
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Vem bär
ansvaret för 
Hovgården?
En förvaltningsplan för världsarvet Birka/Hov-
gården hade slutdatum 2018, men är ännu inte 
klar. Hovgården har dessutom hamnat i skuggan 
av Birka, vem bär ansvaret? | 8

Välskött organisation
Ekerös nya kommundirektör Christina Hedberg har nu 
varit i tjänst i fyra månader. Hon berömmer kommu-
nens organisation för att  ha både en god ekonomi och 
en bra kvalitet i verksamheterna. | 12

Prisad trädgård
Eva Solhäll tilldelades kommunens miljöstipendium 
för sitt arbete med Färentuna hälsoträdgård. Där får 
privatpersoner och grupper möjlighet att läka och 
stresshantera. | 14

” Alla med empatisk förmåga att sätta sig 
in i andras situation förstår säkert att ingen 
vill ha en husvägg, 15 till 25 meter hög, som 
skuggar med balkonger och så nära att  nya 
grannar kommer att sitta och titta ner i famil-
jens frukoststund. Var kommer livskvalitet in i 
dessa planer?  | tyck 24

Året som gått
Vi följer upp några av årets nyheter såsom bussdepån, 
badhuset och Helgös fornlämningar. Läs också om vad 
som hände med kommunens it-satsning, handlings-
planen för barn med särskild begåvning och kungs-
hattsbornas önskan om ytterligare en angöringsplats 
för pendelbåten. | 10-11

Framgångsrikt tennisår
Ekeröbon Mirjam Björklund har vunnit 46 matcher 
och ligger nu på plats  316 i världsrankingen. | 26

Julstämning 1969
För femtio år sedan låg det bland annat ”kissdockor”, 
långsjalar, minkbitspälsar och ångmaskiner i paketen 
under granen. En praktisk linnetapet marknadsfördes 
också hårt strax innan jul. | 32

100 % OM ÖARNA!                  18 DEC 2019  |  NR 20 ÅRGÅNG 70  |  MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB
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Mängder av julkonserter har sjungits av Mälaröarnas många körer inför julen. Birkakören var en av dessa, som 
fyllde Adelsö kyrka vid sina två framträdanden den 14 december. | 28 

FOTO: OVE WESTERBERG

Öarnas körer sjunger in julen

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 25

www.ekerocentrum.se

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

Ring oss!



 Cheddarpuck   Engelmanns.   200 g.   Black 
bomber, Red storm, Beerwood, Red devil, Amber 
Mist.   Jfr pris 295:00/kg.    

 /st 
 59k 

 Löjromssill   ICA Tappströms kök. 
    Klassiker i vår disk.   Jfr pris 199:00/kg.    

 Drömsill, Pepparrotsill, Senap/
maltwhiskeysill, Fläder/citron-
sill   ICA Tappströms kök.     Vårt härliga utbud av 
butikslagade sillar.   Jfr pris 149:00/kg.    

 Färsk laxsida   ICA Gott Liv.   
Ca 1200 g.   Salmo salar. Odlad i Norge. 
  Jfr pris 119:00/kg.    

 /kg 
 119k 

God Jul från oss alla till er alla!

 14  90  /hg 

 19  90  /hg 

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!



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

 /st 
 10k 

 Julmust   Apotekarnes.   140 cl.    
 Jfr pris 4:76/liter + pant 6 kr.   
Max 1 köp/hushåll.  

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 +pant 

 3  
för 20k 

 Kaffe   Gevalia, Classic, Löfbergs, Zoégas, 
ICA.   425-500 g.   Gäller ej hela bönor, EKO, 
Krav.   Jfr pris 50:00–58:82/kg.   
Max 1 köp/hushåll.  

  

 3  för

 75k 

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

  

 2  för

 25k 

 Hel kalkon   Ingelsta. Ursprung Sverige.   
Ca 4,0 kg.   Fryst.   Jfr pris 55:00/kg.    

 /kg 
 55k 

Välkommen!

Öppett ider i jul!
Julafton  08–15
Juldagen  10–20
Annandag jul 10–20
Nyårsafton  08–18
Nyårsdagen  10–20
Övriga dagar 08–22

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 51 t o m 26/12-19 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

Gäller på större 
delen av bågsorti-

mentet vid köp 
av kompletta 

glasögon med 
premiumglas.

Kan ej kombi-ne-
ras med andra 

erbjudanden eller 
rabatter. Gäller 

t.o.m. 2020-02-08.

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. 20-02-08

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

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

BBågrea 50 ågrea 50 %%

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Mirjam Björklund har åter haft ett framgångsrikt 
tennisår. Sid 26.                            FOTO: NEAL TROUSDALE

Luciacupen i Skå IK lockade 140 brottare. Sid 27.

  
                                                                        FOTO: JOHANNA GRAHN
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Det är åter dags att summera nyhetsåret på Mälaröarna under rubriken ”Året som gått”. Blick-
ar man tillbaka tio år och läser MN:s årliga sammanfattning, är det några saker som varit med 
flera gånger. 2010 skrev vi att ett invigning av badhuset skulle ske kring 2012. Så blev det inte 
men i 2019 års upplaga av ”Året som gått”, är badhuset åter med och nu ser det ut som att man 
är ett steg närmare en byggnation av ett badhus.

Ett annat återkommande ämne under åren har varit den nya bussdepån på Färingsö. Redan 
2013 finns den med i MN:s årssammanfattning, den dyker också upp året därpå liksom 2016. 
Då skriver vi att en driftsstart kan ske 2020. Hur läget är nu kan du läsa om i denna tidning 
tillsammans med flera nyhetsuppföljningar på sidorna 10 och 11.

Som alltid har vi kikat i MN för 50 år sedan och bland annat på vilka julklappstips som gavs 
då.

En något kortare tillbakablick i tidningen handlar om fyra månader bak i tiden. Det är kom-
munens nya kommundirektör Christina Hedberg som berättar om sina intryck och vad hon 
hunnit göra under sin första tid i kommunen.

Något som vi skrivit om under åren är också världsarvet Hovgården. Vården och utvecklan-
det av denna plats har inte varit den bästa, men nu finns för första gången någonsin en världs-
arvsstrategi. Denna kan förhoppningsvis skapa en ljusare framtid för världsarvet.

Vi på redaktionen önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
                                 EWA LINNROS

                            ewa@malaroarnasnyheter.se

En tillbakablick
på det gångna året
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på Mälaröarna.

MN delas ut av Pressens  morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949
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ons 2019-12-18 Ekerö kyrka 
18:30 JULKONSERT MED EKERÖ GOSPELl Utsålt
20:30 JULKONSERT MED EKERÖ GOSPEL  Utsålt
  
sön 2019-12-22 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
             Camilla Ekeskär, Lena Stämmor, Helena Hansson  
 Sammanlyst till Ekebyhovskyrkan denna dag.
 
sön 2019-12-22 Ekebyhovskyrkan 
16:00 JULKONSERT MED EKERÖ KYRKOKÖR  
 Kerstin Baldwin Sterner, Elise Einarsdotter, piano  
 Ole Steinholtz, bas

JULAFTON 
tis 2019-12-24 Adelsö kyrka 
11:00 SAMLING VID KRUBBAN 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
 Malin Rikardsdotter Ahlin, sång
 
tis 2019-12-24 Drottningholms slottskyrka 
17:00 JULBÖN 
 Magnus Ehntorp, Leif Asp, Sång Ulrik Qvale
 
tis 2019-12-24 Ekebyhovskyrkan 
10:15 JULSPELSGUDSTJÄNST 
 Monika Regnfors Sjörén, Mie Johansson
  
tis 2019-12-24 Ekebyhovskyrkan 
23:30 MIDNATTSMÄSSA 
 Camilla Ekeskär, Ekerö Gospel, Daniel Stenbaek

tis 2019-12-24 Ekerö kyrka 
10:00 JULSPELSGUDSTJÄNST 
 Camilla Ekeskär, Helena Hansson,  
 Julspel med barn ur Ekerö Barnkör
 Fam. Gustavsson och Hansson
 
tis 2019-12-24 Ekerö kyrka 
17:00 JULBÖN 
 Mårten Mårtensson, Kerstin Baldwin Sterner,   
 Lennart Lundblad sång
 
tis 2019-12-24 Lovö kyrka 
11:00 SAMLING VID KRUBBAN 
 Natalia Araya, Vivi-Anne Gäfvert
  
tis 2019-12-24 Munsö kyrka 
23:00 MIDNATTSMÄSSA 
 Magnus Ehntorp, Torbjörn Gustavsson,  
 Sång: Teresia Frödinger

JULDAG 
ons 2019-12-25 Adelsö kyrka 
07:00 JULOTTA 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén

   
ons 2019-12-25 Drottningholms slottskyrka 
11:00 JULDAGSGUDSTJÄNST 
 Hov präst Bengt Tribukait, Lovö Kyrkas Kör, 
 Leif Asp
 
ons 2019-12-25 Ekerö kyrka 
07:00 JULOTTA 
 Natalia Araya, Kerstin Baldwin Sterner,
 Ekerö kyrkokör

ons 2019-12-25 Lovö kyrka 
07:00 JULOTTA 
 Mårten Mårtensson, Bengt Tribukait, 
 Teresia Frödinger, sång

ANNANDAG JUL
tors 2019-12-26 Ekebyhovskyrkan 
11:00 JULGUDSTJÄNST OCH JULFEST 
 En julfest för alla åldrar! 11.00-15.00 
 Natalia Araya, Helena Hansson m.fl.    
  Anmälan: Senast 19 december 
 08-560 387 00, 
 ekero.pastorat@svenskakyrkan.se 

sön 2019-12-29 Drottningholms slottskyrka 
16:00 HÖGMÄSSA 
 Mårten Mårtensson,Leif Asp, Sammanlyst till   
 Drottningholms Slottskyrka denna dag.
 

NYÅRSAFTON
tis 2019-12-31 Lovö kyrka 
16:00 NYÅRSBÖN 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp 
 Sång Oskar Olofson 

tis 2019-12-31 Munsö kyrka 
16:00 NYÅRSBÖN 
 Ann-Sofie Kamkar, Lars-Gunnar Sommarbäck  
 Michael Axelsson sång/tenor

                                PÅ MÄLARÖARNA          

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

SONJA
ALDÉ N &

EKERÖ GOSPEL
17 & 18 DEC

NYÅRSBÖN
31 DEC

LOVÖ & MUNSÖ 
KYRKA

A FESTIVAL OF NINE 
LESSONS & CAROLS

LOVÖ KYRKA
6 JANUARIJULKONSERT MED 

EKERÖ KYRKOKÖR
22 DEC

JULSPELSGUDSTJÄNSTER, 
SAMLING VID KRUBBAN, 
JULBÖN, MIDNATTSMÄSSA, 
JULOTTA - VÄLKOMMEN!

ons 2020-01-01 Ekebyhovskyrkan 
16:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Magnus Ehntorp, Mie Johansson
  
sön 2020-01-05 Ekerö kyrka 
11:00 HELANDE-MÄSSA 
 Monika Regnfors Sjörén, Vivi-Anne Gäfvert  
 Sammanlyst till Ekerö kyrka den här dagen.
 
mån 2020-01-06 Lovö kyrka 
16:00 A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp, Lovö Kyrkas Kör  
 Martin Blomqvist, orgel  
 Sammanlyst till Lovö Kyrka den här dagen.
 
ons 2020-01-08 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA     
 
sön 2020-01-12 Adelsö kyrka 
16:00 HÖGMÄSSA 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
  
sön 2020-01-12 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Camilla Ekeskär, Helena Hansson
  
sön 2020-01-12 Lovö kyrka 
11:00 FAMILJEGUDSTJÄNST 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp, 
 Lovö barnkör, Klara Valkare, 
 Julgransplundring i Klockargården    
 
ons 2020-01-15 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
    
sön 2020-01-19 Mälarökyrkan 
11:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
 Peter Strömmer,
 Ekerö Gospel + Birka Gospel, 
 Daniel Stenbaek, Pernilla Thörewik   
   
ons 2020-01-22 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA    
 
ons 2020-01-22 Ekebyhovskyrkan 
19:00 WORKSHOP
 HUR DELAR VI TRO MED ANDRA? 
 Samuel Klintefelt, Monika Regnfors Sjörén  
 Hur talar vi om vår tro med andra? 
 Ekumeniska böneveckan 2020

18/12 - 22/1   2019/2020

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

JULFEST 

FÖR ALLA

FIRA JULEN MED OSS!

 julgudstjänst, 

JULMAT,  SÅNG OCH MUSIK,

DANS KRING GRANEN

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

Jourhavande präst tar emot 
samtal alla dagar 21-06.
Ring 112 och be att få bli 
kopplad till Jourhavande präst. 
Den som svarar är präst inom 
Svenska kyrkan.

Behöver du prata med någon?

UTSÅLT

Du kan också kontakta 
Jourhavande präst via 
digitalt brev eller chatt.
www.svenskakyrkan.se/
jourhavandeprast



 Ons 2019-12-18 Stenhamra församlingsgård 
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker 
 
Sön 2019-12-22 Skå kyrka 
11:00 MARIAGUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 Peter Strömmer, präst 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker  
 FaVo-kören under ledning av Birgitta  
 Lindeke Levin sjunger Mariasånger
 

JULAFTON

Tis 2019-12-24 Färentuna kyrka 
11:00 BARNENS JULBÖN MED JULSPEL 
 Yngve Göransson, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker
 Annika Becker och Daniel Lindstam församlingsassistenter 

Tis 2019-12-24 Sånga kyrka 
17:00 JULBÖN    
 Yngve Göransson, präst  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker 
 Jannike Edlund, oboe

Tis 2019-12-24 Färentuna kyrka 
23:30 JULNATTSMÄSSA  
 Peter Strömmer, präst  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker
 Gabriel Suovanen, barytonsolist

JULDAGEN

Ons 2019-12-25 Skå kyrka
07:00 JULOTTA 
 Peter Strömmer, präst  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker 
 Färingsö kyrkokör medverkar under ledning av  
 Birgitta Lindeke Levin 

ANNANDAG JUL

Tors 2019-12-26 Färentuna församlingshem 
13:30 ÖPPET HUS I FÄRENTUNA 
 Kom och mys. Fika, godis och glögg  
 Sandra Malmborg, Yngve Göransson 

Tors 2019-12-26 Färentuna kyrka 
15:00 GUDSTJÄNST MED STAFFANSRITT 
 Kort gudstjänst som avslutas med glögg och  
 godis på kyrkbacken dit fackeltåg  
 och hästar från närbelägna stall anslutit.  
 Yngve Göransson, präst 
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker 
 Sandra Malmborg, diakoniassistent
 Damkör ur församlingens körer deltar.

SÖNDAGEN EFTER JUL

Sön 2019-12-29 Hilleshögs kyrka 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Peter Strömmer, präst 
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker 
 Marianne Caesar, sång

                                PÅ MÄLARÖARNA          

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING   

18 DECEMBER 2019 - 22 JANUARI 2020

MER INFORMATION    
MÅNADSBLAD Prenumerera gratis på vårt månadsblad. Kontakta vår kommunikatör:  
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 209 26 
APPEN Kyrkguiden med kalender, gratis nedladdning till mobil.     
WEBB www.svenskakyrkan.se/faringso Facebook faringsoforsamling
Instagram/Snapchat entrappaned       

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

assistenter

NYÅRSAFTON

Tis 2019-12-31 Stenhamra församlingsgård 
15:00 NYÅRSBÖN 
 Yngve Göransson, präst
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker

NYÅRSDAGEN

Ons 2020-01-01 Skå kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Yngve Göransson, präst
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker
 Per Johnsson, trumpet

TRETTONDAGSAFTON

Sön 2020-01-05 Sånga kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Yngve Göransson, präst
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker
 Göran Ronsten, trombon

TRETTONDEDAG JUL

Mån 2020-01-06 Hilleshögs kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
 Yngve Göransson, präst
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker 
 Marianne Caesar och Sandra Haak Södervall, sång
 

TJUGONDAG KNUT

Sön 2020-01-12 Stenhamra församlingsgård 
15:00 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA  
 - MED JULGRANSPLUNDRING 
 Peter Strömmer, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker 
 Sandra Malmborg, diakoniassistent
 Annika Becker och Daniel Lindstam, församlingsassistenter 
 Efter gudstjänsten har vi julgransplundring med dans kring granen, 
 korv med bröd och fiskdamm.  

Ons 2020-01-15 Stenhamra församlingsgård 
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker

Sön 2020-01-19 Mälarökyrkan, Ekerö centrum 
11:00 GEMENSAM GUDSTJÄNST 
 Peter Strömmer, präst

Ons 2020-01-22 Stenhamra församlingsgård 
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst  
  
 

FOTO: JESPER W
AHLSTRÖ

M / IKO
N

Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts 
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.

svenskakyrkan.se/act

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT 
TILL ETT VÄRDIGT LIV



8 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 18 DECEMBER 2019 | nyheter 

Strategi för att stärka världsarven 

KULTURVÅRD

ADELSÖ | En förvaltningsplan 
för världsarvet Birka/Hovgården 
hade slutdatum 2018, men den 
är ännu inte klar. Adelsöborna 
Kalle ”Runristare” Dahlberg, 
Stefan Qviberg och Stefan 
Wåhlin frågar sig vem som bär 
ansvaret och varför världsarvet 
inte vårdas bättre. 

Ett brev från de tre adelsöborna 
skickades till kommunen, Unes-
co, Icomos, Statens fastighetsverk 
(SFV), Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) och länsstyrelsen i septem-
ber, men responsen har varit dålig. 
I brevet lyfts bland annat brister 
som finns gällande Hovgården 
som exempelvis att kommunhuset 
som är tänkt som turistbyrå, helt 
saknar information om Hovgården 
och att det är dålig skyltning för att 
hitta till Hovgården.

– Kulturmiljön kring världsar-
ven är inte en kommunal ange-
lägenhet utan en statlig. Statens 
fastighetsverk och Riksantikvarie-
ämbetet ansvarar för Birka/Hov-
gården, men vi är med och försöker 
påverka, men det är de som driver 
det, svarade Adam Reuterskiöld 
i en intervju i höstas i tidningens 
radioprogram.

I brevet påpekas också att en för-
valtningsplan för området fortfa-
rande saknas, trots att denna skulle 
varit klar 2018.

Arbetet med denna pågår och  
SFV hade hoppats att man skulle 
vara klara med den i år.

– Det handlar om resursbrister, 
vi har inte haft tid att skriva klart 
den helt enkelt. Men vi har ett ut-
kast. Det kan däremot komma nya 
riktlinjer då en ny världsarvsstrate-
gi utarbetats, berättar Lena Flodin, 
kulturarvsspecialist, SFV. 

För första gången någonsin finns 
nu en strategi för världsarvsarbetet 
i Sverige. Strategin ska stärka sta-
tusen för de 15 världsarvsarven i 
Sverige genom ökad information, 
utökad samverkan och en tydligare 
organisation.

Mats Djurberg, generalsekrete-
rare på Svenska Unescorådet, sa 
i en radiointervju i P1 att världs-
arven handlar om så mycket mer 
än en turistnäringsfunktion. Han 
nämnde bland annat att det hand-
lar om att vårda kulturen som en 
kraft att bygga det nya samhället 
utifrån det som finns. 

– Strategin är en nystart för 
Unescos arbete med världsarven i 

Sverige. Den handlar om att tyd-
liggöra roller, det blir ett ramverk 
för samverkan för de många olika 
aktörer som har en del i världsar-
ven. Det är lokala föreningar, kom-
muner, länsstyrelsen och centrala 
myndigheter.

Riksantikvarieämbetet har kall-
lat alla samordnare för världsarven 
till ett möte i mars för att diskute-

ra hur man ska omsätta strategin i 
praktiken. I strategin är det också 
utmärkt att RAÄ, Naturvårdsver-
ket och Svenska Unescorådet ska 
ta ett större ansvar för kommuni-
kation kring världsarven. 

Lena Flodin på SFV hoppas ock-
så att den nya strategin kan leda till 
lösningar vad gäller finansieringen 
av skötseln för världsarven.

– Idag får vi inga anslag och det 
finns inga pengar att söka för att 
stärka världsarven och det är ock-
så någonting som alla som arbetar 
med världsarven har lyft inför den 
här nya strategin.  

 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Informationstavlorna vid Hovgården kom upp 2011, men i övrigt är informationen om detta världsarv blygsam liksom 
skötseln av det. En handlingsplan som skulle varit klar 2018, är ännu inte färdig. Men nu har Sverige för första gången fått 
en världsarvstrategi som kan stärka arbetet med världsarven.                                                                                   FOTO: ARKIV

” Strategin är en nystart för Unescos arbete med världsarven i Sverige” ’’
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MÄLARÖARNA | Mycket har hänt i kom-
munen under året som passerat. På föl-
jade sidor finner du ett axplock av några 
av alla nyheter vi skrivit om.

Parkvillorna kvar
SVARTSJÖ | Hyresgäster i Ekerö bostäders 
fastigheter på Kumlavägen i Svartsjö fick i 
höstas information om att husen skulle ri-
vas för att området skulle förtätas med nya 
byggnader. Statens fastighetsverk motsatte 
sig rivning av befintliga parhus och upp-
förande av föreslagna byggnader, varken 
rivnings- eller bygglov fanns och en ny de-
taljplan måste först upprättas. Dessutom 
är området klassat som riksintresse. Ekerö 
bostäder drog tillbaka förtätningsprojektet 
och nu vill bolaget istället sälja lägenheter-
na och värdering av dem pågår. 

Birkaskolans placering

EKERÖ | En protestlista med över 100 
namn mot den tänkta placeringen vid 
Uggleberget av en ny skolbyggnad till 
Birkaskolan, har lämnats in till kommun-
styrelsen. I protesten hänvisade man till 
kommunens egna formuleringar kring 
mål, vision och strategiska frågor. Dessa 
säger att ”expansion ska ske på ett sätt så att 
varken natur- och kulturmiljövärden eller 
framtida utveckling äventyras, detta görs 
bäst genom varsam utbyggnad”. Vidare att 
”medborgarnas behov ska vara utgångs-
punkt för kommunens ställningstagande”. 

– En placering vid Uggleberget är inte ak-
tuellt. Ingen ny placering är på gång. Kom-
munen kommer att föra en dialog med 
Birkaskolan för att få deras syn på lämplig 
etablering och möte är bokat under decem-
ber, berättar Jonas Tingvall, fastighetschef, 
Ekerö kommun.

Buss 350 fortsätter
EKERÖ | Den 19 augusti började buss 350 
trafikera sträckan från Ekerö centrum via 
Ekeröleden till Fittja centrum. Försöket 

med linje 350 var planerat att pågå fram till 
14 december, nu förlängs det till juni 2020.
På Ekerösidan kan bussen stanna vid varje 
hållplats som finns på Bryggavägen mellan 
Ekerö centrum och färjeläget. Kommunen 
håller på att färdigställa en mer permanent 
hållplats vid färjeläget om man åker mot 
centrum. I söderort är Fittjas resecentrum 
den enda hållplatsen. Det är en bytespunkt, 
inte bara till tunnelbanans röda linje men 
även till blåbuss 172 mot Flemingsberg. 
Under provperioden har busslinjen stött 
på en del utmaningar men många åtgärder 
har gjorts för att bussturerna ska funge-
ra smidigare än tidigare. Kommunen, SL, 
Arriva och Färjerederiet hoppas att dessa 
åtgärder gör att man kan leverera en service 
som man kan lita på.

Badhusläget
KOMMUNEN | Ramprogrammet för bad-
huset antogs i höstas. Med ett fastställt pro-
gram i kommunfullmäktige som underlag, 
pågår nu en upphandling av entreprenör 
med erfarenheter från badhusprojekt.

– Genom att handla upp entreprenören i 
ett tidigt skede och i samverkan, kan den-
nes erfarenheter av badhus tillgodogöras 
i projektet. Arbetet bedrivs tillsammans 
och med gemensamma mål. Det sker i två 
faser där den första innebär framtagan-
de av handlingar och kalkyl. Efter beslut i 
kommunstyrelsen kan fas två påbörjas, det 
vill säga byggnation. Tidsmässigt antas det 
ske om drygt ett år, förklarar Berit Nilsson, 
projektledare, Ekerö kommun.

Namninsamling
KOMMUNEN | Öpartiet röstade nej till an-
tagandet av ramprogrammet för badhuset. 
De ser gärna ett badhus men när ekonomin 
tillåter det. De vill dessutom att kommun-
invånarna ska få säga sitt och därför star-
tade de en namninsamling för att få till en 

folkomröstning i frågan. För att en folkom-
röstning ska kunna begäras, krävs namn 
från tio procent av kommunens röstberät-
tigade personer, det vill säga cirka 2 000 
personer. Namninsamlingen har vid denna 
tidnings tryck, har 1 300 skrivit på listan. 
Insamlingen fortsätter i januari.

VA-planen
KOMMUNEN | Det har visat sig att kom-
munen inte hinner med att bygga ut vat-
ten och avlopp (VA) i takt med i exploa-
teringen. Förseningen av utbyggnaden av 
VA baseras på att detaljplanerna som ska 
reglera bland annat VA-utbyggnaden, inte 
tagits fram i den takt som den ursprungliga 
VA-planen föreslog. Därför föreslogs för 
en tid sedan ändringar i VA-planen och be-
gränsning i att anta nya detaljplaner. 
– Planenheten har initierat en uppdatering 
av VA-planen då denna blivit inaktuell vad 
gäller tider då VA ska vara utbyggt i flera 
områden. Första steget är att inhämta syn-
punkter på detta förslag till uppdatering 
från berörda myndigheter och nämnder. 
Nästa steg är att kommunstyrelsen ska ta 
beslut om uppdateringen, berättar Emma 
Embretsen, planeringschef på kommu-
nens planenhet.
– Planenheten har inga andra direktiv än de 
som ges via kommunstyrelsens budget och 
beslut om prioritering av detaljplaner varje 
år. För 2020 finns ett antal detaljplaner pri-
oriterade som är utpekade i VA-planen och 
vi kommer således att prioritera att få fram 
dem under 2020.

Bussdepån
ENLUNDA | Vi har skrivit om den nya 
bussdepån i Enlunda på Färingsö sedan 
2012, men ännu har den inte kommit på 
plats. De sista förlikningsavtalen vad gäller 
samfällighetsväg är klara vilket innebär att 
man kan komma igång med projektering 
och byggandet av själva depån. 

Nästa steg är att SL som äger depåtomten 
i Ekerö centrum, kan gå vidare med försälj-
ning av den marken för att sedan kunna 
finansiera byggnationen av den nya depån. 
Detaljplanen för själva bussdepån är klar. 
Angränsande detaljplan behöver dock ock-
så bli klar för att man ska kunna bygga om 

trafikkorsningen. Den är så gott som klar.
Regionen har upptäckt att bygget blir dy-

rare än vad de hittills kalkylerat varför de 
behöver ta ett nytt beslut om investering-
en. 

– Trafikförvaltningen ser i dagsläget över 
lösningar för att på bästa sätt nyttja tom-
ten. Vi inväntar behövlig detaljplan för 
området utanför depån, då detta är en di-
rekt förutsättning för vår bussdepå. Därför 
finns inte ett datum för byggstart och där-
med heller ingen preliminär kostnadsupp-
skattning eller tidsplan , säger Aleksander 
Krajisnik, presskommunikatör, Trafikför-
valtningen på Region Stockholm. 

Helgöboplatsen
HELGÖ | Helgöboplatsen på Helgö är unik 
med dess fornlämningar. Men sedan Riks-
antikvarieämbetet klev ur och Statens fast-
ighetsverk (SFV) tog över 2015, har de inte 
gjort någonting åt området. Statens fastig-
hetsverk (SFV) vill sälja den del av marken 
som de idag ansvarar för till Luruddens 
tomtägarförening på Helgö. Det innebär 
inte bara en kostnad utan även ett stort 
ansvar att vårda platsen och se till att forn-
lämningarna inte skadas genom bebyggel-
se eller på annat sätt. 

Området har klassats som parkmark i 
en detaljplan, men Gunilla Lindberg (L), 
tidigare ordförande i kulturnämnden och 
fortsatt aktiv i den kommunala politiken, 
menar att Helgö har en minst lika intres-
sant historia som Birka och att lägga över 
ansvaret på en samfällighetsförening, inte 
är rimligt.

– Det finns möjlighet att i planprocessen 
att lägga ut områden med särskilt kultur-
skydd och det borde man ha gjort. Men 
de synpunkterna borde ha kommit från 
staten och Riksantikvarieämbetet, sa Jo-
nas Orring, teknik- och exploateringschef 
i kommunen, i en intervju i Sveriges radio 
P1 nyligen.

I samma intervju uttalar sig Ulf Hoff-
stedt, handläggande tjänsteman på Statens 
fastighetsverk. Han menar att den upp-
komna situationen på Helgö inte bara är 
ny och överraskande för Luruddens tomt-
ägarförening, för tjänstemän och politiker 
i Ekerö kommun utan också för Statens 
fastighetsverk. Han hävdar att ärendet är 
unikt, men tror och hoppas att tomtägare-
föreningen har större möjlighet att vårda 
det unika området än vad staten har.

Vad som kommer att ske är ännu oklart, 
fortsättning följer.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

HELGÖ | Helgöboplatsen på 

Helgö är unik med dess fornläm-

ningar. Men skötseln av området 

är bitvis undermålig och görs 

inget, är risken att detta område 

av nationellt intresse faller i 

glömska. Nu vill Statens fastig-

hetsverk (SFV) sälja den del av 

marken som de idag ansvarar 

för till en tomtägarförening på 

Helgö. Det innebär inte bara 

en kostnad utan även ett stort 

ansvar att vårda platsen. 

Under åren 1954 till 1978 gjor-

des en omfattande arkeologisk 

utgrävning av Helgöboplatsen.

Helgöundersökningarna fick stor 

uppmärksamhet både nationellt 

och internationellt med sitt unika 

fyndmaterial. Fynden och mäng-

den av dem var inte vardagsmat 

för arkeologer. 

Det som utmärker Helgö i jäm-

förelse med andra områden som 

grävts ut är helheten. Här finns 

både boplatser, gravfält och ett 

hantverksområde som alla skulle 

kunna vara samtida.

Tidigare var det Riksantikva-

rieämbetet (RAÄ) som ansvarade 

för fem tomter i området. 2015 

övertogs dessa av SFV, liksom fle-

ra andra kulturmiljöer i landet. 

På SFV:s hemsida kan man 

läsa att överföringen från RAÄ 

till SFV innebär att staten även 

fortsatt äger fastigheterna och att 

”målet att bevara, bruka och ut-

veckla fastigheterna så att de för-

blir betydelsefulla för människor 

att ta del av, är detsamma”. Idag 

finns det några informationstav-

lor uppsatta på Helgöboplatsen, 

men stora delar håller på att växa 

igen.

Luruddens tomtägarförening 

som också äger fastigheter i Hel-

göboplatsen, ska ombildas till en 

samfällighetsförening och  an-

sökte om detta hos Lantmäteriet. 

En förrättning inleddes och då 

meddelade SFV att de ville sälja 

de fem tomter de har i området. 

Lantmäteriet anlitade en obero-

ende värderare som räknat ut ett 

marknadsvärde för SFV:s tomter, 

försäljningssumman är satt till 

1  170 000 kronor. 

– 2015 beslutade Ekerö kommun 

att Statens fastighetsverks fastig-

heter på Helgö ska utgöra ”allmän 

plats” och ”parkmark” i en ny 

detaljplan. Det innebär att fastig-

heterna ska förvaltas av en lokal 

samfällighetsförening. Just nu på-

går lantmäteriförrättningen för att 

genomföra kommunens beslut, 

vilket innebär att äganderätten till 

Statens fastighetsverks fastigheter 

kommer att övergå till den lokala 

samfälligheten, förklarar Åsa Carl-

berg, pressekreterare på SFV.

Affären blir med andra ord 

tvingande för den blivande  sam-

fällighetsföreningen.

– Det är inte bara det att de 

tvingar en blivande samfällighet 

att lösa in den här fastigheten, det 

följer också med ett outtalat krav 

på skötsel. Sedan Riksantikvarie-

ämbetet klev ur och Statens fast-

ighetsverk tog över 2015, har de 

inte gjort någonting åt området. 

Det och att Statens fastighetsverk 

drar sig ur ett område av nationellt 

intresse och som höll på att bli ett 

världsarv, är anmärkningsvärt, sä-

ger en av medlemmarna i Lurud-

dens tomtägarförening.

Gunilla Lindberg (L), tidigare 

ordförande i kulturnämnden och 

fortsatt aktiv i den kommunala 

politiken, har under åren lagt ned 

stort engagemang för Helgö. Hon 

var också med under de omfat-

tande utgrävningarna på Helgö.

– Att området klassas som na-

turområde är en lapsus. Helgö har 

en minst lika intressant historia 

som Birka och arkeologerna skul-

le nog säga att Helgö slår Birka 

med hästlängder, berättar Gunilla 

Lindberg.

Hon har också haft en önskan 

om att området skulle integreras i 

världsarvet Birka Hovgården.

– Helgö sover ännu sin törnro-

sasömn, men det är en juvel som 

rätt marknadsförd kan bli vårt 

nästa stolta världsarv. Att lägga 

över ansvaret på en samfällighets-

förening är däremot inte rim-

ligt. Helgös historia är beskriven 

i otaliga forskningsrapporter och 

vetenskapliga avhandlingar. I ma-

gasinen ligger mängder av före-

mål av de mest märkliga slag. Jag 

och många med mig tycket att det 

skulle vara tvärtom, det vill säga 

att Statens fastighetsverk köpte 

samfällighetsföreningens tom-

ter och utvecklade området. Men 

dessvärre råder en kulturskym-

ning och vi ser detta ske runt om 

i landet, säger Gunilla Lindberg.

I Ekerö kommuns kulturmin-

nesprogram 2015 står bland annat:

”Helgö är en mycket fornminnes-

tät ö vilket innebär att stora de-

lar av ön skyddas i enlighet med 

Kulturmiljölagen (kap. 2). ” Vida-

re står också att ” Östra delen av 

Helgö är av riksintresse för kultur-

miljövården.”

Fornlämningar är skyddade av 

kulturmiljölagen vilket innebär 

att man inte får rubba, ta bort, grä-

va ut, täcka över eller genom be-

byggelse, plantering eller på annat 

sätt ändra eller skada en fornläm-

ning utan tillstånd. 

Men att sköta och bevara ett 

område som är ”av riksintresse”, 

är ett mycket omfattande  ansvar 

för en samfällighetsförening. 

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Fornlämningar kan falla i glömskaKULTURMILJÖ
”...dessvärre råder en kulturskymning och vi ser detta ske runt om i landet” ’’

Gunilla Lindberg (L), tidigare ordförande i kulturnämnden, blickar ut över ett snart igenväxt fornlämningsområde på Helgö. Statens fastighetsverk säljer sina fast-

igheter i området och ansvaret går över till en samfällighetsförening.  Att lägga över ansvaret på en samfällighetsförening är inte rimligt, anser Gunilla Lindberg.                                  

FOTO: EWA LINNROS

FAKTA HELGÖ

>> Mälaröarna ligger mitt i det småkungadöme 

som under järnåldern växte fram i Mellansverige 

med Mälaren som en viktig sammanbindande 

kommunikationsled. Här finns Helgö, Birka och 

Hovgården på Adelsö. Dessa tre platser repre-

senterade den framväxande makten i området.

>> Helgös fornlämningar är betydligt äldre än 

de Birka och Hovgården. Helgö var verksamt 

som intensivast under 400-500-talet. 

>> Fornlämningarna på Helgö upptäcktes av 

en slump 1950. 1954 påbörjades omfattande 

arkeologiska undersökningar som satte Helgö i 

nytt ljus. Helgö var inte en stad som Birka. Det 

var en stormansgård och ett religiöst centrum. 

Här fanns också en verkstad som tillverkade 

lyxartiklar - de flottaste smycken. Vid utgrävning-

arna framkom att Helgö var en tidig handels- och 

verkstadsplats med långväga kontakter. Bland 

annat påträffades stora metallskatter; en bud-

dastaty från Norra Indien, en biskoppskräkla från 

de brittiska öarna, bronsskopa från Medelhavet 

och mynt från södra delen av Europa.

     
               Källor: Gunilla Lindberg,  Ekerö kulturmiljöprogram
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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 kom-

munikationschef Johan Elfver i 

MN:s radioprogram ”God kväll 

Mälaröarna”.

Dags att fråga igen vad som sker 

med bussdepån i Enlunda, är nå-

got på gång?

– De sista förlikningsavtalen vad gäl-

ler samfällighetsväg är klara så man 

kan komma igång med projektering 

och byggandet av själva depån. Nästa 

steg är att  SL som äger depåtomten 

i Ekerö centrum, kan gå vidare med 

försäljning av den marken för att se-

dan kunna finansiera byggnationen av 

den nya depån. Det är många steg på 

vägen.  

Hur många år kan det ta till dess 

att nya depån är klar?

– Det prognos jag har hört om när jag 

har pratat med berörda kollegor är att 

depån i Enlunda ska vara klar 2024. 

Vilka planer har kommunen för att 

i nutid lösa parkeringsfrågorna?

– De planer som pågår just nu är dels 

för områden på Färingsö, dels för cen-

trala Ekerö. Det är sådant som kan 

göras i relativ närtid. Jag kan inte ange 

exakta platser i nuläget men jag vet 

att det finns arbetshypoteser. Vi tittar 

även på vad vi kan göra på befintliga 

parkeringar för att få in ännu fler plat-

ser.  De infartsparkeringar som har 

diskuterats med Trafikverket kommer 

att dröja, därför måste kommunen in 

och agera själva nu. 

Ni har flera gånger haft frågor uppe 

om belysningen på Färingsö men 

det kommer aldrig något riktigt 

svar mer än att det är Trafikverkets 

ansvar. Men när man vänder sig till 

dem får man inget svar. De stora 

vägarna är ännu i långa sträckor 

utan vägbelysning och här saknas 

emellanåt även ordentliga trotto-

arer. Gör kommunen något åt det-

ta?
– Frågan har tagits upp vid många till-

fällen, men om vi inte är väghållare så 

kan vi inte heller sätta upp belysning. 

Det är Trafikverket som är väghållare 

på många av dessa sträckor och då är 

det också deras ansvar. Det kan låta 

torrt, tråkigt och byråkratiskt, men vi 

kan inte agera själva. Men som jag sagt 

tidigare så har vi kontinuerliga mö-

ten med Trafikverket där vi framför 

önskemålen. Frågan är känd hos Tra-

fikverket.  Kommunen har även vid-

tagit vissa åtgärder med belysning av 

gång- och cykelvägar för att förbättra 

situationen något. 

                               

              EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

När blir nya bussdepån klar?

För att finansiera bussdepån i Enlunda, måste först tomten i Ekerö centrum med den nuvarande depån säljas.                                 Foto: Arkiv

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

EKERÖ | Den 10 juni startade 

provborrningar på Träkvista-

vallen, detta för att se hur bland 

annat berggrunden ser ut i områ-

det där det planerade badhuset 

ska byggas. 

I april 2018 beslutade kommun-

fullmäktige att ge kommunsty-

relsen i uppdrag att starta projek-

tet med att bygga ett badhus vid 

Träkvistavallen. 

Det är fastighetskontoret som 

ansvarar för att driva badhuspro-

jektet och det är de som för närva-

rande arbetar med att ta fram ett 

program för ett nytt badhus. 

Det har sagts att badhuset be-

räknas stå klart för invigning i 

slutet av 2021. Hur realistiskt är 

detta?
– Det är fortfarande realistiskt 

och det är den tidplanen som gäl-

ler i nuläget, säger Jonas Tingvall, 

fastighetschef.

Det sägs att byggnationen krä-

ver en hel del omfattande åtgär-

der som sprängningsarbeten 

med mera samt att kommunen 

behöver låna 250 miljoner kro-

nor för att kunna genomföra 

projektet.
– Det vet vi inte i nuläget efter-

som vi påbörjat provborrningar 

vid Träkvistavallen. Arbetet utförs 

för att se hur bland annat markför-

hållandena ser ut i området där det 

planerade badhuset ska byggas. 

Den geotekniska undersökning-

en kommer att ge viktigt underlag 

till projekteringen av badhuset så 

att vi kan planera byggnaden och 

grundläggningen på det mest kost-

nadseffektiva sättet, förklarar Jo-

nas Tingvall.

På kommunens hemsida finns 

också en enkät för att ta reda på 

vad kommuninvånarna tycker är 

särskilt viktigt vid planeringen av 

badhuset. Undersökningen syf-

tar till att undersöka hur de som 

kommer att besöka badhuset prio-

riterar de planerade funktionerna, 

som exempelvis trampolin och 

bastu samt andra aspekter rörande 

inomhusmiljön. Resultatet av un-

dersökningen kommer att public-

eras på kommunens hemsida och 

ingå i den samlade bedömningen 

för den fortsatta planeringen av 

projektet. Undersökningen pågår 

mellan den 3 juni till och den 31 au-

gusti 2019.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Badhusläget
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Sivert Åkerljung (KD), Ove Wallin (C) 

och Adam Reuterskiöld (M), avtäckte 

skylten  med texten”Vi bygger bad-

hus” i augusti 2018. 

               FOTO: EKERÖ KOMMUN

inom hela områd

Vem eller vilka är det som byg-

ger?
– Det är Ekerö kommun i sam-

bebyggelse. 

Bygglov ska vara klara, finns det 

illustrationer på hur området 

detaljplanen står att y y

en ”rör sig om 50 till 70 nya bostä-

der utöver de befintliga.” 

Vem ansvarar för sk

band med byggnationen?
ewa@malaro

SVARTSJÖ | Hyresgäster i 

Ekerö bostäders fastigheter på 

Kumlavägen i Svartsjö fick i 

höstas information om att husen 

skulle rivas för att området skul-

le förtätas med nya byggnader. 

Nu motsätter sig Statens fast-

ighetsverk rivning av befintliga 

parhus och uppförande av före-

slagna byggnader.

De fastigheter som Ekerö bostä-

der äger är ett av de röda trähu-

sen i ”Trekanten”, en och en halv 

parkvilla samt stamfastigheten på 

”Björndal”. Flera hyresgäster blev 

i höstas uppsagda och en utveck-

lingsplan skulle utarbetas som 

innefattade rivning av nämnda 

hus för att ersätta dessa med nya 

samt en förtätning av området. De 

fyra parkvillorna som tidigare var 

personalbostäder till anställda på 

Svartsjöanstalten, består vardera 

av två lägenheter. Fem av dessa 

är privatägda. En av de privatäg-

da bostäderna ligger i samma hus 

som Ekerö bostäders ena hyresrätt 

och den halvan var också tänkt att 

rivas.

Men varken rivnings- eller 

bygglov fanns och en ny de-

taljplan måste upprättas först, 

dessutom är området klassat som 

riksintresse.

I ett grannhörande har nu Statens 

fastighetsverk (SFV) opponerat 

sig mot rivning av befintliga hus 

och uppförande av nya byggnader. 

I grannhörandet står följande:

”SFV anser att de föreslagna 

byggnaderna, som ligger dikt an 

till det statliga byggnadsminnet 

Svartsjö slott, kommer ej att har-

moniera med den intilliggande 

bebyggelsen från 1920-talet som 

har ett kulturhistoriskt värde. Fö-

reslagna byggnader kommer att 

påtagligt försvåra att aktuell miljö 

uppfattas som en helhet avseen-

de landskapets agrara och fäng-

elsehistoriska perioder. Avslut-

ningsvis anser SFV att rivning av 

befintligt parhus och uppförande 

av föreslagna byggnader medför 

negativ påverkan på kulturmiljö 

och landskapsbild i aktuellt områ-

de, som är ett riksintresseområde 

för kulturmiljön, och därför mot-

sätter sig SFV rivning av befintligt 

parhus och uppförande av före-

slagna byggnader.” 

Byggnadsnämnden kommer att 

ta upp ärendet på nästa samman-

träde som äger rum den 20 mars, 

det vill säga samma dag som den-

na tidning kommer ut. MN följer 

upp vilket beslut som togs i nästa 

nummer.
– Vi har på styrelsemöte den 13 

mars beslutat att dra tillbaka vår 

ansökan om förhandsbesked om 

bygglov. Vad som ska hända med 

området ska utredas under den 

närmaste tiden, kommenterar Ulf 

Bengtsson, tillförordnad vd för 

Ekerö bostäder.

I samband med planerna blev fle-

ra av hyresgästerna i omnämnda 

hus uppsagda och skulle vara ut-

flyttade före årsskiftet. Av de upp-

sagda hyresgästerna har en flyttat. 

– Avseende de andra två kvar-

står ännu uppsägningen i avvak-

tan på nya beslut efter genomförd 

utredning. Innan dess kommer 

heller inga åtgärder att vidtas för 

att verkställa uppsägningen, sva-

rar Cecilia Matthews, informa-

tions- och marknadsansvarig på 

Ekerö bostäder.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

SFV emot rivnings- och förtätningsplaner

I höstas skrev vi om rivningsplanerna i Svartsjö. Nu har SFV opponerat sig 

mot detta.
I hö t s skr i m riv i planern i S artsjö N har SFV erat si

SVARTSJÖ | Hyresgäster i 

Ekerö bostäders fastigheter på 

Kumlavägen i Svartsjö har fått 

information om att husen ska 

rivas och hyresgästerna har 

blivit uppsagda. Avsikten är att 

bygga nytt och förtäta områ-

det, men varken rivnings- eller 

bygglov finns. En ny detaljplan 

måste upprättas och dessutom 

är området klassat som riksin-

tresse.

”Vi tycker det är häpnadsväckan-

de att ens komma på tanken att 

riva dessa vackra och fullt fung-

erande hus. De uppfördes under 

tidigt 1900-tal som personalbo-

städer för dem som arbetade vid 

Svartsjö slott, som då var fängelse 

med jordbruk. Att riva fastigheter 

i itt sammanhang utgör en 

Enligt Ekerö bostäder är ”samtliga 

byggnadskomponenter i ytterst 

dåligt skick, bostäderna har bris-

tande tillgänglighet samt är kost-

samma att värma upp och drifta”.

Ekerö bostäder förvärvade hy-

resrätterna från kommunen 2011 

och underhållet av bostäderna var 

redan då eftersatt. 

”Avseende våra hyresrätter 

på Kumlavägen har tidigare be-

siktningar påvisat att behovet av 

renovering och erforderlig om-

byggnad är mycket omfattande 

och kostnaderna det skulle inne-

bära är inte försvarbara”, skriver 

Ingemar Hertz, styrelseordföran-

de i Ekerö bostäder i ett svar till de 

boende i området. 

När MN frågar efter besikt-

ningsprotokoll finns inga sådana. 

Svaret vi får är att det har gjorts en 

k lä b ggnadsteknisk inspek-

Pia Nilsson och Johan Irebjer äger 

sina lägenheter. De har renoverat 

dem varsamt och även installerat 

bergvärme. 

– Det är ett vedertaget faktum 

att kommunen och också Ekerö 

bostäder har misskött behovet av 

underhåll gravt i sina egna fastig-

heter. Nu försöker man att pådyv-

la en bild av att de här husen har 

förbrukat sin ekonomiska livs-

längd, vilket är dumheter. Det här 

i tenhus som kan stå 

Hennes bostad ligger i samma 

hus som Ekerö bostäders ena hy-

resrätt och den halvan kan också 

bli föremål för rivning. Det i sig 

borde vara ett kostsamt ingrepp 

då lägenheterna har gemensam 

skorstensstock, vatten och av-

lopp med mera. En rivning av 

halva huset skulle dessutom för-

störa karaktären på resterande 

husdel.
– Vi ser inte det som en omöjlig 

tanke att riva halva huset och an-

passa nytt till den del som kvar-

står. Skorsten med flera tekniska 

detaljer samt ekonomin kommer 

att utredas senare för beslut, sä-

ger Timo Siikaluoma.

Rivnings- och bygglov planeras 

redan till första halvåret 2019. 

Men varken rivningslov eller 

bygglov finns. Ekerö bostäders 

hyresgäster som överrumplats av 

k edan vara utflytta-

är uppsägningar lägliga för alla 

parter, kommenterar Timo Siika-

luoma. 

Frågan är om det kan bli möjligt 

att få både rivnings- och bygglov 

redan 2019. I Ekerö bostäders 

delårsredovisning står att ”Den 

planerade förtätningen av fast-

igheterna med nya bostäder för-

utsätter även en ny detaljplan för 

området”. Dessutom räknas fast-

igheterna och hela området som 

riksintresse, vilket ställer extra 

krav när det kommer till föränd-

ringar. Mer om detta i artikeln på 

nästa sida.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Rivningsplaner i Svartsjö oroar
”Det här är genuina 

stenhus som kan stå 

hur länge som helst.      

I våra öron låter det helt 

absurt att man dömer 

ut husen”

Av de fyra Parkvillorna i Svartsjö äger Ekerö bostäder en och en halv villa, resten ägs av privatpersoner. På bilden ses Johan Irebjer och Pia Nilsson framför den villa där Ekerö bostäder har en 

halva och Pia Nilsson den andra.  Ekerö bostäder kan komma att riva sin halva och ersätta denna med en ny byggnation. Den delen med blå fönsterkarmar är Pia Nilssons, denna är varsamt 

renoverad. Den högra delen med de grå fönsterkarmarna är Ekerö bostäders, denna del har ett eftersatt underhåll.                                        FOTO: EWA LINNROS
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Här kommer de senaste frågorna 

från er läsare och radiolyssnare, 

besvarade av kommunens kom-

munikationschef Johan Elfver i 

MN:s radioprogram ”God kväll 

Mälaröarna”.

Vad händer med Birkaskolans 

flytt? Kommer skolan att hamna 

nedanför Uggleberget?

– Det är politiken som avgör detta, 

men tjänstemännen kommer att före-

slå att den planen avbryts. 

Finns det en plan B för placeringen 

av Birkaskolan?

– Det diskuteras en plan B men det är 

ingenting jag i nuläget känner till vad 

det är. Det får vi återkomma till när vi 

vet närmare.

Är det breddningen av Ekerövä-

gen som börjar ta form på åkern 

vid Lovö Edeby?

– Det stämmer att det är breddningen 

men också arbetet med cirkulations-

platsen som ska byggas. Sedan förbe-

reder man också arbeten med service-

vägar och omkopplingar som ska ske 

när man ska genomföra arbetet på den 

stora vägen. Då måste trafiken ledas 

om. Lite längre fram kommer även  

sprängning av ytterligare ett tunnel-

rör i Lindö tunnel. 

När ska den farliga trafikplatsen 

vid Skå byggas om? Menar då kors-

ningen där man tar av mot Sten-

hamra, Eriksberg, mot Allhallen 

och ICA?
– Den heter Svanhagens trafikplats 

och den har förhandlats om av både 

kommunen och Trafikverket. Nu 

håller kommunen på att skriva ett ge-

nomförandeavtal tillsammans med 

Trafikverket. Planen är att arbetet ska 

dra igång nästa år, men förmodat klart 

till 2024. Det är en cirkulationsplats 

som ska täcka alla de här riktningarna. 

Sedan kan det vara andra bitar också 

som hänger ihop med gång- och cy-

kelvägar och övergångsställen. (Läs 

mer om korsningen i Svanhagen på 

sidan 8.)

När kommer kommunalt vatten 

och avlopp till samma område, det 

vill säga  till bensinmacken, pizze-

rian, Mälarö skydd med flera?

– Här har vi vägsträckningar som ska 

beaktas. Vattenledningar ska dras 

fram och grävas ned i backen. Här 

finns också diskussioner om det ska 

bli en lokalgata vid de ställen som har 

komersiella delar eller om det blir en 

cirkulationsplats även där. Just den 

delen är en pågående detaljplan och 

nästa steg i processen är en så kallad 

granskning. Det innebär att man har 

fått in synpunkter som sammanställts 

och nu ska detta granskas. Därefter 

ska planen ställas ut igen och först när 

det är klart, kan det gå vidare till be-

slut.
                               

              EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Hur gick det med Birkaskolans flytt?

En av de platser som varit aktuella för Birkaskolans nya placering, är ett område ned-

anför Uggleberget. En läsare frågar hur det gått med planerna.                        Foto: Ewa Linnros
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Året som gått 

Det som utreds nu är en helt ny 

infartsparkering samt utvidgning 

av parkeringarna vid Skå, Träkvista 

fintlig linje får fler tu

att andra linjer kommer till. Det andra är fler vägag

MÄLARÖARNA | Efter många 

turer fram och tillbaka kom-

mer nu en bussförbindelse via 

Slagstafärjan igång.

– I väntan på permanenta lösning-

ar som rör infrastrukturinsatser 

och vissa ombyggnationer av på- 

och avfarter, så är vi nu överens om 

att köra igång en tillfällig lösning 

som vi kallar för ett testförsök, be-

rättar Kristoffer Tamsons (M), tra-

fiklandstingsråd.

Det blir mindre bussar som i det 

första försöket kommer att köra 

mellan Ekerö centrum och Fittja. 

Testförsöket startar den 19 augusti 

och pågår fram till den 14 decem-

ber.
– Parallellt med försöksperioden 

fortsätter vi dialogen och arbe-

tet med både Ekerö och Botkyrka 

kommun för att landa i de mera 

permanenta insatserna som be-

hövs. Efter försöksperioden får vi 

se om vi kan fortsätta med en per-

manent lösning eller om det blir 

ett fortsatt försök, säger Kristoffer 

Tamsons och tillägger:

– Jag hoppas att det här ska bli ett 

lyft på kort sikt för ekeröborna när 

det gäller utvecklingen av kollek-

tivtrafiken, men också ett lyft för 

de utmanande åren som man har 

framför sig när det gäller stora väg-

byggnationer.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Bussförbindelse på Slagstafärjan startar 19 augusti

Buss mellan 

Ekerö och Fittja 

via färjan införs 

i augusti.

FOTO: EWA LINNROS

KOMMUNEN | Kommunen hinner 

inte med att bygga ut vatten och 

avlopp i takt med exploatering-

en. Därför föreslås ändringar 

VA-planen (vatten- och avlopp) 

och begränsning i att anta nya 

detaljplaner. Om utbyggnad av 

kommunalt VA försenas, kan det 

leda till att många fastighetsä-

gare som tidigare inte haft något 

krav på sig att åtgärda sina 

enskilda anläggningar, nu riske-

rar att göra det.

Resurserna har inte varit tillräck-

liga för att följa den tidsplan som 

gjordes 2013 för VA-utbyggnaden 

i kommunen. I ett förslag om änd-

ringar i VA-planen som tagits fram 

av kommunens miljöstrateger, står 

att tidsramarna för att kunna anta 

detaljplaner har varit för optimis-

tiska. I kommunens VA-plan ingår 

flera så kallade omvandlingsom-

råden, det vill säga områden som 

ursprungligen skapats för fritids-

bebyggelse, men där fler och fler 

väljer att bosätta sig permanent. 

Utbyggnaden av VA i dessa områ-

den har dock dröjt, bland annat för 

att detaljplan inte har antagits än. 

– I teorin kan man bygga ut VA 

utan detaljplan, men det riskerar 

att medföra en rad olika problem 

och bekymmer så det vill kommu-

nen oftast undvika, förklarar Kas-

par Fritz, miljö- och hälsoskydds-

chef på kommunen. 

I och med att detaljplaner ännu 

inte antagits för flera av de om-

vandlingsområden som ingår i 

VA-planen, blir då VA-utbygg-

naden försenad. För att kunna 

hålla den tidsram som satts upp 

för VA-utbyggnaden, skulle de-

taljplanerna för dessa områden ha 

antagits samma år som VA-planen. 

Men andra detaljplaner med fo-

kus på andra kommunala behov, 

har prioriterats högre än omvand-

lingsområden i VA-planen.

I förslaget konstateras också att 

om utbyggnadsplaner av allmänt 

VA flyttas fram i tiden, kan det leda 

till att många fastighetsägare som 

tidigare inte haft något krav att åt-

gärda sina enskilda anläggningar, 

nu riskerar att behöva ta tag i detta.

 Kaspar Fritz, bedömer dock ris-

ken som liten.

– Miljönämnden har hittills valt 

att inte ställa krav på åtgärder av 

fastighetsägare om kommunalt VA 

kan förväntas inom en tioårsperi-

od. Det är väl dessa fastigheter som 

avses i den skrivningen, det vill 

säga krav kan komma att riktas om 

kommunal utbyggnad inte längre 

kan förväntas inom tio år. Det är 

inte sannolikt att man får ett krav 

från miljönämnden strax innan 

kommunal utbyggnad sker. Om 

man ändå har en relativt ny anlägg-

ning när kommunal utbyggnad 

sker, kan kommunen vara skyldig 

att lösa in den till en del av värdet, 

förklarar Kaspar Fritz.

Från politikens sida kommenteras 

situationen också.

– Moderaternas oförmåga att 

planera långsiktigt och satsa peng-

ar där det behövs får nu tydliga 

konsekvenser, både vad det gäller 

enskilda individer som inte får 

tillgång till en bra VA-lösning i 

rimlig tid och vad det gäller mil-

jön som får motta smutsigt vatten 

när VA-systemen inte fungerar 

fullgott. Det är bland annat av den 

här anledningen Mälarökoalitio-

nen vill inrätta en  samhällsbygg-

nadsnämnd och satsa mer på en 

långsiktighet på detaljplanesidan, 

kommenterar Hanna Svensson 

(S), oppositionsråd.

Adam Reuterskiöld (M), kom-

munstyrelsens ordförande förkla-

rar situationen:

–  Det är komplicerat att se till  att 

allt går i takt. VA-planen är en del 

i hur vi ska ha en stabil och lång-

siktig lösning på utvecklingen i 

kommunen. Den hänger ihop med 

byggnation, utbyggnad av elnä-

tet, infrastruktur och massa saker 

som är grundläggande för att man 

ska kunna utveckla ett samhälle. 

Därför är det viktigt att VA-planen 

uppdateras kontinuerligt efter-

som verkligheten förändras och då 

måsta man anpassa sig till det.

                         

                                      
      EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

VA-utbyggnaden ligger efter
VATTEN OCH AVLOPP

Kommunalt vatten- och avlopp (VA) installeras med ett så kallat LTA-system 

(Lätt Tryck Avloppsystem) där en pumpenhet placeras inne på fastigheten. 

Men utbyggnaden av kommunalt VA hänger inte med exploateringstakten.  
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Vad tycker du?

Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | På kommunfull-

mäktiges möte 8 oktober antogs 

ramprogrammet för badhuset. 

Men Öpartiet röstade nej och vill 

istället ha en folkomröstning om 

ett badhus ska byggas eller ej.

Nu har Öpartiet börjat med en 

namninsamling för att få till en 

folkomröstning i frågan om bad-

huset. Det krävs namn från tio 

procent av kommunens röstberät-

tigade personer, det vill säga cirka 

2 000 personer, för att en folkom-

röstning kan begäras.

Öpartiet är däremot inte mot ett 

badhus rent principiellt.

– Gärna badhus men när eko-

nomin tillåter det. Vi har haft ti-

der när vi har haft god ekonomi, 

då kanske man skulle ha byggt 

ett badhus. Men nu har vi väldigt 

mycket som måste göras, vi mås-

te bygga skolor och så vidare. Det 

ligger kanske inte rätt i tiden att 

bygga ett badhus och vi vill att 

medborgarna ska få tycka till, sä-

ger Bernt Richloow (ÖP).

– Nu måste vi spara på saker och 

ting, då är det väl jättedumt att ta 

lån för att bygga ett badhus. Det 

kanske leder till skattehöjningar 

eller att man måste dra in på andra 

verksamheter. I så fall ska med-

borgarna få säga sitt om de verk-

ligen vill det, kommenterar Stefan 

Björn (ÖP).

Om Öpartiet får in de cirka 2 000 

namnen, går sedan frågan om en 

folkomröstning vidare till kom-

munfullmäktige. 

– Då får varje parti stå för sitt 

beslut om man är emot eller för 

en folkomröstning, säger Stefan 

Björn.
Öpartiet, tillsammans med 

bland annat hyresgästföreningar-

na och Socialdemokraterna har en 

gång tidigare fått igenom en folk-

omröstning. Då handlade det om 

huruvida kommunen skulle sälja 

ut andelar i Ekerö bostäder eller ej. 

Nejrösterna övervägde och även 

om en folkomröstning inte är be-

slutande utan vägledande, ledde 

det till att det inte blev en försälj-

ning. 
Många har visat intresse och 

skrivit på. Dock är inte antal in-

samlade namn räknade ännu, då 

insamlingen är pågående. 

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se
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Öpartiet har varit på flera platser runt öarna för att få in namnunderskrifter för 

en folkomröstning om badhusbygget.                  
                                      FOTO: EWA LINNROS
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Särskild begåvning 
MÄLARÖARNA | Efter att ha fått kritik 
från Skolinspektionen för att inte ha gett 
tillräckligt stöd till en elev med särskild 
begåvning, bestämde sig barn- och utbild-
ningsnämnden för att ta fram en särskild 
handlingsplan för att tillgodose denna 
grupps specifika behov. 

När MN skrev om beslutet i april, sa Si-
vert Åkerljung (KD), ordförande i nämn-
den att planen skulle vara klar i september. 
Så blev det inte riktigt, men när Johannes 
Pålsson, chef för kommunens barn- och 
utbildningsförvaltning, får frågan om hur 
långt arbetet har kommit, berättar han att 
planen är på gång.

– Vi håller på med att bearbeta utform-
ningen av denna plan tillsammans med oli-
ka delar av verksamheten. Vi har för avsikt 
att ta upp planen på första nämndmötet 
2020.

Ingen ny angöring 
KUNGSHATT | I början av maj skrev MN 
om att många Kungshattsbor försökte få 
gehör för sina önskemål om att pendelbå-
ten mellan Tappström och Stockholm city 
ska variera sina angöringsplatser. På så sätt 
skulle många boende slippa upp till tims-
långa promenader i oländig terräng.

Både Ekerö kommun och Region Stock-
holm, som ansvarar för leden, lovade att se 
över om behoven kunde tillgodoses, när 
tidtabellen för 2020 skulle planeras.
Det blev dock ett dystert besked för Kungs-
hattsborna. 

– Kommunen har kontrollerat att önske-
målet från Kungshattborna har nått Region 
Stockholms Trafikförvaltning, men har inte 
ställt oss bakom. Vi följer därmed regionens 
resonemang kring att den stora majoriteten 
av de som bor permanent på Kungshatt bor 
på den norra sidan och att pendelbåten bor-
de lägga till där, förklarar Pepijn Klaassen, 
trafikplanerare på kommunen och fortsätter: 

– Vi förstår att nuläget kan upplevas som 
krångligt för de enskilda, men det handlar 
om kollektivtrafiken och i det här fallet en 
väldigt särskild typ av kollektivtrafik, näm-
ligen en pendelbåt. Den har långa avstånd 
mellan hållplatserna och tar hand om rätt 
så stora mängder resenärer på varje brygga. 
Kungshatt är egentligen redan ett undantag 
som kommunen har stridit för, så att det blir 
mer intressant att bosätta sig permanent på 
ön. Att förutsättningarna är olika beroende 

på var man har sin fastighet på Kungshatt är 
självklart, men ingenting som man kan lösa 
genom att lägga om kollektivtrafiken.

Ny hemsida på gång 
MÄLARÖARNA | I januarinumret skrev vi 
om den ”digitaliseringsresa” som kom-
munen är i färd med att göra. Ny hemsida, 
e-tjänster och en ”digital medarbetare” var 
några av de tjänster som skulle förbättras 
och införas. I samband med detta arbete 
sökte kommunen testpersoner som skulle 
vara med och testa tjänsterna. 

– Vår efterlysning av testpersoner tidiga-
re i år fick ett enormt positivt mottagande 
och vi har genomfört användartester för 
en e-tjänst och vår nya karriärwebb. Vi har 
också, genom enkäter och användartester, 
fått ett väldigt bra underlag för att utveckla 
vår nya hemsida och fler e-tjänster. Det ar-
betet pågår för fullt. Vi kommer att fortsätta 
bjuda in till att vara med och utveckla våra 
digitala tjänster, berättar Maria Svensson, 
chef för kommunens digitalisering och ser-
vice.

Den digitala medarbetaren ”Kom-
mun-Kim” lanserades tidigare i år och trä-
nas nu kontinuerligt för att kunna svara på 
så många som möjligt av kommuninvånar-
nas frågor. Den nya hemsidan och ett antal 
e-tjänster lanseras under nästa år.

Dans utan krav 
MÄLARÖARNA | Under vårterminen star-
tade Dansverket ett landstingsfinansierat 
dansprojekt med namnet ”Dans utan krav”, 
som riktade sig till unga tjejer med stress- 
och orosproblem. Projektet har fortsatta 
även under höstterminen, men resultatet 
från den senaste kursen har inte analyserats 
ännu.
– Resultatet från vårterminen visade på 
stor skillnad för ökat välmående hos flera 
av deltagarna vilket var ett oerhört positivt 
besked. Denna termin har vi haft färre del-
tagare i gruppen än mot vårterminen så vi 
hoppas kunna få in fler till kommande år.
Från årsskiftet går kommunen in och del-
finansierar projektet, vilket gör att det fort-
sätter även nästa år och nya deltagare kan 
anmäla sig. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

MÄLARÖARNA | I mitten av mars 

startar Dansverket ett nytt dans-

projekt för tonåriga Mälarötjejer. 

Genom att testa kravlös dans 

under ett år, får de en möjlighet 

att motverka många av de stress- 

och orosproblem som blivit allt 

vanligare bland unga flickor.

– Man har sett att den här typen 

av dans har väldigt positiva hälso-

effekter och har bland annat kun-

nat mäta det genom minskat antal 

besök hos skolhälsovården. I det 

här skedet riktar vi oss till en mål-

grupp som upplever mycket stress, 

oro, psykosomatiska besvär och 

nedstämdhet bland annat, berättar 

Sara Grändegård.

Hon är danspedagog och särskilt 

utbildad i den hälsobefrämjande 

metod som utarbetats genom stu-

dien ”Dans för hälsa”, som gjorts av 

Anna Duberg vid Universitetsjuk-

vårdens forskningscentrum, Regi-

on Örebro län. I forskningsstudien 

kunde man konstatera att dansen 

gav förbättrad hälsa, stärkt själv-

tillit, minskar smärta och stress 

samt även minskad användning av 

smärtstillande mediciner.

Sara Grändegård arbetar på Dan-

sverket som är en fristående del av 

Studieförbundet vuxenskolan och 

är en av de pedagoger som ska leda 

den landstingsfinansierade kursen, 

som är helt gratis för deltagarna.

– Den pågår två dagar i veckan 

under två terminer och vi kommer 

prova på olika dansstilar, kreativa 

övningar och även en hel del av-

slappning. Det viktiga är att det är 

helt kravlöst, att alla deltar utifrån 

sina egna förutsättningar och att 

man får känna på hur det är att ut-

trycka sina känslor genom rörelser. 

En fördel med det här uttryckssät-

tet är att alla kan delta oavsett språk 

eller kulturell bakgrung, säger Sara 

Grändegård.

Det krävs inga förkunskaper och 

tanken är inte att man ska dansa 

snyggt eller bra, utan poängen är 

att man regelbundet får tillfälle att 

röra på sig och känna hur det känns 

i kroppen. Den första gruppen har 

satts samman genom elevhälsan i 

kommunens högstadieskolor och 

individuella gymnasium. De kom-

mer också att finnas med som re-

surs för den som har större behov 

än dansgruppen kan erbjuda. Tan-

ken är också att projektet framöver 

ska utvidgas till att omfatta även de 

mälaröungdomar som går i gym-

nasier utanför kommunen.

– Det är otroligt roligt att få an-

vända den här metoden här på 

Mälaröarna och få möta den här 

gruppen. Generellt sett mår tjejer 

mycket sämre än killar och om så 

bara en tjej blir hjälpt av att vara 

med så är det värt det, säger Sara 

Grändegård.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Kravlös dans ger självkänsla
HÄLSA

”En fördel med det här 

uttryckssättet är att 

alla kan delta oavsett 

språk eller kulturell 

bakgrund...”

”...om så bara en tjej blir hjälpt av att vara med så är det värt det” ’’

Att regelbundet få ägna sig åt 

kravlös dans, har visat sig ge bättre 

hälsa. På bilden ses forskaren Anna 

Duberg tillsammans med några 

deltagare i ”Dans för hälsa”..

 FOTO: KICKI NILSSON, ICON

KOMMUNEN | I en efterlysning 

på sin hemsida söker Ekerö 

kommun testpersoner som vill 

vara med och hjälpa till under 

den ”digitaliseringsresa” som 

kommunen är i färd med att 

göra. Maria Svensson, chef för 

digitalisering och service på 

Ekerö kommun, berättar mer om 

uppdraget.

Vad är det för personer som ni 

söker?
– Vi söker personer som bor i 

kommunen i alla åldrar med oli-

ka typer av bakgrund och digital 

mognad, eftersom vår ambition 

är att våra digitala tjänster ska vara 

tillgängliga för alla och möta deras 

behov.

Har ni fått några svar ännu?

– Ja, vi har fått ett 70-tal intres-

senter.

Hur kommer ”testerna” att gå 

till?
– Testen kommer att variera  be-

roende på vad vi digitaliserar och 

vilka svar vi söker. Det kan vara 

att svara på en enkät, bli intervju-

ad, ge feedback på en design eller 

observeras vid användandet av en 

tänkt digital tjänst eller funktion. 

Vi tar kontakt med de personer 

som visat intresse för att delta 

innan testet och beskriver hur det 

kommer att genomföras.

Vad är det för digitaliseringar 

som ni står inför?

– Under året kommer vi att ar-

beta med digitalisering på bred 

front. Bland annat kommer vi att 

göra om vår hemsida med fokus 

på att göra det enkelt att uträtta 

sina ärenden. Vi ska även ta fram 

nya e-tjänster och utöka servicen 

i vårt kontaktcenter, Ekerö direkt, 

genom att anställa en digital med-

arbetare som kan svara på frågor 

även utanför ordinarie kontors-

tid. Vi är måna om att involvera 

de som kommer att bli användare 

av våra digitala tjänster i alla dessa 

digitaliseringsprojekt. Vi vill att 

tjänsterna ska bli så användarvän-

liga och enkla som möjligt och 

samtidigt möta de behov våra in-

vånare har.

Vad innebär det att ”anställa en 

digital medarbetare”?

– Det betyder att vi kommer 

införa en så kallad ”chatbot” som 

kan svara på frågor med hjälp av 

artificiell intelligens. Man kan ock-

så träna den i att ställa följdfrågor 

till exempel vilket gör att den kan 

fungera nästintill lika bra som en 

kundtjänstmedarbetare.

Får man något för besväret?

– I vissa fall kommer vi att tacka 

för hjälpen med en biocheck el-

ler liknande. Vi tror dock att den 

största belöningen för dem som 

medverkar är den stolthet vi hopp-

as att deltagare känner av att ha 

varit med bidragit till att skapa bra 

digitala tjänster för alla invånare i 

Ekerö kommun.  

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Mälaröbor testar datortjänster
DIGITALISERING

Testerna kan gå till på många olika sätt: allt från att svara på enkäter till att ge feedback på digital design.          FOTO: ARKIV

KOMMUNEN | Nyligen fick 

Ekerö kommun kritik från 

Skolinspektionen för att de inte 

gett tillräckligt stöd till en elev 

med särskild begåvning. Nu 

meddelar barn- och utbildnings-

nämnden att de kommer ta fram 

en särskild handlingsplan för 

just denna grupp. Något som tas 

emot med stor glädje hos många 

berörda föräldrar.

MN har tidigare skrivit om den 

grupp elever som går in under ka-

tegorin ”särskild begåvning” och 

om hur många av dessa blir un-

derstimulerade vilket kan leda till 

följdproblem såsom depressioner 

och skolvägran. I kommunen finns 

sedan ett par år en grupp föräldrar 

som jobbat hårt för att få beslutsfat-

tarna att ändra riktlinjerna och öka 

kunskapen för att därmed kunna 

tillgodose barnens behov.

På senaste kommunfullmäkti-

gesammanträdet den 9 april togs 

en interpellation upp som skri-

vits under av Miljöpartiet, Soci-

aldemokraterna, Liberalerna och 

Öpartiet. 

I den ställdes frågan till Sivert 

Åkerljung (KD), ordförande för 

barn-och utbildningsnämnden, 

om han tänker ta initiativ till att 

ta fram en handlingsplan för barn 

och elever med särskild begåvning. 

I svaret konstaterade han att förut-

om att genomföra en omfattande 

kompetensutvecklingsinsats av-

seende förmågan att genomföra 

pedagogiska utredningar samt 

upprätta bra åtgärdsprogram, ska 

nämnden även formulera ett upp-

drag till förvaltningen att ta fram 

en särskild handlingsplan för arbe-

tet med särskilt begåvade barn.

– Den kommer att vara på plats 

senast i september, säger han och 

fortsätter:
– Då frågan om särskild begåva-

de barns skolsituation har aktu-

aliserats och då vi ser att det även 

på nationell nivå diskuteras flitigt, 

tycker vi att det skulle vara bra att 

förtydliga ramarna för arbetet med 

denna grupp i Ekerö kommun. 

Dels som ett led för att förbättra 

vår förmåga att möta alla barns be-

hov, men också för att bli vassare i 

just denna grupps specifika behov.

Beskedet tas emot med stor gläd-

je i föräldragruppen.

– Efter två års kamp för att få 

omgivningen, skolor och kommu-

nen att förstå våra barns behov så 

går det inte med ord att beskriva 

de känslor som uppstår vid mot-

tagande av det här beskedet. Idag 

är en historisk dag för demokratin 

och för elevers rätt till utbildning i 

Ekerö kommun, säger Carola Ahls-

son, Föräldragruppen för särskild 

begåvning på Ekerö. 

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Handlingsplan för 

särskild begåvning

KOMMUNEN | I början av april 

började den digitala roboten Kim 

sin ”provanställning” i kommu-

nens kundtjänst. Nu svarar den 

på medborgarnas frågor dygnet 

runt.

Kim (Kommunen informerar 

medborgarna) är framtagen i sam-

arbete mellan Södertälje och Ekerö 

kommun som ett led i att öka ser-

vicen och tillgängligheten. Den 

bygger på artificiell intelligens 

och är till en början specialiserad 

på frågor som rör barn och utbild-

ning samt bygglov, men kommer 

så småningom att kunna svara på 

frågor som berör alla kommunens 

verksamheter. 

– Vi är flera personer som har tränat 

Kim på de vanligaste frågorna och 

svaren. Kim kan svara fel ibland 

eftersom vi alla frågar om saker på 

olika sätt, men vi tränar Kim lö-

pande, säger Maria Svenson, chef 

för digitalisering och service.

Så småningom kommer roboten  

att få sin plats på webbens första 

sida. Från kommunens sida poäng-

terar man också att den inte kom-

mer att automatisera kommunens 

kontaktcenter, utan snarare kom-

plettera det.                   
 

Kommunens nya robot

SKOLA

STENHAMRA | I mitten av april 

skrapade Victoria Wickman 

fram en halv miljon kronor till 

sin mamma Agneta Wickman, 

Stenhamra  i Nyhetsmorgon på 

TV4. Pengarna kommer bland 

annat gå till att rusta upp hem-

met.

När Agneta Wickman vann en på 

en Trisslott från Coop Konsum i 

Stenhamra kallade hon in dottern 

Victoria Wickman för att hjälpa 

henne med tv-skrapet.

– Mamma är inte så äventyrlig av 

sig så hon sitter hemma och tittar, 

berättade Victoria för programle-

darna när det var dags att skrapa 

Triss i direktsändning.

Med sig från Agneta hade hon 

fått instruktioner om att välja lott 

nummer åtta från baksidan av Tris-

skorgen – ett val som visade sig 

lyckat.
Spänningen levde inför den sis-

ta skraprutan och när även den var 

skrapad stod det klart att Victoria 

kammat hem 500 000 kronor till 

mamma Agneta.

– Det känns jätteroligt. Mamma 

var inställd på 100 000 kronor så 

det här blev en stor bonus. Hon 

behöver verkligen vinsten för att 

skaffa nya möbler och prylar till 

hemmet, berättar Victoria. 
             

Stehamrabo vann en halv miljon

2019

KUNGSHATT | När Ekerö fick en 

pendelbåtslinje in till stan var 

det ett stort lyft även för kungs-

hattsborna. Nu hoppas de dock 

på att kunna få gehör för sin 

önskan om att vissa av turerna 

lägger till på den södra sidan 

av ön. På så sätt skulle många 

boende slippa upp till timslånga 

promenader i oländig terräng.

– Många gånger när jag åker båten 

som går vid niotiden på morgo-

nen, är jag den enda som går på vid 

Kungshättan. Den färjan skulle 

lika gärna kunna lägga till på an-

dra sidan ön och jag slapp gå i en 

halvtimme, berättar Bengt Ham-

marlund, som har hus på ön och 

åker fram och tillbaka till stan flera 

gånger i veckan.

Han bor själv nära Nya Kungs-

hatt, där en stadig, nyanlagd bryg-

ga lätt skulle kunna angöras och på 

så sätt förkorta promenadtiden för 

många.
– Farleden går precis förbi och 

det skulle inte förlänga resan för 

dem som åker mellan Ekerö och 

stan, förklarar han.

Kerstin de Feudis och Sol-

veig Farbre har båda fastigheter 

i Kungsborg och tillbringar så 

mycket tid som de kan på ön, nå-

got som de gjort under de senaste 

60 åren. Med packning och ben 

som blivit lite åldrade, har de nära 

en timmes promenad över stock 

och sten, för att komma till nuva-

rande angöringsplats. Skulle båten 

istället lägga till vid Nya Kungs-

hatt, skulle det halvera tiden och 

de skulle kunna promenera på den 

lättare vägen genom gamla tegel-

brukets allé till Nya Kungshatt is-

tället för i skogen.

– Värst är det på vintern, då 

många av grannarna istället går 

över isen för att komma till Lov-

ön och ta bussen därifrån. Det är 

många som har gått ner sig när de 

chansar och isen inte håller, berät-

tar Kerstin de Feudis.

– Om båten istället lade till vid 

Nya Kungshatt, skulle det betyda 

att vi faktiskt skulle kunna bo här 

året om, då vi lättare skulle kunna 

bära med oss det som vi behöver ha 

med oss från stan, fyller Solveigh 

Farbre i.
Drygt hundratjugo fastighetsä-

gare har skrivit på en namninsam-

ling om att båtlinje 89 ska angöra 

Nya Kungshatt och denna har läm-

nats in till kommunen och Region 

Stockholm.
– Vi har inte mycket att säga till 

om i denna fråga, men vi har på-

talat önskemålen i våra kontakter 

med Region Stockholm, som an-

svarar för trafiken, säger Pepijn 

Klaassen, trafikplanerare på kom-

munen.
På Region Stockholm menar 

man att då det är fler fastboende 

på norra delen av ön, är det störst 

anledning att angöra den bryggan.

– Det är dessutom så att om vi 

skulle angöra den södra bryggan, 

skulle vi behöva gå norr om ön 

och i farleden, där det är begränsad 

hastighet. Detta skulle göra att rut-

ten tog ännu längre tid, säger Claes 

Keisu, presskommunikatör.

Han menar dock att kommunen 

har möjlighet att lyfta fram öns-

kemålen i sitt svar angående tid-

tabellen för 2020, som nu är ute på 

remiss.
LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

”Lägg till på andra sidan ön”
KOLLEKTIVTRAFIK

Kungshattborna vill att pendelbåten varierar angöringsplats

Om ett par pendelbåtsturer per dag skulle angöra en annan brygga skulle 

många boende slippa släpa packning över stock och sten, som de gör nu. 

 FOTO: PRIVAT
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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

KOMMUNEN | Ekerös nya kom-
mundirektör Christina Hedberg 
har nu varit på plats i fyra måna-
der. MN bjöd in henne till tid-
ningens radioprogram ”God kväll 
Mälaröarna” för att höra mer om 
hennes arbete.

Arbetet som kommundirektör 
innebär att vara en bro mellan po-
litiken och tjänstemannaorgani-
sationen. Kommundirektören är 
den som är ytterst ansvarig för att 
verkställa de politiska besluten,  
en extra diger uppgift just nu då 
mycket är på gång med ombyggna-
tion av tre centrum, byggnation av 
både äldreboenden och skolor och 
troligtvis, ett nytt badhus. 

Hur har din första tid varit i 
kommunen?

– Det har varit en mycket inten-
siv och lärorik period men väldigt 
roligt. Det är också extra roligt att 
komma in i en sådan spännande 
och expansiv fas i Ekerö kommuns 
historia, säger Christina Hedberg.

Vad är ditt intryck av organisa-
tionen?

– Det är en väldigt välskött or-
ganisation, en stabil grund att stå 
på. Ekonomin är i balans och det är 

viktigt när vi står inför dessa stora 
utmaningar med många inves-
teringar som behöver göras. Det 
som också är oerhört glädjande är 
att Ekerö kommun har väldigt god 
kvalitet inom våra kärnverksam-
heter skola, vård och omsorg. Att 
vi har både en god ekonomi och 
en bra kvalitet beror också på att 
vi har väldigt kompetenta chefer 
och medarbetare och även ett bra 
politiskt klimat, med kompetenta 
och ambitiösa politiker. Att driva 
en kommun handlar verkligen om 
teamwork mellan politiken och 
tjänstemannaorganisationen. 

Har du gjort några stora föränd-
ringar?

– Jag har gjort några mindre om-
organisationer som träder i kraft 
nästa år. Bland annat har min bi-
trädande kommundirektör Daniel 
Lindqvist fått nytt jobb som kom-
mundirektör i Knivsta kommun. 
Jag kommer inte att ersätta honom 
utan jag fördelar ut hans ansvars-
områden dels på mig själv, dels på 
några andra i ledningsgruppen. Jag 
har också valt att skapa en samman-
hållen stadsbyggnadsförvaltning, 
där teknik och exploatering från 
årsskiftet kommer att ligga under 
nuvarande stadsbyggnadschefen 

tillsammans med de befintliga en-
heterna för planering, fastighet, 
bygglov och miljö. Sedan har jag 
fått ett uppdrag från politiken att 
se över socialtjänsten. Under nästa 
år är inriktningen att det ska gå från 
en beställar- och utförarmodell till 
en sammanhållen socialförvalt-
ning, där socialnämnden kommer 
ansvara för såväl beställarfunktio-
nen som den egna produktionen 
av sociala omsorg.

Christina Hedberg gläds också åt 
kommuninvånarnas engagemang.

– Det är otroligt kul att så många 
människor nu engagerar sig i med-
borgardialoger och att svara på 
våra enkäter på alla planer som vi 
har igång nu med utveckling av 
centrum och badhus. Vi har fått 
in tusentals med synpunkter som 
vi naturligtvis ska ta till oss.  Jag 
tror att det är väldigt viktigt att vi 
involverar invånarna mer i allt som 
händer i kommunen. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Viktigt att involvera medborgarna 

KOMMUN ” Att driva en kommun handlar verkligen om teamwork mellan politiken och tjänstemannaorganisationen” ’’

Kommundirektör Christina
 Hedberg medverkade i 

tidningens radioprogram.             
FOTO:  EWA LINNROS
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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

Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Öppet: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringsotra

Nytt namn men lika trevliga  
& kunniga som tidigare.

God jul &  
 Gott nytt år!

 
Övriga dagar öppet som vanligt!
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EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

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

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

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

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

FÄRINGSÖ | Eva Solhäll blev 
årets miljöstipendiemottagare 
för arbetet med sin hälsoträd-
gård på Färingsö. Där erbjuder 
hon en läkande miljö för åter-
hämtning och utveckling för den 
som behöver.

Den 12 december tog Eva Solhäll 
emot utmärkelsen som även inne-
fattar ett stipendier på 30 000 kro-
nor, under kommunfullmäktiges 
sista sammanträde för året.

– Det känns otroligt roligt att 
kommunen har förstått vad mitt 
värdegrundsförändrande och 
mellanmänskliga hållbarhetsar-
bete innebär och att jag får denna 
utmärkelse, säger en glad Eva Sol-
häll.

I den hälsoträdgård som hon 
byggt upp i Färentuna, erbjud-
er hon läkande och inspirerande 
upplevelser för såväl privatperso-
ner, skolor och andra grupper som 
kan tänkas ha glädje av miljön. 
Hon ordnar retreat, stresshante-
ringskurser, friskvårdsarbete och 
enskilda terapisessioner med na-

turen och ateljén som bas. Mycket 
av det hälsofrämjande arbetet har 
också stöd i forskning och Eva 
Solhäll är inbegripen i flera pro-
jekt som är knutna till Sveriges 
lantbruksuniversitet.

– Det handlar om att upptäcka 
sina egna resurser genom samspel 
med naturen, säger Eva Solhäll och 
berättar om hur hon länge arbe-
tat med naturens läkande krafter, 
något som på senare tid fått stort 
genomslag genom till exempel det 
som kallas ”skogsbad” och är en 
återhämtningsform som härstam-
mar från Japan.

Ett av de projekt som Eva Solhäll 
arbetar med kallar hon för ”Års-
tidsväxlingar” och riktar sig till 
skolungdomar. Där får eleverna be-
söka hennes trädgård och genom 
att vara i trädgården och utföra 
sysslor kopplade till den, är tanken 
att stävja psykisk ohälsa och stress i 
ett tidigt skede.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Årets miljöstipendium

UTMÄRKELSE

UR MOTIVERINGEN

>> ”…Eva Solhäll driver en läkan-
de hälsoträdgård i Färentuna. En 
hälsoträdgård är övergripande 
och innefattar begreppen tera-
piträdgård, läkande trädgård och 
sinnenas trädgård. Verksamheten 
är vetenskapligt underbyggd och 
Eva forskar kring människors 
hälsa...”

Evas trädgård främjar besökarnas hälsa

FOTO: EWA 
LINNROS

MÄLARÖARNA | Vid kommun-
fullmäktiges sista sammanträde 
för året delades förutom miljö-
stipendiet fem stycken kompe-
tensutvecklingsstipendier om 
10 000 kronor ut till personer 
inom kommunens verksamheter.

Inom förskoleverksamheten fick 
Oskar Kuus på staben stipendiet, 
för att kunna fortbilda sig på ett 
sätt som kan bidra till digitalise-
ringsarbetet inom förskolan och 
övriga förvaltningen.

Sana Elyoussoufi, Tappströms-
skolan tog emot stipendiet för 
att utveckla sitt arbete som lärare 

inom matematik och Malin Fager-
lund, Sanduddens skola får möjlig-
het att genomgå en skolhundsut-
bildning. 

Anneli Gardelin, Ärlans servi-
ceboende i Stenhamra fick ta emot 
omsorgens stipendie för att kunna 
tillägna sig kunskaper inom mo-
tiverande samtal. Slutligen gavs 
”övriga verksamheters” stipendie 
till Lena Söderberg, äldreenehe-
ten socialkontoret,  för att hon ska 
kunna fördjupa sina kunskaper 
inom demenssjukdomar bland 
äldre. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fem stipendier
för fortbildning

MÄLARÖARNA | 24 procent 
av mälaröborna säger sig inte 
ha råd att betala en oväntad 
utgift på 12 000 kronor utan 
att ta lån och 12 procent uppger 
att de ”alltid”, ”ofta” eller ”då 
och då” har svårt att betala 
sina räkningar. Det framgår av 
den medborgarundersökning 
som Länsstyrelsen genomfört i 
Stockholms län.

Medborgarundersökningen täck-
er  till exempel in områdena ”bo-
stadsbyggande” och ”ekonomi”. 

Bland annat kan konstateras att 
mälaröborna ligger näst lägst när 
det kommer till att vilja ha en be-
folkningsökning i sin egen kom-
mun. Endast 34 procent ville se 
en ökning, jämfört med Nynäs-
hamn som ligger i topp med 62 
procent. Allra lägst ligger Lidingö 
med 26 procent. 

När det kom till att trivas med 
sitt boende hamnade dock mä-
laröborna högt och 95 procent är 
nöjda med sitt nuvarande boende.

Oro för oförutsedda utgifter
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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



16 | årets som gått 2019 MÄLARÖARNAS NYHETER • 18 DECEMBER 2019 16 16 

 

LÄNGTAR DU  
efter förändring? 

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

Läs mer på: www.me2u.se/coaching

MÄLARÖARNA | MN har nu sänt 
radio i snart sex år. Som lokaltid-
ning är det ett suveränt komple-
ment i vår nyhetsrapportering. 

Vårt radioprogram ”God kväll Mä-
laröarna” är en kanal där vi som 
tidning har möjlighet att hålla de-
batter med de förtroendevalda i 
kommunen och också, ge chansen 
till mälaröborna att göra sin röst 
hörd i viktiga frågor.

Radion är ett fantastiskt kom-
plement till tidningen då intervju-
erna  sker i direktsändning, vilket 
ger en extra dimension och dyna-
mik till samtalen.  

I år har precis som föregående år, 
programmet haft  flitig medverkan  
av våra kommunpolitiker och tra-
fikregionsrådet Kristoffer Tamsons 
(M), har besökt vårt program för 
tredje gången sedan vi startade.

Vi har numera en stadig pro-
grampunkt för sport. En annan väl 
inarbetad programpunkt är ”Fråga 
Johan”, dit frågor från våra läsa-
re och lyssnare om kommunens 
verksamheter har strömmat in. 

Nu gör vi juluppehåll men ser 
fram emot ett nytt radioår 2020. 
Till dess önskar vi en God jul och 
gott nytt år.

radio@malaroarnasnyheter.se

Radioåret i MN:s eget radioprogram

RADIO

Trafikregionsråd Kristoffer Tamsons (M) och Adam Reuterski-
öld (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Programledare Joakim Jonsson och kommunens näringslivs-
chef Johan Elfver i programpunkten ”Fråga Johan”.

Levande musik med Thomas Eriksson och Manicka Ångström. Prisade ungdomsföretaget ”Pulse Design”.      FOTON: EWA LINNROS
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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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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

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

Menhammar Stuteri AB söker:
 
Stallchef till Granskog

Se mer information om tjänsten på www.menhammar.com

Fr
åg

a 
Jo

h
an

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

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

Besökte Ekerö bibliotek och dia-
logmöjligheten kring Ekerö cen-
trums utveckling. Det var bra i 
mångt och mycket men jag med 
flera besökare, undrade mycket 
över var våra styrande politiker 
var? Det pratas om att de vill ha en 
dialog med kommuninvånarna så 
varför var de inte på plats? 

– Gällande den här utställningen 
bestämde förtroendevalda och tjäns-
temän att det enbart skulle vara tjäns-
temän på utställningen eftersom man 
från båda håll vill ha all fokus på ut-
ställningen och projektet och inte på 
politiken.

Kan man få slutbesked även om 
bygglovet är överklagat men dom 
inte har blivit klar?

– Ja, det vill säga om sökande har 
fått ett bygglov, ett startbesked och 
byggt huset. Därefter ansöker man 
om ett slutbesked och om alla punk-
terna i kontrollplanerna är uppfyllda 
så beviljar bygglovsenheten ett slut-
besked.   

Vad är det för enorma avverkning-
ar som sker i Jungfrusundssko-
gen? Det har talats om föryngring 

av denna skog, men vid exempel-
vis Skomakartorp ligger enorma 
travar av nedhuggna träd. Är det 
egentligen avverkning för framti-
da exploateringar?

– Ekerö kommun är huvudman för 
leden och vi har löpande haft dis-
kussioner med Trafikverket om dess 
framtid när Förbifart Stockholm öpp-
nar om dryga tio år. Jag bedömer att 

man behöver göra den bedömningen 
löpande under 2020-talet innan man 
fattar något definitivt beslut. 
              
Hamburgerrestaurangen i Ekerö 
centrum kan inte öppna eftersom 
det är problem med att få alla till-
stånd i kommunen klara. Det är 
också allmänt känt bland entre-
prenörer att Ekerö kommun är 

exceptionellt långsamma med att 
få klart allt från bygglov till till-
stånd. Vad är problemet ?
– Nej, själva handläggningen är inte 
långsam även om vi tjänstemän inte är 
ofelbara. Vi kan göra fel och vara lång-
samma ibland. Men det som oftast tar 
tid är att ansökningarna behöver kom-
pletteras då den som söker, exempel-
vis inte har tillräckligt kompletta rit-
ningar, saknar väsentliga funktioner 
för ventilation, personaltoalett med 
mera. Kommunens bygglovsenhet 
har jobbat mycket med att effektivise-
ra sin handläggning och expedierar ett 
bygglov med kompletta handlingar på 
cirka två veckor. Sedan kan vi alltid 
bli bättre både på att informera och 
att förtydliga, så att våra invånare blir 
ännu bättre på att göra rätt och ta reda 
på alla fakta de behöver för att bygga 
eller bedriva näringsverksamhet.                              
                                                    
                                                     EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Var fanns styrande politikerna?

En läsare undrar varför de styrande politikerna inte fanns på plats under dialogveckan 
för Ekerö centrum.                                                                                                                              Foto: Ewa Linnros

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
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Varmt välkommen önskar 
Jeanette, Johanna, Endre m.fl.

Jungfrusundsvägen 5 vid Träkvista Torg
www.mfcenter.se  info@mfcenter.se

08-560 333 99

Yoga – Healing - Massage – Naprapat m.m.

 Dags att göra en förändring för att må bättre? 

Börja YOGA hos oss! Börja YOGA hos oss! 
Vare sig du är senior, medelålders eller ung – vig eller stel – 

har vi YOGA som passar för dig!

Se schema 

& boka plats på

www.mfcenter.se

All YOGA sker i små grupper med personlig handledning 
av kunniga lärare för att hjälpa just dig att utvecklas.

Boka års-, terminskort eller yogakurs 1 gång/vecka redan 
nu och YOGA GRATIS fram till kursstarterna vecka 2 eller 
prova på ALLA yogaklasser GRATIS under HELA vecka 3 

www.ekerobrygghus.se



Stort tack för tusentals tanka

Under perioden 24 november till 15 december genomförde vi 
en informationsutställning om Ekerö centrums framtid. Syftet 
var att ta reda på hur centrumet fungerar idag och framför 
allt att få höra vad Ekeröborna vill ha för centrum i framtiden. 

Under perioden har vi haft en utställning, öppna 
hus, fördjupade diskussionsgrupper, arkitekt-
ledda rundvandringar och en teckningstävling 
för barn. En enkät har varit tillgänglig på hem-
sidan och i utställningen. Vi har fått över 1.500 

enkätsvar! Det innebär att vi genom enkäterna 
och alla diskussioner fått in 10.000-tals tankar, 
synpunkter och åsikter om vårt centrums fram-
tid. Synpunkterna är en viktig del av kommunens 
beslutsunderlag i det fortsatta arbetet.

Pågående planarbete,  
samråd vintern 2017/2018.

Pågående planarbete, 
parallella uppdrag 2018.

Tappsund  
(fabriken)

Del av  
Ekerö centrum



ar om vårt centrums framtid!

I SAMARBETE MED

Lagakraftvunnen plan, 
bygglov lämnas 2020.

Ekerö 
strand

VAD HÄNDER NU? 
Enkätsvaren och tankarna från 
diskus sionsgrupper, teckningstävling 
och rundvandringar kommer att sam-
manställas och presenteras under 
våren 2020. Sammanställningen 
är en del av kommunens besluts-
underlag för det fortsatta planarbetet. 
Nästa steg är att Ekerö kommun  
tillsammans med byggaktörerna  
fortsätter planarbetet för utveck-
lingen av centrumområdet. 
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Nyårsöppet! 
Drottningholms Slott slår upp portarna på nyårsafton och 
inbjuder till en jullovsvecka med dagligt öppethållande! 
Vandra i paradrummen på egen hand, följ med på de 
guidade visningarna och upptäck slottets detaljer med  
de kluriga bildjakterna. 

www.kungligaslotten.se

Öppet
dagligen 

31 dec–6 jan 
10.00–16.00

Öppet 
Dagligen 31 dec–6 jan kl. 10.00–16.00
Därefter helgöppet.

Drottningholms Slott
jullov på slottet

 Direktsändning  

från MET  

i New York! 

Erskinesalen Lördag 11 januari kl 19 - 21
Entré från 17:15. Introduktion kl 18.00 av  
Camilla Lundberg. Biljetter för 250 kr finns på  
Mälaröarnas bokhandel & malarobion.se.

Passa på att mingla 
med Camilla innan  
föreställningen!

•  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.
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å 
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g
! UTSTÄLLNINGAR

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

Galleri Utkiken
”Nallarnas jul” – busiga nallar gör på-
hitt fram till julafton. Fr. 2 år Utställ-
ningen pågår t.o.m. 12/1.

 EVENEMANG

Mälaröbion
18/12 kl 19: ”Star Wars: The rise of 
Skywalker”, fr. 11 år.
26/12 kl 13: ”Frost 2”, fr. 7 år, kl 16: 
”En del av mitt hjärta”, fr. 7 år, kl 19: 
”Last Christmas”, fr. 7 år. 
29/12 kl 15: ”Sune – Best man”, fr. 7 
år., kl 19: ”Parasit”, fr. 15 år.
1/1 kl 15: ”Frost 2”, fr. 7 år, kl 19: ”En 
del av mitt hjärta”, fr. 7 år.
5/1 kl 14: ”Snipp, snapp, snut och 
tråkmånsarna”, barnt., kl 16: ”Sune 
– Best man”, fr. 7 år, kl 19: ”The Good 
Liar”, fr. 15 år.
8/1 kl 19: ”Porträtt av en kvinna i 
brand”, fr. 7 år.
12/1 kl 15: ”Frost 2”, fr. 7 år,  kl 19: 
”Jojo Rabbit”, fr. 15 år.
15/1 kl 14: Dagbio: ”Pavarotti” fr. 7 år, 
kl 19: ”Jojo Rabbit”, fr. 15 år
17/1 kl 19: ”The Huntress: Rune of the 
dead”, fr. 15 år.
19/1 kl 15: ”Pelle Svanslös”, ej gran-
skad, kl 19: ”Cats”, ej granskad.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

Julkonsert
Uppträdande av Hägerstens vokal-
ensemble och Färingsö blåskvintett. 
Sandra Hillerud, sopran, Anders 
Ohlson, piano. Camilla Lundberg, 
presentatör. Barn från närområdet 
säljer julfika, kaffe och glögg i pausen. 
Fri entré.
När: 21/12 kl 15
Var: Ölsta folkpark
Arr: Ölsta folkpark

Julfest
Julfest för alla åldrar med julmat, jul-
saga, dans kring granen, musik, lekar. 
Inleds med julgudstjänst. 
När: 26/12 kl 11
Var: Ekebyhovskyrkan
Arr: Ekerö pastorat

Annandagspingis
Traditionsenlig pingisturnering på 
annandagen.
När: 26/12 kl 13
Var: Adelsö hembygdsgård
Arr: Adelsö evenemang, Ekerö pasto-
rat och AIF

Julmys
Öppet hus med fika, godis, glögg och 
hästar på kyrkbacken. Kort guds-
tjänst klockan 15.
När: 26/12 kl 13.30

Var: Färentuna församlingshem
Arr: Färingsö församling

Nyårsöppet
Vandra i paradrummen på egen hand, 
följ med på guidade visningar och 
upptäck slottets detaljer med kluriga 
bildjakter.
När: 31/12-6/1 kl 10-16
Var: Drottningholms slott
Arr: De kungliga slotten

Julgransplundring Adelsö
Julgransplundring med levande mu-
sik, tomte, godispåsar och fika.
När: 6/1 kl 13-15
Var: Adelsö hembygdsgård
Arr: Adelsö evenemang och Ekerö 
pastorat

Konsert
”Wozzeck” med bl.a. svenske Peter 
Mattei live från Metropolitan i New 
York.
När: 11/1 kl 19, introduktion av Camil-
la Lundberg kl18
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Mälaröbion

Julgransplundring Stenhamra
Gudstjänst med efterföljande jul-
gransplundring.
När: 13/1 kl 15

Var: Herman Palmsalen, Stenhamra 
församlingsgård
Arr: Färingsö församling

Julgransplundring 
Gudstjänst med efterföljande jul-
gransplundring i Klockaregården.
När: 12/1 kl 11
Var: Lovö kyrka
Arr: Ekerö pastorat

Vinterrally
Det tjugonde ”artrallyt” i ordningen. 
Olika lag tävlar i att räkna fåglar 
runt om i kommunen. Lagen som 
begränsar sitt bilkörande får fördelar. 
Föranmälan senast 11/1.
När: 12/1 kl 7
Var: Samling vid kommunhusets 
parkering eller valfritt ställe.
Arr: Mälaröaröarnas ornitologiska 
förening

 BARN OCH UNGA

Sagolördag
Lyssna till julsagor på sagomattan 
och julpyssla. 
När: 21/12 kl 13
Var: Biblioteket Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur
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God fortsätt ning!God jul & gott  nytt  år!

Tappström

Handla när det 
passar dig!

HANDLA I VÅR BUTIK ONLINEICA.SE/TAPPSTROM

Samma pris på nätet som i butik

  

Lör 6/4 kl 20

DA
GBIO

V
i bjuder på f i

ka
!

Sön 5 januari kl 19

Bioprogrammet framöver
Annandagen kl 13 Frost 2 (sv tal)

Annandagen kl 16 En del av mitt hjärta

Annandagen kl 19 Last Christmas

Sön 29 dec. kl 15 Sune – Best man

Sön 29 dec. kl 19 Parasit

Nyårsdagen kl 15 Frost 2 (sv tal)

Nyårsdagen kl 19 En del av mitt hjärta

Sön 5 jan. kl 14 Snipp, Snapp, Snut

 och Tråkmånsarna

Sön 5 jan. kl 16 Sune – Best man

Sön 5 jan. kl 19 The Good Liar

Ons 8 jan. kl 19 Porträtt av en kvinna i brand

Sön 12 jan. kl 15 Frost 2 (sv tal)

Sön 12 jan. kl 19 Jojo Rabbit

Ons 15 jan. kl 14 Pavarotti

Ons 15 jan. kl 19 Jojo Rabbit

Fre 17 jan. kl 19 The Huntress: Rune of the Dead

Sön 19 jan. kl 15 Pelle Svanslös

Sön 19 jan. kl 19 Cats

Ons 22 jan. kl 19 Les Misérables

Sön 26 jan. kl 15 Dolittle (sv tal)

Sön 26 jan. kl 19 Bombshell – När tystnaden bryts

Ons 5 feb. kl 19 1917

Sön 9 feb. kl 15 LasseMajas Detektivbyrå

 – Tågrånarens hemlighet

Sön 9 feb. kl 19 Unga kvinnor

Ons 12 feb. kl 14 Unga kvinnor

Ons 12 feb. kl 19 Cats

Lör 15 feb. kl 19 Grease

M
ed sångledare

!

SI
NG

-ALONG

K
o

rta filmer för 6
0
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r
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ATTEBIO
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Ons 8 januari kl 19

Annandagen kl 13
Nyårsdagen kl 15

Sön 12 januari kl 15
Annandagen kl 16
Nyårsdagen kl 19

Annandagen kl 19 Sön 29 december kl 19

Svenskt tal!

Sön 29/12 kl 15
Sön 5/1 kl 16
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Hade önskat en ”dialogvecka”

Jag har varit ute på Färingsö 
idag och på ditresan sa två 
chaufförer att de ska vänta i 
fem minuter över ordinarie 
avgångstid och om 176:an 
inte har kommit, så ska de 
ringa trafikledningen. Om 
trafikledningen anser att det 
är nödvändigt, så tillåts de att 
åka innan 176:an kan hinna 
fram. SL hänvisar i sådana 
fall till att ta taxi på resega-
rantin... På hemresan visade 
chauffören sin körorder, 
där det nu framgår att buss 
317 ska invänta de aktuella 
176-turernas ankomst till 
Stenhamra centrum. Jag ber 
att få tacka för att detta åter 
fungerar som det ska!

– Med vänliga hälsningar
Carl Axel Bruno,
Vällingby och Färingsö

Pendelbåt 89 får kraftigt 
reducerad turtäthet under 
vintern med endast 
en båt. Detta trots att 
Blidösundbolaget har 
ytterligare en isbrytande 
båt som de kan använda för 
linje 89! 

Först nu finns en enkät 
på båten där vi pendlare 
kan tycka till.

Varför tittar man på frå-
gan om två båtar först nu? 
Detta med tanke på att 
en fil på Ekerövägen kan 
stängas av närsomhelst!

Tiderna för hemresa är 
extremt dåligt anpassade 
för arbetspendling. Hur 
många passagerare kan gå 
från jobbet i tid för turen 
klockan 14:40!? Förslag: 

Ändra tiden till tidigast 
klockan 15:15. 

Restiden är under hela 
perioden baserad på att 
det ligger tjock is. Det gör 
det i regel endast undan-
tagsvis. Det innebär att 
båten krypkör alternativt 
ligger länge i Ekensberg för 
att vänta in tiden – helt i 
onödan! Tidtabellen skulle 

gott kunna vara tidssatt 
för snabbast möjliga res-
tid med aktuell båt med 
brasklappen om att förse-
ningar kan uppstå vid tjock 
is. Varför är tidtabellen 
tidssatt med restid som är 
onödigt lång när ingen is 
ligger!?

– Pendlare

Onödig väntan med vintertidtabellen Äntligen!

ty
ck

!

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

Träkvista torg – engagerar 
väldigt många och tänk om 
vi också fått en dialogvecka 
som nu Ekerö centrum och 
Stenhamra fått chans till. Är 
det kanske tack vare de massiva 
protesterna mot planerna för 
Träkvista torg kan man undra? 
Vi har önskat mer dialog innan 
granskning, men utan resultat.

I förra MN kan man läsa två insän-
dare om Träkvista torg, en som 
tycker att planen för torget helt bör 
förkastas och en läsare som inte 
kan förstå protesterna. Vet inte hur 
nära torget just du bor då Träkvista 
är ett stort område, men vi som 
är närmast berörda av dessa nya 
tänkta hus är nog rörande överens. 

Vi som bor i de hus som i dagslä-
get är planerade att hamna cirka 12 
till 20 meter (12 meter = personbil 
+ släp eller en flaggstång) från våra 
uteplatser med morgon- respek-
tive dagssol, är inte lika glada som 
du. Men vi vill också att det ska 
rustas upp både på och runt torget,  
men inte att det ska bli så höga hus 
som kommer påverka många av oss 
negativt. Gäller både i vårt radhus-
område och för de intilliggande

villorna. Alla med empatisk för-
måga att sätta sig in i andras situa-
tion förstår säkert att ingen vill ha 
en husvägg, 15 till 25 meter hög, 
som skuggar med balkonger och 
så nära att  nya grannar kommer 
att sitta och titta ner i familjens 
frukoststund. Var kommer livs-
kvalitet in i dessa planer? Bilderna 
i utställningen ser fina ut, men det 
stämmer inte med hur det kommer 
bli i verkligheten. Varför visar man 

inte sanningsenliga bilder i utställ-
ningen? Vi har inte köpt våra hus 
och flyttat hit för att för att sedan 
få höghus som grannar. Det känns 
verkligen inte rättvist när man har 
ändrat den tidigare detaljplanen 
där marken var ”prickad” och 
nybyggnation inte fick bli högre 
än två till tre våningar och antalet 
bostäder var planerade till cirka 60. 
Många känner sig lurade. 

Vi har en hel del synpunkter 

på trafiksituation och för få par-
keringsplatser. Vi tror inte att det 
blir så många som kommer åka 
kommunalt och inte kommer ha 
bil (se problemen vid Clas Horn). 
Ska träkvistaborna gå eller ta med 
sopor på bussen för att kunna fort-
sätta sopsortera utanför närom-
rådet när återvinningen tas bort. 
Det kommer bli ännu svårare att 
komma ut på Ekerövägen, varför 
gör man inte fler cirkulationsplat-
ser?  

Nu håller vi tummarna när 
granskningstiden passerat och 
hoppas att politikerna tar fram sina 
tänkarmössor ännu en gång och 
använder sina empatiska förmågor 
och nu tar ytterligare ett omtag gäl-
lande Träkvista torg så vi kan enas 
om något bra som de flesta kan 
acceptera.

Eftersom vi inte kan represen-
terar alla träkvistabor kallar vi oss 
istället för Träkvista torgbor. Det 
innebär hela Brf Brittgården och 
majoriteten av alla de sakägare som 
i detaljplanen påverkas direkt av 
detta projekt.

– Träkvista torgbor

Hoppas så mycket på att 
det äntligen ska bli ett 
badhus här på Ekerö! Det 
skulle innebära så mycket 
positivt för alla. Liten, ung 
eller äldre. Inte bara för att 
ha kul i, utan även ur häl-
sosynpunkt såsom rehab, 

träning, för skolor, äldre-
vård, idrottsklubbar, fysisk 
och psykisk ohälsa... Ja,ett 
fantastiskt allaktivitetshus 
med vatteninriktning som 
de flesta kan ha glädje av 
och må bra av. 

Och allt det här pratet 

om att det är bättre att 
lägga pengarna på skolor, 
äldrevård etcetera, det är ju 
precis det man gör indirekt 
i och med ett badhus! För 
annars hade väl pengarna 
redan lagts specifikt på 
de sakerna eller? För det 

kommer ju knappast att 
hända bara för att man låter 
bli att bygga ett badhus, 
för då hade pengarna 
redan lagts på det för länge 
sedan!

– Katarina

Klart vi ska ha badhus!

Det öppna landskapet som 
vi kallar Ekebyhovsdalen är 
snart ett minne blott. Även 
om politikerna säger sig 
vilja bevara området i dess 
nuvarande form så ser verk-
ligheten annorlunda ut. Det 
byggs och planeras för fullt i 
de yttre delarna av dalen. Det 
är mycket som ska rymmas 
här: badhus, ny skola, parke-
ringsplatser, lekytor, hästar, 
nya vägdragningar. Och 
mitt i dalen byggs just nu en 
så kallad lekyta – till synes 
planlöst utslängd på åkern 
strax nedanför Ekebyhovs 
skola. 

Ekebyhovsdalen är en 
del av det gamla herrgårds-
landskapet, starkt knutet 
till Ekebyhovs slott och 
dess miljö. Hit hör också 

Jungfrusundsskogen. 
Skogen är planerad att bli ett 
naturreservat. Men beslutet 
verkar ta tid. Bonden som 
arrenderar åkermarken får 
mindre och mindre yta att 
odla på. Snart ger han upp 
och då blir det kanske fritt 
fram för de krafter som vill 
bygga igen hela området. 
Detta trots att det i doku-
ment efter dokument slås 
fast att ”Ekebyhovsdalen 
bör bevaras för att man ska 
förstå de historiska samman-
hangen”. Tomma ord alltså!

Såklart vi behöver bygga 
nya idrottsanläggningar, 
badhus och absolut en ny 
skola. Men kanske inte just 
här. Området ingår nämligen 
i en av de många gröna kilar 
som finns i stockholmsom-

rådet. De gröna kilarna är 
viktiga för den biologiska 
mångfalden och utgör sprid-
ningskorridorer för växter 
och djur. Just Ekerökilen 
består av ett sammanhäng-

ande stråk av grönområden. 
Men detta tar man inte 
hänsyn till när man ständigt 
planerar nya ingrepp i områ-
det.  

Alltsammans hänger näm-

ligen ihop. Ekebyhovsdalen 
är en del av den öppna korri-
dor som startar vid Gällstaö 
och Barrudden, löper via 
Träkvista och gör en sväng 
över Brunna gärde ner till 
Älvnäsviken. Genom att 
täppa till dalen gör man det 
svårt för de vilda djuren att 
röra sig fritt. Även växtlivet 
påverkas negativt. Att tro att 
det betongfundament som 
nu uppförs mitt i dalen inte 
skulle påverka naturen är bra 
naivt. 

Ekebyhovsdalen utpekas 
i flera av Ekerö kommuns 
styrdokument som betydel-
sefull och viktig att skydda. 
I nuvarande översiktsplan 
står ”att Ekebyhovsdalen har 
stora upplevelsevärden och 
bör bevaras öppet som pas-

sage för både människor och 
djur” samt ”att åkrarna även 
fortsatt bör odlas”. Kan det 
bli tydligare? 

Många är nu oroliga över 
dalens framtid. Se de tidi-
gare insändarna i denna 
tidning!  De styrande pratar 
ofta om medborgardialog. 
Kanske vi ska kräva en sådan. 
Tillsammans kan vi komma 
på lösningar som mildrar 
ingreppen i dalen. Det är ju 
vi som vistas i området som 
har bästa kunskapen. Sedan 
vore det ju fint om de sty-
rande kunde svara rakt och 
ärligt på frågan: Vill ni att 
Ekebyhovsdalen även i fort-
sättningen ska vara ett öppet 
landskap?

– Madam Flod

Framtiden oviss för Ekebyhovsdalen

Ett stort och varmt tack 
till den vänliga man i en 
röd bil, som var snäll och 
körde oss från Tappström 
till Ekgården, då det inte 
fanns någon taxi inne fre-
dagen den 6:e december.

– Från två mycket 
tacksamma damer

rosor 
& tack

  MÄLARÖARNAS NYHETER • 18 DECEMBER 2019 

Träkvista torgbor:

I Ekebyhovsdalen trivs de vilda djuren. Här en av älgarna 
som just nu rör sig i området.
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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 10-20Vi har öppet i mellandagarna. 

Från 7.30 till 17.00.  
Välkomna!

Folktandvården Ekerö
Tegelbruksvägen 1B, 08-123 152 85
folktandvardenstockholm.se

God jul och 
gott nytt år!

Tunnlandsvägen 3, mittemot Träkvistavallen
Öppet: Vardag 06.30-18.00. Lördag-Söndag 10-14 

08-560 313 40 • www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook
coloramaekero

Följ oss på Instagram
coloramaekero

Under julen har vi stängt 
julafton, juldagen & annandagen 

samt nyårsdagen

God jul önskar 
Jesper, Agneta, Peter 

och Jörgen! 

Erbjudandet gäller till och med den 5/1 -20

MellandagsreaMellandagsrea
20 % 

på TAPETER
50 % 

på delar av INREDNING- 
SORTIMENTET

25 % 
på FÄRG

ggaa
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TENNIS | Ekeröbon Mirjam 
Björklund kan åter summera ett 
framgångsrikt tennisår. Hon är 
nu rankad på plats 316 i världen.

– Efter min juniorkarrär för snart 
tre år sedan, började en tuff resa 
från noll poäng och kval i alla täv-
lingar mot tjejer som är betydligt 
äldre och mer rutinerade. Sakta 
men säkert så har jag klättrat för-
bi över 1 000 tjejer. Vi brukar säga 
”skynda långsamt”, det viktiga är 
att hålla sig skadefri och att moti-
vationen är hög. Jag mår bra och 
har höga ambitioner för 2020, sä-
ger Mirjam Björklund som totalt 
sett är nöjd med året.

– Jag började på plats 480 och 
målet var att klättra till de 300 
bästa. Jag ligger nu  plats 316, be-
rättar Mirjam Björklund.

Hon har spelat 20 tävlingar hit-
tills i år, plus Fed Cup (landslag) 
och Elitserien. Hon har vunnit 46 
matcher och förlorat 15.

Fed Cup var första gången för 
Mirjam där hon vann en singel 

och en dubbel. Hon tog också sin 
första vinst på WTA-touren i en 
match i Båstads stora damturne-
ring. 

– Där slog jag en tjej som var 
rankad bland de 200 bästa i värl-
den och förlorade sen mot en 
topp-100-spelare med 2-6, 7-5, 
3-6.

Hon har också spelat andra, 
mycket jämna drabbningar under 
året mot topp-100-spelare där det 
blev 6-1, 5-7, 4-7 i en match, 6-4, 
4-6, 6-7 i en annan och 4-6, 6-2, 
3-6 i den tredje.

– Det är väldigt kul och nyttigt 
att få möta dessa spelare så att man 
vänjer sig vid det ännu högre tem-
pot och det känns som om jag re-
dan är där och nosar. Det är också 
hård konkurrens i segmentet 300 
till 500 och där känns det som jag 
i år har tagit ett kliv upp och slår 
de flesta.

Mirjam kommer nu att kunna spe-
la fler WTA-tävlingar, åtminstone 
kvaltävlingar, tack vare sin högre 

ranking och därmed också få bätt-
re ”träning” och tempo. På så sätt 
ger det även möjlighet att klättra 
högre om hon vinner matcher på 
WTA-touren där det är betydligt 
mer poäng än de tävlingar man 
kan spela om man är rankad 400 
till 1 500.

 – Målet är nu att komma in 
bland de 200 bästa så snabbt som 
möjligt så att jag kan spela Grand 
Slams kval och sen topp 100 i hu-
vudtävling, berättar Mirjam som 
precis lyckats få en av de bästa 
coacherna i Sverige och faktiskt 
också i världen, nämligen Jonas 
Björkman.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sporten
46 segrar för Mirjam

Mirjam Björklund har 
avverkat  ännu ett 

       framgångsrikt tennisår.  
                             

FOTO: NEAL TROUSDALE

Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.se’’
Sakta men säkert så har jag klättrat 
förbi över 1 000 tjejer   Mirjam Björklund

Sport nyhet
Tipsa om sportnyhet? 

Skicka kort text till 
sporten@malaroarnasnyheter.se

INNEBANDY | Herrar div 2: 4/1 kl 14:15 Mälaröhallen: Ekerö IK - Sörskogens IF • 18/1 kl 14:15 Mälaröhallen: Ekerö IK - Vallentuna IBK • Herrar div 5B: 11/1 kl: 17:30 Mälaröhallen: Adelsö IF - Mariebergs SK
ISHOCKEY | Herrar div Alltrean ö: 7/1 kl 19:30 Allhallen: Ekerö/Skå IK - SK Iron Hockey • 14/1 kl 19:30  Allhallen: Ekerö/Skå IK - IFK Österåker Vikings HC • 21/1 kl 19:30 Allhallen: Ekerö/Skå IK - Tierps HK

Matcher & tabeller

LÄGET 16 DECEMBER

HEMMAMATCHER T.O.M.21 JANUARI

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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Sportnyhet? 

Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.se

’’
”För Ekerö tennisklubb är det väldigt 

stort att vara i division 1” Sofia Tillström

ETK kamp i division 1

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

Tappströms bollhall: Adelsö IF - IK Hephata

HANDBOLL

Damer div 4 b

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

Sportsgear DHK 8 7 0 1 177 - 118 14

Tungelsta IF 8 6 0 2 167 - 129 12

Skå IK 8 5 0 3 165 - 144 10

Bollstanäs SK 8 4 0 4 178 - 150 8

Gurrabergs HK 8 4 0 4 148 - 167 8

IK Tellus 8 3 1 4 128 - 159 7

Sollentuna HK 8 3 0 5 147 - 155 6

BK Sol 8 3 0 5 151 - 183 6

Norrtulls SK 8 2 0 6 123 - 186 4

Handens SK 8 1 1 6 103 - 176 3

Ösmo GIF HK 8 1 0 7 99 - 168 2

INNEBANDY

Damer 4 n

Ekerö IK 7 5 0 2 47 - 33 15

Råsunda IS 4 4 0 0 62 - 7 12

Hässelby SK IBK 6 4 0 2 59 - 19 12

Högalids IF 4 3 0 1 16 - 13 9

Töjnan IBK 6 2 0 4 22 - 44 6

Sollentuna IBK 5 1 1 3 22 - 44 4

Sigtuna IF 5 1 0 4 19 - 44 3

Väsby IBC 5 0 1 4 14 - 57 1

INNEBANDY

Herrar div 2

Hammarb. IBK 10 8 0 2 79 - 50 24

Grimsta AIK 10 6 4 0 64 - 55 22

Rotebro IS 10 6 3 1 76 - 56 21

TT Ungdom IBK 10 5 2 3 72 - 71 17

Bele Barkarby IF 10 5 1 4 70 - 54 16

Råsunda IS 10 5 1 4 57 - 59 16

Älta IF 10 4 2 4 54 - 49 14

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

Västerhaninge IBK 9 3 1 5 43 - 57 10

Turebergs IF 10 1 4 5 61 - 73 7

Högalids IF 9 1 2 6 50 - 68 5

Ekerö IK 10 1 1 8 56 - 81 4

INNEBANDY

Herrar div 4nv

KTH IF 6 6 0 0 34 - 18 18

Nyboda IBK 7 5 1 1 63 - 36 16

IBK Sundby 7 3 1 3 38 - 36 10

Vällingby BK 6 3 1 2 26 - 35 10

IK Wasa 6 3 0 3 43 - 23 9

Mälarö IBK 6 2 1 3 39 - 34 7

Westermalms IBK 7 2 1 4 22 - 45 7

Ormbacka/Skälby 6 1 1 4 30 - 37 4

Västerorts IBK 7 1 0 6 23 - 54 3

INNEBANDY

Herrar div 5

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

Huvudstadens IBK 6 5 0 1 43 - 33 15

Värtans IK 6 3 0 3 55 - 29 9

Lidingö IBF 5 3 0 2 34 - 23 9

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

Ängby IF 6 2 0 4 42 - 60 6

Adelsö IF 6 1 0 5 26 - 71 3

IK Hephata 5 0 0 5 14 - 49 0

LÄGET 24 NOV

DET HÄNDER TILL DEN 10 DEC

Matcher & tabeller

Sport nyhet

Tipsa om 

sportnyhet? 

Skicka kort text till 

sporten@

malaroarnasnyheter.se

ISHOCKEY

Herrar division 2 östra A

Sollentuna HC 14 11 2 1 71 - 34 36

Nacka HK 14 9 2 3 72 - 26 31

Rimbo IF 14 8 2 4 66 - 41 28

GötaTraneberg 14 6 5 3 54 - 44 25

Bålsta HC 14 5 4 5 44 - 34 20

Spånga Hockey 14 4 3 7 41 - 55 17

Skå IK 14 3 1 10 42 - 86 10

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

ISHOCKEY 

Herrar div 5

Solna SK 5 4 0 1 35 - 16 8

Täby Titans HF 5 4 0 1 44 - 26 8

Brinkens IF 5 4 0 1 25 - 16 8

Ekerö IK 6 3 0 3 49 - 21 6

Älta IF 2 5 2 0 3 33 - 39 4

Väst.HK 1 Blues 4 2 0 2 20 - 27 4

Västerby Pant.HC 6 3 0 3 28 - 48 4

Bele Barkarby IF 4 0 0 4 14 - 28 0

Hanson Brothers 4 0 0 4 12 - 39 0

HANDBOLL | Två tjejer fostrade 

i Skå IK:s framgångsrika F-98 

lag har blivit uttagna till DU 16 

landslaget som ska spela Scand 

IbericoTournament 5-7 december i 

Ciudad Real i Spanien. 

-
-

-

-

-

-

-
-

-

         

TENNIS | Seriespelet i tennis är i 

gång och Ekerö TK:s damer tävlar 

i på hög nivå, nämligen i division 

1. Laget består av Sofia Tillström, 

Josefin Millenros, Nathalie 

Hedblom och Lovisa Hällback. 

Även Nicole Hedblom spelar en 

del matcher. 

-

-

-

-

-

-

-

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Två Skå-fostrade tjejer 

uttagna till landslaget

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

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

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

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

med liten spelartrupp

ISHOCKEY | Det har tidi-

gare skrivits om att Skå 

IK:s A-lag i hockey haft 

en liten trupp spelare 

till matcherna, men för 

B-laget har det varit ännu 

svårare att få ihop folk. 

I hemmamatchen den 7 

november, med publikre-

kord (åtta stycken) hade 

laget sju spelare mot 17 i 

Sundbyberg HS.  

– Det ska väl inte gå, men fak-

tum var att vi vann med 4-3 

över Sumpan, berättar Bengt 

Angerfelt, ”materialarare” 

för Skå IK:s B-lag.

Lagkaptenen Kim Sahl-

ström svarade för två 

mål och en assist. Stefan 

”Bobo”Angerfelt spelade 

non stop, han hade bara ett 

kort byte, samtidigt som 

målvakten Robin Eklund 

storspelade i målet. 

– Att vara så få spelare till 

match är tyvärr ingen en-

gångsföreteelse. I söndags, 

med trogna lirare som Kim 

Sahlström sjuk och Staffan 

Örström skadad, mötte vi 

Stockholm Falcons borta och 

med en halvtimme kvar till 

matchstart hade vi sex ute-

spelare.  Räddningen i nöden 

blev att ringa in en Skå-lirare 

som bor nära hallen i Mälar-

höjden, vi slog Falcons med 

hela 5-1, säger Bengt Anger-

felt och fortsätter:

– Även om det uppenbar-

ligen funkar med bara sju 

spelare, är det ingen bra lös-

ning. Nu efterlyser vi att fler 

av lirarna som ibland brukar 

komma och träna och de som 

sagt att de ska börja spela 

igen, visar sig på träningar 

och till matcherna. Även ni 

som inte lirat på ett tag men 

som är sugna att börja igen, 

kom ner till en träning. Det 

är också välkommet om det 

finns några ”hungriga juni-

sar” (juniorer, reds.anm.) 

som vill vara med och få lite 

extra matchträning.

ISHOCKEY | Efter en riv-

start på säsongen kliver nu 

Skå IK in i nästa fas för att 

slåss om att bli kvar i serien. 

Tränaren Lennart Älgekrans 

har dock gott hopp om att 

det ska gå vägen.

– Nu är den här serien över 

och den 2 december börjar 

nästa, där de fyra sista lagen 

i två serier spelar om att be-

hålla sina platser. De två sista 

åker ur och trean får kvala om 

att vara kvar, berättar Len-

nart Älgekrans, tränare i Skå 

IK:s A-lag.
Han ser dock positivt på 

Skås möjligheter att få vara 

kvar i division 2 östra A.

– Det ser ganska bra ut lag-

mässigt nu och läget är myck-

et stabilare än när säsongen 

började. 
De senaste matcherna har 

inneburit ett par förluster, 

men även en uppskattad seger. 

– På Skås 80-årsdag spelade 

vi hemma mot Österåker och 

vann med 6-2. Vi hade bju-

dit in pojklag och det kom 

mycket publik, så det var ex-

tra roligt.
Den 2 december spelar Skå 

första matchen hemma mot 

Linden hockey från Eskil-

stuna.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Tuff kamp om att vara kvar

KORT OM SPORT

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

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

dieform i bidrag till aktivitetskostnader för barn och ung-

domar. Under sträng sekretess görs indiviudell prövning av 

sökanden.

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

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

Stocktockkhololmkh
olm.sem.se

BROMMA: Ulvsundav. 118-132. Tel. 

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

TÄBYBY: 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, 
Forskar

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.

34

 Sporten Sportnyhet? 
Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

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
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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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LÖPNINLÖPNING | 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

MälarömilMälarömilarömiarömilen föföen fören förför 
sjätte gåsjätte gångengen

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 

Taandaputratra. HHaHan är an är född och upp-vuuxen i Inddoneessien, en av världesien, ns leddande babadmimiintonnationer. Se-inton
dann han flyyttat ttill Svll Sverige har han tagitgit tio SMM-guldd, sexd, sex stycken luld ag-guldd och fyfyra ststyycken indivduellycken a guldd. Han hahar driviivit fram några ivit fr av frammtidens ststora hhopp iopp inom svensk badmminton ooch nu u tränau tränar Ekerö IKnu t :s juniorrer.
– Deet här bliblir ett uett uuppsuppsving och vi hoppaas naturliligtvis s på apå att vi kan få någon n bra tränäningststid i id i bollhallen där vi i måste vara för taför takhöjdensa f  skull.

Ekeröö IK:s baddminntntonsektion har tonsemellan 440 och 550 ju iorer utöveruniore  seniorlagaget på cirrka tioo perspersonetio r. De har även n ett antaal mmototionäotionärer som tränar. 

        
 EWWA LINA LINNROSewa@maalaroarnrnasnyhrnasnyheter.searn

FOTBOLL | Damer div 3 a: 18/5 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Essinge IK Herrar div 2 sö. Svealand: 10/5 kl 115 Träkvisstavalleen: Ekn: Ekerö IKvallen  - FC 

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

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

FRIIDROTT | Mälaröspelen: 17/5 kl 10 Träkvistavallen: Höjd, längd, kula, vortexspjut. Anmälan senast 10/5 till Mälaarö SOK. BÅGÅGSGSKYTTTTE 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 hemmmaplalan, speci-an, speellt eftersom UUlvarna a tränaar vinr vinter-ttid inomhus i i Högdaalen, ddet är det är e, de n bit att åka.
Hur kommerer Mälarröarnaas bågs båg-skytteklubb attt lösa vinntertrträniningng-en?

– Som det ser r ut nu,  kommmmmer vmmer vi att skjuta i någonn idrottshhall hll hhäär uteär ute. Det är några sakerer vi måstete lösasasasa medd kommunen, blanand annnat föfförva-rva-ring av måltavlorrna som m är gaanskanskgan a astora och otympligiga, förklklarar Jr Joonnas Sand.
Förhoppningen äär att de e ska vvarara igång i början av mmaj månaad. Kluluulub-b-ben kommer att haha två prprova-p -på-a-pdagar. För dem somm vill ffortsätsätttta a 

kommer
ännu int
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lite friare t
te är en väl
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Jonas San
skytte när h
lit på i dryga

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

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

FFOTTTBOBOOLLLLL
Herrar diiv 4 Melleersta 
Älta IF 5 44 4 0 0 1 18 -FC Stockhh. Intern. 4 33 0 1 0 1 12 - Värtans IKK 4 3 0 1 7 - 0 1 IFK Lidingögö FK 4 2 0 2 0 2 11 - FC Krukan n 4 2 0 2 0 2 9 - 2 0Ängby IF 4 4 2 2 00 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 - 11 

kå IK & Bygdeg. 4 1 1 1 2 3 - 1
Skå IK & Bygddeg. 4 1 1 2 2 3 - 11 Mälarhöjdens IK 4 1 0 0 3 6 - 13 Ingarö IF 5 1 0 4 5 - 14 

LÄGET DEN 5 MAJ

DET HÄNDER TILL DEN 21 MAJ

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

Matcher & tabelelleleererrrrr

EIKEIK segrarere e i i div

Från v
Kalle B
Berglun

Spela
Fuxberg
              

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

Stockholm

www.skodastockholm.se

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

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

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

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

PREMIÄR FÖR NYA SCOUT. 

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

Med fyrhjulsdrift, förhöjd markfrigång och kraftfull motor står 

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

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

kan tänkas vilja ta med dig. 

Nya ŠKODA Octavia Scout 4x4 TDI 150 hk

Pris från 258.900 kr

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

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

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

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

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

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

kan vara extrautrustad.  *Levereras samtidigt som bilen.

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

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

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

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

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

NÄR UTRYMME MÖTER 

ÄVENTYR. 

FOTBOLL | Sanduddenbon 

Victoria Dalfors var en av de star-

ka krafterna i AIK:s F16-lag när de 

tog SM-guld i Sandviken i slutet 

av oktober. Nu väntar ännu större 

utmaningar. 

AIK:s F16–lag vann i semifinalen 

mot Selånger med 5-0 och finalen 

mot Karlstadlaget QBIK med 1-0.

– Det var verkligen jätteroligt att 

få uppleva att ta SM-guld och att få 

spela i ett så bra lag, säger en glad 

och nöjd Victoria, som tidigare i vå-

ras även var uttagen att spela serie-

spel med AIK:s F19-lag.

Victoria har spelat i EIK:s flickor 

-99 sedan hon var sju år, men se-

dan två år tillbaka spelar hon mitt-

fältare i AIK. Pappa Conny Dalfors 

har varit hennes tränare under åren 

i EIK och har bra koll på hennes 

styrkor.
– Victoria är ett energiknippe och 

på sin mitt-mittposition är hon mo-

torn i laget. Hon har också en stark 

spelförståelse, konstaterar han.

Förutom att hinna med fyra trä-

ningar i veckan under lågsäsong 

satsar Victoria också hårt på att göra 

bra ifrån sig när det gäller studierna. 

Hon går i nionde klass i Engelska 

skolan i Bromma.

– Det går ganska bra att kombine-

ra träning och skola, men jag prio-

riterar alltid skolan om jag behöver 

välja, säger Victoria.

I början av november fick hon 

också det positiva beskedet att hon 

är uttagen till ”F16-akademin” som 

är AIK:s nystartade elitsatsning för 

åldersgruppen.

LO BÄCKLINDER

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

måste välja”         Victoria Dalfors, AIK F16.

SM-guld för Victoria

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

QBIK.                     FOTO: PRIVAT

Hockeycamp lockade 

hundratals ungdomar
ISHOCKEY | Ett hundratal hockey-

spelande barn och ungdomar har 

tillbringat sitt höstlov i kommu-

nens ishallar. Till sin hjälp har de 

haft engagerade tränare och äldre 

lagkamrater. 

– Vi har haft hockeycamp hela veck-

an och det har funkat jättebra. Äldre 

ungdomsspelare har varit med och 

hjälpt till med träningarna och de 

är väldigt duktiga på att ta de yngre 

spelarna och är goda förebilder, be-

rättar Patrick Jonsson, utbildnings- 

och utvecklingsansvarig i Ekerö 

IK:s hockeysektion.

Han beskriver klubbens jobb med 

att skapa en stark klubbkänsla som 

genomsyrar alla nivåer inom hock-

eyn, ända från de yngsta spelarna 

som är födda 2006 till A-laget.

– Vi har en tydlig utbildningsplan 

för alla spelare och tränare och vill 

att det ska vara en röd tråd som går 

genom alla årskullar. I slutet av april 

är det en extra rolig händelse när en 

tekniktränare från Kanada, faktiskt 

en av de allra bästa som finns, kom-

mer hit och kör träningar under en 

vecka.
Även i Allhallen i Skå har uppåt 

ett femtiotal barn och ungdomar 

ägnat höstlovet åt hockeyträning, 

såväl på is som ren fysträning.

– Det är jag och Jakob Bäckström 

som har varit huvudtränare och se-

dan tre juniorspelare som har hjälpt 

till som hjälptränare, berättar Len-

nart Älgekrans, som annars är trä-

nare för A-laget.

Att låta äldre spelare träna de yng-

re, är ett framgångsrikt koncept.

– Det är otroligt bra för dem, både 

genom att de själva får utbildning 

genom att till exempel lära sig att 

lägga upp träningar och genom att 

de blir goda förebilder för de yngre 

spelarna.
Både EIK och Skå IK välkomnar 

nya spelare och blir lite extra glada 

när tjejer väljer att snöra på sig 

hockeyrören och ge sig ut på isen. 

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Såväl is- som fysträning har det varit 

hos både EIK och Skå IK under höstlo-

vet. Ungdomsspelare har hållit i en del 

av träningarna.        FOTO: LO BÄCKLINDER

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

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

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

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

HANDBOLL

Damer div 4 b

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

Sportsg. DHK 5 5 0 0 120 - 57 10

Tungelsta IF 5 4 0 1 121 - 89 8

Bollstanäs SK 5 3 0 2 113 - 94 6

Skå IK 5 3 0 2 107 - 94 6

BK Sol 5 3 0 2 97 - 123 6

IK Tellus 5 2 0 3 86 - 94 4

Gurrabergs HK 5 2 0 3 90 - 113 4

Sollentuna HK 5 1 0 4 93 - 114 2

Norrtulls SK 5 1 0 4 70 - 120 2

Handens SK 5 1 0 4 69 - 126 2

Ösmo GIF HK 5 0 0 5 63 - 113 0

INNEBANDY

Damer 4 n

Råsunda IS 4 4 0 0 62 - 7 12

Hässelby SK IBK 4 3 0 1 45 - 10 9

Ekerö IK 5 3 0 2 29 - 26 9

Högalids IF 4 3 0 1 16 - 13 9

Töjnan IBK 5 2 0 3 19 - 35 6

Sollentuna IBK 4 1 1 2 20 - 32 4

Väsby IBC 4 0 1 3 11 - 52 1

Sigtuna IF 4 0 0 4 14 - 41 0

INNEBANDY

Herrar div 2

Hammarbyh. IBK 7 6 0 1 63 - 38 18

Rotebro IS 7 5 1 1 51 - 37 16

TT Ungdom IBK 8 5 1 2 59 - 57 16

Råsunda IS 7 5 0 2 44 - 36 15

Grimsta AIK 7 4 3 0 44 - 38 15

Bele Barkarby IF 7 4 1 2 53 - 34 13

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

Älta IF 7 2 2 3 31 - 32 8

Västerhaninge IBK 7 2 0 5 30 - 46 6

Högalids IF 9 1 2 6 50 - 68 5

Ekerö IK 7 1 0 6 34 - 55 3

Turebergs IF 7 0 2 5 40 - 53 2

INNEBANDY

Herrar div 4nv

KTH IF 5 5 0 0 29 - 15 15

Nyboda IBK 5 4 0 1 48 - 24 12

IK Wasa 5 3 0 2 40 - 19 9

Mälarö IBK 5 2 1 2 36 - 29 7

IBK Sundby 6 2 1 3 31 - 32 7

Vällingby BK 5 2 1 2 22 - 32 7

Westermalms IBK 6 2 1 3 18 - 38 7

Ormbacka/Skälby 5 1 0 4 22 - 29 3

Västerorts IBK 6 1 0 5 19 - 47 3

INNEBANDY

Herrar div 5

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

Värtans IK 5 3 0 2 50 - 22 9

Huvudstadens IBK 4 3 0 1 30 - 26 9

Lidingö IBF 3 2 0 1 23 - 14 6

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

Ängby IF 4 1 0 3 25 - 38 3

Adelsö IF 4 1 0 3 17 - 50 3

IK Hephata 4 0 0 4 12 - 44 0

LÄGET 4 NOV

DET HÄNDER TILL DEN 26 NOV

Matcher & tabeller

ISHOCKEY

Herrar division 2 östra A

Sollentuna HC 9 7 2 0 43 - 20 24

Nacka HK 9 6 1 2 49 - 17 20

GötaTraneberg 9 5 1 3 33 - 27 16

Bålsta HC 9 4 2 3 34 - 21 15

Rimbo IF 9 4 1 4 35 - 28 14

Spånga Hockey 9 4 1 4 33 - 31 13

Skå IK 9 2 0 7 25 - 53 6

IFK Österå. Vik. HC 9 0 0 9 13 - 68 0

ISHOCKEY 

Herrar div 5

Brinkens IF 3 3 0 0 12 - 8 6

Täby Titans HF 3 2 0 1 25 - 19 4

Västerorts HK 1 B. 2 2 0 0 16 - 11 4

Ekerö IK 3 1 0 2 20 - 14 2

Solna SK 2 1 0 1 11 - 8 2

Västerb.Pant.HC 3 2 0 1 17 - 17 2

Älta IF 2 3 1 0 2 22 - 23 2

Bele Barkarby IF 2 0 0 2 8 - 12 0

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

ISHOCKEY | Lördagen den 1 no-

vember spelade EIK Cougars borta-

match mot Älta i Ältahallen och 

vann med 11-2. 

– Ett av deras mål släppte do-

marna igenom trots flera meters 

offside. En av våra spelare fick också 

hjälpa en av domarna upp från isen 

när han trillade vid en tekning och 

samtidigt gjorde vi mål. Vår spe-

lare Anneli Eriksen gjorde fem mål, 

de andra målen var olika spelare 

inblandade i, berättar Vicky Ahn-

strand, EIK Cougars.

Dagen efter, den 2 november, 

vann Skå Mammuts sin hemma-

match mot Värmdö med 9-0. Den 

första matchen i seriespelet vann de 

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

vi överst i vår tabell, berättar Ankie 

Rollfelt, Skå Mammuts.

Nästa match spelar Skå borta mot 

Solna den 23 november.

FOTBOLL | När  svenska landslaget 

tågade  in på Friends arena för att 

möta Ryssland i EM-kvalet i mitten 

av oktober, hade de stadig eskort 

av ett gäng fotbollsspelande 05:0r 

från Ekerö IK. Iklädda matchställ i 

svenska flaggans färger med bud-

skapet ”No to racism” tryckt på 

tröjorna gick de rakryggade flick-

orna och pojkarna hand i hand med 

landslagspelarna ut på plan. Några 

lyckliga fick också chansen att göra 

”high five” med Zlatan Ibrahimo-

vic.
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GYMNASTIK | Mälarögymnast-

erna har bara varit verksamma i 

drygt ett halvår, men den snabba 

tillväxten visar redan att det 

finns ett stort behov för en lokal 

gymnastikförening.  

– Vi är 87 medlemmar just nu, 

men det är många fler på väg in 

och i januari räknar vi med att vara 

110 med de två nya grupper som 

startas då, säger Jessica Wallbom, 

Mälaröagymnasterna som tillsam-

mans med Elin Berglund startade 

föreningen.

Hon berättar att klubben har 

vuxit helt utan marknadsföring 

och att de medvetet legat lite lågt 

för att kunna vara säkra på att ha 

ledare- och lokalresurser för att ta 

emot alla intresserade.

– Idag har vi grupper för barn 

födda 2005 till 2011. För tillfället 

är det mest tjejer, men nu gör vi 

en pojksatsning. Vi hoppas även 

på att kunna hitta ledare och starta 

grupper på andra ställen på Mälar-

öarna, förutom de som vi har idag 

i Skå skola, Uppgårds- och Sten-

hamraskolan.

Onsdagskvällar är det öppen 

träning i Stenhamraskolan och då 

kan de som aldrig tränat gymnas-

tik förut, likväl som de som redan 

är gruppindelade och mer erfarna, 

få träna tillsammans över ålders-

gränser.
– Det är som en familjeaktivitet 

och barn, ungdomar och vuxna 

tränar tillsammans. Vår målsätt-

ning är att gympa ska vara kul och 

vi jobbar hårt med att ha en bra 

värdegrund. Vi är definitivt ingen 

elitistisk klubb, utan vill vara med 

och förbättra klimatet inom gym-

nastiken.
En tävlingsgrupp finns dock 

för dem som tycker att det är ro-

ligt och härnäst väntar tävlingar i 

Trollbäckens Christmas Cup i Ty-

resö den 13 december.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Gymnastikförening växer så det knakar

’’Vi är definitivt 

ingen elitistisk 

klubb, utan vill vara 

med och förbättra klimatet 

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

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

BASKET
Damer div 2
Viby Basket 10 8  2 666 - 458 16
Arvika 9 7  2 608 - 489 14
Fryshuset Basket 9 6  3 519 - 479 12
KFUM Gävle 9 4  5 403 - 431 8
VGB 8 3  5 442 - 435 6
KFUM Ekerö 10 2  8 465 - 617 4
Västerås Basket 10 0  10 423 - 707 0

INNEBANDY
Herrar div 2
Hammarby IF IBF 12 10 2 0 83 - 42 32
Vallentuna IBK 12 9 2 1 110 - 81 29
Nacka Wallen. IBK 12 9 0 3 65 - 48 27
Väsby AIK 12 6 1 5 64 - 59 19
Ingarö IF 12 6 0 6 93 - 89 18
Hässelby SK IBK 12 5 2 5 66 - 72 17
IBF Off. Lidingö 11 5 1 5 68 - 63 16
Ekerö IK 12 4 1 7 65 - 93 1
IS Bar C. Nytorget 12 3 1 8 62 - 81 10
Hammarbh. IBK 12 2 3 7 85 - 93 9
Sörskogens IF 12 2 2 8 77 - 89 8
Värmdö IF (B 11 1 3 7 43 - 71 6

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 9 4 2 3 55 - 53 14
Vällingby BK 8 3 3 2 42 - 45 12
IK Stym 9 3 2 4 43 - 36 11
Ängby IF (B) 9 3 2 4 27 - 48 11
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 Alltrean ö
SK Iron Hockey 5 4 1 0 33 - 13 14
IFK Österåk. V. HC 5 2 1 2 18 - 21 8
Lidingö Vik. HC 5 1 3 1 19 - 15 7
Tierps HK 5 2 1 2 17 - 17 7
SHK Hockey Cl. 5 1 2 2 13 - 15 7
KTH IF 5 2 1 2 15 - 20 7
Hallsta IK 5 1 2 2 20 - 25 6
Ekerö/Skå IK 5 0 3 2 14 - 23 4
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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

JUDO | Med fyra raka vinster tog 
Gabriel Sirén från Ekerö Budo 
guld i sin klass i Södra Judo 
Open. 

Den 23 november kunde Gabriel 
Sirén, 23 år från Ekerö Budoklubb, 
knipa ett guld i Södra Judo Open. 
Tävlingen anordnas fyra gånger 
per år av IK Södra Judo och är öp-
pen för många olika klasser; både 
barn, seniorer, elit och tävlande 
med handikapp av olika slag. Gab-
riel vann alla sina fyra matcher i 
klassen ”special needs”. Två av 
segrarna tog han på ”ippon”, vilket 
innebär att man kastar motstånd-
aren i mattan.

Gabriel började på judo som 
7-åring och har sedan dess avance-
rat till brunt bälte, som är den hög-
sta nivån under svart bälte.

– Jag har aldrig tävlat förut, men 
det var roligt, så jag kan tänka mig 
att försöka igen, kommenterar han.

Första gången han tävlade, tog 
Gabriel Sirén hem guldet. 

 FOTO: JOHAN NILBRINK

Gabriel tog 
guld i judo

HÄSTSPORT | För andra året 
i rad var det Linn Lagerquist 
som tog hem rävsvansen i 
Hubertusjakten på Färingsö.

Färentuna hästsällskap anordnar 
traditionsenligt Hubertusjakt den 
2 november. I år leddes jakten av 
klubbens framgångsrika fälttäv-
lansryttarinna Sara Souvanen på 
sin tävlingshäst Aldrie. Vid sin sida 
hade hon den något mindre men 
modiga islandshästen Heba med 
Gitte Ragsdale som Pikör. Hela 15 
ekipage från Mälaröarna deltog. 

Efter ett fartfyllt upplopp i som-
marhagen vid Lövhagens gård var 
flera ekipage först på ”räven”, men 
som bekant slinker den lätt ur nä-
ven. Detta gjorde att Linn Lager-
quist lyckades få fatt på den listiga 
räven – för andra året i rad. Denna 
gång dock på en ny häst, Kubera, 
som till vardags återfinns på Lyck-
ebo gård. 

KORT OM SPORT

BROTTNING | Den 7 december ägde Skå IK:s årliga Luciacup i brottning 
rum i Stenhamraskolan. Cirka 140 brottare från 19 olika klubbar deltog, 
varav de flesta kom från runt om i Sverige. Två finländska klubbar deltog 
dock och en från Estland. 

Liv Laimani på Ödlingur var en av deltagarna i årets Hubertusjakt.
 FOTO: PIA MAGNUSSON

Linn och Kubera tog räven

Årliga Luciabrottningen

FOTO: 
JOHANNA 

GRAHN
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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

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!

Julstämning I december är det full fart i våra kyrkor med advents-
gudstjänster, konserter, krubbvisningar, luciatåg, julbord och 
mycket mer. Prästerna Yngve Göransson och Peter Strömmer i 
Färingsö församling gick ”all in” på julbordet för församlingsmed-
lemmarna i Stenhamra den 12 december.       FOTO: JOAKIM JONSSON

Julkonsert Den 10 december höll Kulturskolans elever och lärare 
en uppskattad konsert med julmusik i Munsö kyrka. 

 FOTO: PRIVAT

Provborrning I början av december utförde Ekerö rederi prov-
borrningar för den nya Tappströmsbron i kanalen i Tappström. 

 FOTO: MATHIAS DILLMAN

Julkonsert Den 14 december ägde två av Mälaröarnas alla jul-
konserter rum i Adelsö kyrka. Under två välljudande konserter 
fylldes kyrkan av lyssnare när Birkakören, under ledning av Johan 
Wallnäs, stämde upp till sång.

 FOTO: OVE WESTERBERG

Städning Under hösten har Skå IK flickor 05 och flickor 07 städat 
både på Ekerö och i Stenhamra i samarbete med ICA Nära Skå. 
Sammanlagt fyllde de 37 gula säckar med bland annat alumini-
umburkar, glas, hushållssopor och frigolit. Köksstolar, bildäck och 
en köttkvarn hittades också.        FOTO: PRIVAT

Låtsläpp Sångerskan Malin Dillner och Jens Josefsson Holmström, 
gitarr, förgyllde tillvaron med låtsläpp i Lars Grahms radiopro-
grammet ”Ytterligheter” 9 december.                           FOTO: LARS GRAHM
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God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla 

kommuninvånare i 
     Ekerö kommun

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

Alla hjärtans dag

drop in-vigsel 

INGEN ANMÄLAN BEHÖVS.
Ta med legitimation och hindersprövning från Skatteverket. 
Vi står för präst, musiker, bröllopsvittnen, kyrka. 
Frågor? Präst Magnus Ehntorp 08-560 387 04

Länge leve kärleken!

14 februari 16-21
Ekebyhovskyrkan

Vill ni gifta er men tycker att bröllop är ett 
för stort projekt? Då har vi en lösning.
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Julhandla på HEMMAPLAN!

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

Adventstid. Det är adventsfika, saffran, 
julmust och pepparkakor. Kanske besök i 
någon Mälaröarnas kyrkor eller konsertlokal 
där man sjunger julsånger. I vart och varan-
nat hus ser man ljusslingor, en del lite mer 
modesta och andra överdådiga. Mitt i den 
gråa senhösten lyser ljusslingorna sakta upp 
våra öar. De flesta längtar efter lite snö, det 
gör det ljusare igen, men mörkret bekämpas 
med det ljus man har.
 

Jag eldar i den öppna spisen och tänder stearinljus. Det är en 
klar mysfaktor, men skapar också en form av lugn, nästan 
meditativ stämning. Mörkret som lägrar sig allt tidigare på 
eftermiddagen blir som en kompakt filt över huset, en 

           svag påminnelse om barndomens koja som man byggde av 
filtar och kuddar under ett bord. Advent betyder väntan. I den 
kristna traditionen är det väntan på Jesusbarnet som ska födas. 
För oss som bor i ett av världens mest sekulariserade länder har 
den kopplingen för länge sedan tappats i det allmänna medve-
tandet. Ändå finns väntan som en underliggande ton i advents-
tider. Vi kanske väntar på ledighet, barnen efter jullov eller efter 
att få kunna sitta ner tillsammans med familj och vänner. Vi 
väntar på de där dagarna som bryter av vardagens mönster. Att 
slippa kliva upp tidigt och ta bussen in till Brommaplan och 
vidare, eller sitta i dessa oändliga köer på väg 261 varje morgon 
och varje eftermiddag. Kanske väntar du på att bara få vara, andas 
ut och kunna ta ett djupt andetag.

Många av oss stressar under adventstiden. Det ska köpas 
julklappar, pynt och planeras för en gran. Vi vill stressa färdigt 
med de projekt vi har, på jobbet eller i hemmet. Ibland tror jag 

vi stressar utan att ens veta varför vi stressar. Det 
är som om motorn går på högvarv, men ändå är 
växeln i friläge. Vi längtar efter de där dagarna när 
vi inte måste en massa. ”Måstefria” dagar är de 
skönaste på året. Av någon anledning är flera av 
dem just under den sista tiden på året. Jag funde-
rar ibland på varför? Är det så att kylan, mörkret 
och den frostiga marken förhindrar en hel del 

projekt? Att vi ändå inte kan göra en massa annat och då tar vi 
oss tid att umgås med familj, släkt och vänner. Kanske spelar ett 
brädspel eller frågesport. 

Jag väntar de där dagarna när det känns legitimt att inte göra 
något speciellt. Jag tillhör de som bedömer mitt eget värde efter 
vad jag presterar. Inget jag är stolt över men det är faktum. Jag 
försöker lära andra att se sig själva för dem de är och inte för vad 
de gör. Vi människor är inga produktionsfaktorer, ingen kugge 
eller post i samhällets stora BNP-räkning. Du är, och som sådan 
är du tillräcklig. När du sitter under mellandagarna och läser den 
där boken du fått i julklapp eller som legat länge och väntat in 
dig, njut av den. Njut av att bara vara, att fly dig bort till något 
annat. Passa på att umgås med dig själv, lyssna in vad du vill, vad 
du mår bra av och vad du skulle behöva korrigera i ditt liv. Ibland 
tror jag att en av anledningarna till att så många av oss är så upp-
tagna är att vi inte vågar möta oss själva. Tänk dig en dejt med dig 
själv. Att faktiskt lyssna in vem du egentligen är, vilka drömmar 
du har och vad du tycker är viktigt i livet. Skulle tanken på att 
dejta dig själv kännas som skrämmande eller spännande? Vad 
vill du egentligen med ditt liv? Lever du det eller är du på väg åt 

ett helt annat håll.
Adventstiden får mig att 

längta efter ett avbrott i varda-
gen, att få ta tid att reflektera 
över hur året varit och att justera 
min kompass inför kommande 
år. Jag väntar på de dagarna och 
hoppas att de ska bli ljusa, soliga 
och med lagom snöfall utanför 
– som klassisk inramning av 
årstiden. Det är advent.

Kent Revedal, 

troxhammarbo och författare

Väntans 
tider

• 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?ko

lu
m

n
en
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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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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

5
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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 | Det andas 
julstämning i Mälaröarnas 
nyheter i december 1969. 
Annonserna lockar till köp 
och små notiser berättar 
om olika julbasarer och 
andra festligheter. Ett och 
annat lite mer djuplodande 
reportage finns också att 
förströ sig med under julle-
digheten. 

I sista numret inför julen 
berättar champinjonodlare 
Harald Ericsson om sin och 
faderns svampodling i Ekeby 
på Munsö. Att odla champin-
joner anses vara en av de mer 
”kinkiga verksamheter man 
kan ta sig för” och de båda 
odlarna har moderniserat me-
toderna sedan de tog över od-
lingen elva år tidigare. Tidiga-
re odlades svamparna på bädd, 
men Harald och hans far har 
övergått till mer lätthanterliga 
lådor där mycelen ympas in på 
vetekorn. Efter 18 dagar kan de 
första champinjonerna plock-
as och därefter pågår skörden i 
sex veckor, innan proceduren 
börjas om. Uppskattningsvis 
plockas årligen mer än 50 000 
kilo champinjoner i odlingar-
na på Munsö.

Julklappstipsen är också 

många i tidningen. Pia och Staf-
fan på Krukmakeri Lerduvan 
på Munsö lockar med ”något 
extra i julklappsväg” och Tem-
pos leksaksland annonserar om 
både flipperspel, ångmaskiner 
och ”kissdockorna Per och Pia” 
som kissar när man trycker 
dem på armen. För ungdomar-
na rekommenderas långkoftor 
och långsjalar och för mamma 
en ”minkbitspäls att leva med, 
i ung och modern linje”. Pappa 
däremot antas bli glad för den 
bygelportfölj i prima oxhud  
som bjuds ut till försäljning – 
”En toppenbra julklapp för alla 
karlar!”

Det är också offensiv mark-
nadsföring inför julen, av lin-
netapeten ”Wall-Rit” som 
beskrivs som en inrednings-
detalj som gör det möjligt att 
”sätta upp en glad popaffisch 
och farfars gamla rova” utan 

att det blir märken efter stift 
och nålar.

Det berättas dessutom om 
traditionell julgrötsservering 
för öns pensionärer i Adelsö 
hembygsgård, där varje be-
sökare uppmanas att ta med 
egen matsked. Ekerö Röda-
korskrets är en av alla fören-
ingar som arrangerar julmark-
nader under december. Den 
äger rum i Tappströmsskolans 
aula med ”ett sedvanligt pam-
pigt utbud av lockande arrang-
emang” och erbjuder bland 
annat möjligheten att vinna 
en tavla av den kände Mun-
sömålaren Olle Nordberg.

Slutligen annonserar ”pos-
ten” om ett erbjudande som 
torde locka många att agera. 
”En enkel julklapp. Skicka ett 
julkort. Det kostar bara 35 öre 
för fem ord. Skriver ni mer 
kostar det 45 öre.” Man kan ju 
inte låta bli att fundera på vem 
som ska kontrollera vilken 
taxa som ska gälla.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Praktisk tapet i linne

Inga märken blir det när 
man sätter upp föremål 
direkt i Wall-Rit-tapeten. 

”En enkel julklapp. 
Skicka ett julkort. 
Det kostar bara 35 
öre för fem ord. 
Skriver ni mer kostar 
det 45 öre.”
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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

33 

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: Julmarknaden i Adelsö hembygdsgård.                 

FOTO: OVE WESTERBERG 

Vi gratulerar Hans Jansson, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 
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Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

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

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

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

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

Marie Rosmark 
Kundrådgivare

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

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

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

Bidra till bistånd och återvinning.

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 Ivy Svensson, Sten-
hamra, avled den 1 decem-
ber i en ålder av 93 år.

• Bengt Ingemar Svensson, 
Stenhamra, avled den           
7 december i en ålder av 
83 år.

• Inger Kristna Birgitta 
Bergvall, Stenhamra, avled 
den 8 december i en ålder 
av 65 år.

• Kjell Otto Johansson, 
Ekerö, avled den 5 decem-
ber i en ålder av 87 år.

BILAR 
KÖPES                       
Allt är intressant 

även defekta                                    
0700-61 73 96

Vilmer fyller 3 år 30 decem-
ber. Puss och kram gullunge 
från mormor och morfar.

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. 

KÖPES

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 lä-
genheter i Marsascala,  Ta-
Monita. 1 el 3 sovrum,  för 4 
el 6 personer per lägenhet. 
Eller res flera tillsammans 
men ha möjlighet att bo var 
för sig.  Härlig sjöutsikt och 
bara några minuters gång-
väg till härliga klippbad, 
restauranger och strand-
promenaden. 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, Funäsdalen. 
Sugen på skidåkning på 
längden eller i backen? 
Hyr vår fina fjällstuga på 
Röstberget i Funäsdalen. 
Stugan är drygt 60 kvm har 
8 bäddar i 2 sovhytter, kök 
med öppen planlösning, 
öppen spis och bastu. 
Många lediga veckor, även 
i jul/nyår och några av 
sportlovsveckorna. 
Tel 070-695 12 50 

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning samt i  
   mån av plats

UTHYRES Naturnära idyll, 30 minuter fr Brommaplan! 

Liten villa, belägen vid Svartsjö/Norrudden. Boyta cirka 50 kvm. Sovrum, 
vardagsrum, kök, toalett/duschrum. Fristående förvaringsbod, ca. 4 kvm. 
Västerläge, utsikt mot Hilleshögviken. Helt modern: kyl/frys, diskmaskin, 
glaskeramikhäll, mikro, tvättmaskin. Öppen spis. Fiberanslutning. 

Närmaste busshållplats: Färjestadsvägen. Uthyres omöblerad.

Tillgänglig från 1 februari 2020. Uthyres på 12-månaderskontrakt. 

Kontakta: televisor@telia.com



560 340 00

nyheterMÄLARÖARNAS

Binärdata AB
0707-139 000

560 402 51 

08-707 33 00
lejagruppen.se

Troxhammar Butiksby
Tel: 08-654 88 44 

www.salongl-ekerö.se

Troxhammar Troxhammar 
ButiksbyButiksby
Tel: 08-654 88 44 Tel: 08-654 88 44 
www.salongl-ekerö.sewww.salongl-ekerö.se

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar vi företagare, 

föreningar och organisationer 
alla våra kunder, 

medlemmar och vänner!

www. gustavshill.com

 GOD KVÄLL MäMällaröarnaaröarna

SK

Å - I -
K

1934

11
11

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

Johan med personal

Stängt 22/12-7/1

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Christer,  
Mattias, Tobias, Pawel, 

Jesper och Joar

Träkvista Bilservice AB
Roger med Personal

Stängt 20/12 till den 7 januari Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

Arne, Christina, 
och Henrik

Närlunda  
Schakt & Transport

Anders med personal

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,  

Gerry och Ronny
Ekerö

Willy och Lorentz  
med personal

Skå
Karin med personal

Träkvista
Peo Leopoldsson 

med personal
Krister med personal
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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 | Polisen 
har även fortsatt haft 
fokus på trafikbrott på 
Mälaröarna, ett område 
som prioriteras högt. 
Trafikövervakningen leder 
dessutom till att man stäv-
jar även ytterligare brott.

Den 7 december stoppade 
polisen en bilförare som 
både var berusad, narkoti-
kapåverkad och ägnade sig 
åt olovlig körning, vid ICA i 
Skå. Ett par dagar senare togs 
en person för grov olovlig 
körning i Ekerö centrum. 
En bil stals också samma dag 
från Ploglandsvägen, Ekerö.

– Den 11 december hade 
kollegorna flera trafikkon-
troller. Cirka 100 nykterhets-
kontroller genomfördes runt 
Ekerö centrum och alla fö-
rare var nyktra, förutom en 
som stoppades för rattfylleri 
på Ekerövägen, säger Anna 
Freij, kommunpolis.

Det var också ett flertal 
hastighetskontroller samma 
dag, både i Ekerö centrum 
och i Skå. 

– Totalt skrevs nio ord-
ningsböter och ett körkort 
omhändertogs på grund av 
att föraren körde 81 kilome-
ter i timmen på en 50-väg.

Dagen efter kontrollerades 
ytterligare ett 60-tal bilar vid 
OKQ8 på Ekerö och en ratt-
fyllerist upptäcktes.

– På Mälaröarna priori-
terar vi att arbeta med tra-
fikövervakning, ungdomar 
och trygghetsfrågor. Även 
om kommunen är en av de 
säkraste platserna att bo på, 
märker vi att det är viktigt att 
jobba med just dessa frågor. 
Det räcker oftast att kolle-
gorna stoppar ett par bilar, så 
hittar de något brottsligt.

Anna Freij förklarar att 
man förebygger och upp-
täcker även andra brott ge-
nom rutinmässiga trafik-
kontroller. Dels stävjar det 
grov brottslighet då risken 
för att hamna i poliskontroll 
kan verka avskräckande, dels 
ökar det polisens synlighet 
vilket skapar trygghet bland 
medborgarna. Dessutom är 
det inte ovanligt att stöld-
gods påträffas när polisen 
gör dessa kontroller.

Det har också varit flera 
stölder kopplade till bilar 
och andra fordon under den 
senaste perioden. Den 9 
december stals verktyg ur 
byggcontainrar på Ekerövä-
gen, Drottningholm. Sam-

ma dag stal någon båda re-
gistreringsskyltarna på en 
bil i Gräsåker samt orsakade 
skada på bilen. En förråds-
container i Skå har dessutom 
haft påhälsning av tjuvar och 
i Färentuna har både bildäck 
och bromsar stulits. 

Den 12 december anmäl-
des också två personer för 
hets mot folkgrupp efter att 
de gjort Hitlerhälsning mot 
personer som väntat på en 
buss på Ekerö. 

– Det var bra att de anmäl-

de detta, då det är absolut 
nolltolerans mot den här 
typen av handlingar, säger 
Anna Freij.

Under hösten har också en 
nyligen restaurerad milsten i 
korsningen Björkviksvägen 
och Iländavägen, utsatts för 
åverkan genom att stenar har 
rivits ner och slängts runt 
fornminnen. Fornminnen 
skyddas enligt kulturmiljö-
lagen.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Trafikbrott prioriteras

En milsten i Färentuna har utsatts för åverkan.      FOTO: PRIVAT



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

Grunder
Enskilt avlopp 
Reningsverk
Infiltration
Markbädd
Installation av
kommunalt VA
Bryggor
Sjötransporter
Vassklippning
Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

Marcus: 0705 79 21 40
Kalle: 0708 24 51 40

troxab.se08-707 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!



Med tjänsten Läge+ nyttjar vi vårt aktuella kundregister och unika 

marknadsverktyg för att aktivt söka upp potentiella köpare till just din  

bostad. Något som skapar bättre förutsättningar för ett högre slutpris  

och en tryggare affär.

 Kom in så berättar vi mer eller läs mer på svenskfast.se/lageplus.

Lugn. Vi har 
koll på din 
bostadsaffär.

SOPHIA ÅKERMAN

 Reg. Fastighetsmäklare
0707 60 46 63

MARTIN LARSSON

 Reg. Fastighetsmäklare
0708 30 01 61

MIKAELA HOLM 

Mäklarassistent
08 564 109 40

LINN LAGERQVIST

 Reg. Fastighetsmäklare
0705 10 65 69

JENNY NÄSLUND

 Reg. Fastighetsmäklare
0708 26 83 00

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



SOM LOKAL FÖRETAGARE PÅ EKERÖ VET VI HUR BOSTADSMARKNADEN FUNGERAR HÄR. 

Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, 

unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig en

trygg och lyckad och smidig bostadsaffär. 

Funderar du på att sälja eller köpa? Ring oss på 08 564 109 40 så berättar vi mer! 

Ett litet 
urval av alla  

sålda bostäder 
2019

Vi har koll på Ekerö! 

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



Välkommen in för ett personligt möte eller läs mer om vad vi kan  

hjälpa dig med när du ska sälja eller köpa bostad  på svenskfast.se

God jul & 
Gott nytt år!

SOPHIA ÅKERMAN

 Reg. Fastighetsmäklare
0707 60 46 63

MARTIN LARSSON

 Reg. Fastighetsmäklare
0708 30 01 61

MIKAELA HOLM 

Mäklarassistent
08 564 109 40

LINN LAGERQVIST

 Reg. Fastighetsmäklare
0705 10 65 69

JENNY NÄSLUND

 Reg. Fastighetsmäklare
0708 26 83 00

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


