Adelsö hembygdsgård den 30 november bjöd 
som vanligt på tomten Nisse och en blandad kompott av alle-
handa saker som hör julen till. För sexmånaders Aston var det 
däremot premiärkontakt med tomten, vilket såg ut att vara både 
tryggt och självklart.        FOTO: OVE WESTERBERG

Spökkväll I november bjöd Ekerö fritidsgårdar in kommunens 
ungdomar till en spökkväll på Ekebyhovs slott. Programmet bestod 
bland av annat tipsrunda i den mörka parken, visning av tv-program-
met ”Det okända” när de besökte slottet, men höjdpunkten för de 
40 deltagarna var spökvandringen på slottsvinden.         FOTO: PRIVAT

Julspel 1 Under första veckan i december julvandrade mer än  200 
av kommunens tredjeklassare i Ekebyhovskyrkan. De fick bland 
annat möta Maria, Josef, Herodes, de vise männen och Jesusbarnet 
(exemplariskt spelad av Aston). Övriga talanger var anställda och 
volontärer från Ekerö pastorat.                                     FOTO: MARIE RICKBERG

Julspel 2  Färingsö församling genomförde sitt traditionsenliga 
julspel för Färingsös alla andraklassare den 4 december. Det blev 
tre bejublade föreställningar med mycket musik, sång och härligt 
skådespeleri från personal och volontärer. 

 FOTO: JOAKIM JONSSON

Julmarknaden i Ekerö centrum den 30 november bjöd på jul-
sånger av kvartetten Singsing, vilken avnjöts även av besökande 
mälaröhundar. I och utanför butikerna var det uppdukat med 
mängder av julrabatterade produkter samt glögg, pepparkakor 
och godis.         FOTO: OVE WESTERBERG    



Tappström

Handla när det 
passar dig!

HANDLA I VÅR BUTIK ONLINEICA.SE/TAPPSTROM

Samma pris på nätet som i butik



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

30   MÄLARÖARNAS NYHETER • 11 DECEMBER 2019  | familj

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

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

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

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

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

Marie Rosmark 
Kundrådgivare

MINDFULNESS – SINNESRO
GRATISGRATIS 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

Mindfulness
           

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

DÖDA

• Anna Stina Stéen, Ekerö, 
avled den 9 november i en 
ålder av 92 år.

• Nils Martin Fjellström 
avled den 23 november i en 
ålder av 95 år.

• Jan Claes Claeson, Sten-
hamra, avled den 24 novem-
ber i en ålder av 77 år.

• Jan Albert Hellmark, 
Ekerö, avled den 25 novem-
ber i en ålder av 76 år.

 Läs MN var du än är:

www.malaroarnasnyheter.se

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

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

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

BILAR 
KÖPES                       
Allt är intressant 

även defekta                                    
0700-61 73 96

Till minne

Johan Olsson
Kumla by

 10 december 2018

Ett år av saknad

Pappa

Grattis på er stora dag   
Curre och Crilla 28 novem-
ber önskar Micke, Matte, 
Petra, Anders med familjer.

SÄLJES

Dockvagn med docka 
och dockkläder från 
1950-talet säljes för 400 
kr. 070-649 69 43.

KÖPES

Söker en 2-sitsig soffa, 
helst i skinn, max 155 cm 
bred. Magnar, 
08-560 300 18,

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

Jag köper gärna dina 
gamla LP-skivor, mindre 
och större samlingar, 
pop, rock, jazz, 60- till 
80-tal.  Även CD-skivor 
kan vara av intresse. 
Kontakta mig (telefon/
SMS) på 073-037 10 36.

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 tillsam-
mans men ha möjlighet 
att bo var för sig.  Härlig 
sjöutsikt och bara några 
minuters gångväg till 
härliga klippbad, restau-
ranger och strandpro-
menaden. Enkelt att åka 
buss för att se resten av 
öns kultur och sevärdhe-
ter. Direktflyg med SAS 
el Ryanair. Ring  070-695 
12 50 el 08-560 212 34.

Vinter i fjällen, Funäsda-
len. Sugen på skidåkning 
på längden eller i back-
en? Hyr vår fina fjällstuga 
på Röstberget i Funäsda-
len. Stugan är drygt 60 
kvm har 8 bäddar i 

2 sovhytter, kök med öp-
pen planlösning, öppen 
spis och bastu. Många 
lediga veckor, även i 
jul/nyår och några av 
sportlovsveckorna. Tel 
070-695 1250  

SKÄNKES

1 soffa Dux Askö, 1 soffa 
Njudex. Båda 200 cm 
breda och  i gott skick. 
Finns i Träkvista nära 
Skärvik. Ring/SMS      
Stefan 070-766 74 74.

Vår älskade

Ivy Svensson
* 26 september 1926

har idag lämnat oss 
efter ett liv fyllt av kärlek 
och omtanke om oss alla. 

Stenhamra 
den 1 december 2019

PETER och LILLEMOR

ANETTE och ROLF

LEIF och AGNETA

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Tack lilla Mor 
för åren som gått. 
Tack för all kärlek 
och omsorg vi fått
Tack för all ömhet 
och vänlighet stor

Tack för allt 
vår älskade Mor

Begravningsgudstjänsten äger
rum i kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på Barncancerfonden,
givarservice 020-90 20 90

www.malarobegravning.se

• Familjeannonsera GRATIS! 

• Max 100 tecken inklusive 
blanksteg samt eventuell 
jpg-bild. 

• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  

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

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

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

Sista anmälningsdag 18 december

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

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.

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

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: Mingel på Näringslivsdagen på Sånga Säby i november.                 

FOTO: OVE WESTERBERG 

Vi gratulerar Maria Ohlsson, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 
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Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi
– ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska! 

Vi har idag 40 fordon i trafik med välutbildade 
förare som har oslagbar lokalkännedom och 

kör miljövänliga fordon!

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

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

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Kontakta oss på ekerohalsorum@gmail.com
Johanna och Lottie

Få kvittot idag och nyttja 
massagen fram till 
sista april 2020

Köp ett FÖRKÖPSKORT 
för dina friskvårdspengar

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

MÄLARÖARNA | Stöld-
erna fortsätter runt om på 
Mälaröarna, både i bilar 
och i bostäder. Polisens 
prioritering av trafikförse-
elser har också resulterat i 
många konstaterade brott.

– En person greps för drog-
rattfylleri och grov olovlig 
körning  på Ekerövägen i 
samband med att ingripan-
deverksamheten från Väl-
lingby hade en trafikkon-
troll, berättar Anna Freij, 
kommunpolis och fortsät-
ter:

– Jag har varit i kontakt 
med trafikpolisen som lovat 
att hjälpa till på Ekerö. De 
meddelade att vid ett tillfäl-
le när de satte upp en mobil 
automatisk trafiksäkerhets-
kontroll under cirka fyra 
timmar, konstaterade de 
trettiotre fortkörningar.

Under perioden har det 
också varit ytterligare tra-
fikkontroller på Mälaröarna 
och polisen har fått fast både 
fortkörare, en drograttfylle-
rist och en falskskyltad bil 
som de stötte på i Stenham-
ra.

Anna Freij rapporterar 
också om två brandtillbud 
som polisen fått hante-
ra. Dels skedde en skade-

görelse genom brand på 
Tappströmsskolan den 25 
november dels uppstod en 
brand i ett soprum i Ekerö 
centrum den 30 november, 
vilket föranledde en anmä-
lan om allmänfarlig vårds-
löshet.

På Färingsö skedde en hel 
del stölder runt den 26 no-
vember. Flera båtmotorer 
stals, både från båtklub-
bar och från andra platser 
i Stenhamra. Likaså stals 
diesel från flera lastbilar på 
Färentunavägen i Skå och 
på Apelvägen i Stenhamra 

stals både verktyg och ma-
skiner.

I början av december sked-
de ytterligare en stöldvåg då 
det bland annat stals föremål 
ur en bil på Ploglandsvägen, 
Ekerö, en uppsättning vin-
terdäck försvann också ur ett 
garage på Bandyvägen och 
i Stenhamra krossades ru-
torna på en bil och en dator 
stals.

– Tänk på att inte lämna 
paket och andra inköp i bi-
len när ni julhandlar. Just nu 
har vi sett fall där tillgreppen 
skett med hjälp av störsän-
dare, som stör ut automat-

låsningarna i bilar, säger 
Anna Freij.

Även ett antal villainbrott 
har skett under den senas-
te två veckorna. Ett radhus 
i Stenhamra drabbades av 
stölder, en bod i Skå likaså 
och även en villa i Skå fick 
påhälsning av tjuvar runt 
den 5 december. Träkvista-
vallen på Ekerö råkade också 
ut för stölder. Denna gång 
var det verktyg som för-
svann. 

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Många nya trafikbrott

Polisen varnar för att lämna paket och inköp i bilen under julhandeln. Tjuvarna agerar blixtsnabbt. 
                               FOTO: ARKIV



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Koll på läget sedan 1937

Tegelbruksvägen 9A, Ekerö

2 rok, 56 m² UTGÅNGSPRIS 1 975 000 kr AVGIFT 4 280 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning! 

BYGGÅR 1988 VÅNING 1 EP 67 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Mycket välplanerad Insynsskyddad uteplats

Invid Ekerö Centrum Egen ingång

Pråmvägen 2C, Ekerö

2 rok, 61 m² AVGIFT 4 696 kr/mån HISS Ja  BYGGÅR 1989 VÅNING 1

EP 95 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Kommande försäljning Sjöutsikt & kvällssol

Bästa läget i området Två altaner
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Koll på läget sedan 1937

Högt, soligt & insynsskyddat läge

Garage i huset

Krossvägen 21, Ekerö
5 rok, ca 143 + 56 m² BYGGÅR 1999 TOMT 977 m²

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Representativ villa i herrgårdsstil!

Generösa ytor om totalt 362 kvm

Dubbelgarage & gästhus

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

BYGGÅR 1981 TOMT 7388 m² EP 52 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Stor villatomt med sjöutsikt

Soligt sydvästläge

Lantligt & rofyllt

Smedsbacksvägen 1, Stenhamra
UTGÅNGSPRIS 3 400 000 kr TOMT 2933 m²

VISAS Ring för tidsbokning! MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

Drömläge invid Mälarens strand

Fantastisk sjöutsikt

Stort renoveringsbehov

Marielundsvägen 20, Adelsö
UTGÅNGSPRIS 2 650 000 kr BYGGÅR 1970

VISAS Ring för tidsbokning! TOMT 1130 m² 

EP 80 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

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



Koll på läget sedan 1937

Skäluddsvägen 2D, Ekerö

6 rok, 184 m² UTGÅNGSPRIS 9 500 000 kr BYGGÅR 2010 TOMT 1020 m² EP D 

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Underbar 1-plansvilla Isolerat garage

Båtbrygga & sjöbod Fantastisk sjöutsikt

Sånga-Säbyvägen 105, Svartsjö

6 rok, 201 m² BYGGÅR 1978 TOMT 1703 m²

EP 37 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Öppna visningar i januari! Extremt låga driftskostnader

Underbart lantligt läge
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