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Kraftig höjning
av avfallstaxa

Bygglov
upphävt
Bygglovet för Silviahemmets två flerbostadshus ”Silviabo” har åter upphävts efter överklagande. | 6

Ny KBT-behandling
Ekerö vårdcentral börjar inom kort erbjuda internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med
psykisk ohälsa. Metoden har visat sig ge betydande
hållbara förbättringar vid depression, paniksyndrom
och socialt ångestsyndrom. | 12

Frågor till kommunen
Läs de senaste insända frågorna till tidningens radioprogram ”God kväll Mälaröarna”, där kommunens
press- och näringslivschef svarar. | fråga johan 16

Vinn biljetter
Julia Boström från Ekerö producerar ”Sanning och
konsekvens” av Lars Norén som spelas på Ö2.
Du kan vinna två biljetter till genrepet. | 18

Näringslivet utökas
I Ekerö centrum har två nya entreprenörer slagit upp
dörrarna och i Bryggaområdet öppnar nybildade
Ekerö brygghus pop-up-pub. | 14

’’

Kommunens nya avfallstaxa
innebär en kraftig höjning
för större sopkärl för villa- och
sommarhusägare. Flerbostadshus
drabbas dock inte. | 10-11

”Ingenting förvånar när det gäller försämringar
av kollektivtrafik. Vem i kommunen har gått
med på att färingsöbor, som ska till Brommaplan får upp mot tio minuters längre restid
med buss 176? OK, det finns de som ska till
Ekerö centrum, Ekebyhov eller Ekvägen som
tycker den nya ordningen är bra. Men vad tycker den stora majoritet som inte vill offra extra
tid?” | tyck 22

En barnby i förändring
För femtio år sedan kunde man läsa i Mälaröarnas
nyheter om hur Barnbyn Skå förändrats genom åren.
Och om den modige rektorn Ted Winther som ledde
verksamheten vid den tiden. | femtio år sedan 23

FOTO: EWA LINNROS

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Tänk globalt –
handla Lokalt!
Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.

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

Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

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

Behöver du hjälp
med bokslut?
Ring oss!

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

149k
/kg

Varmrökt lax Kosterﬁskaren. Dubbelrökt.

Enkelt och gott!

din
rkaren, servera
o.
Gör som New Yo
ad
ig lax och avoc
bagel med härl
ristian
/Fanny och Ch

35k
/st

Kallrökt lax Kosterﬁskaren. 150 g.
Packad, skivad. Jfr pris 233:34/kg.

12k 15k 20k
2 för

2 för

/st

Creme cheese ICA.
200 g. Jfr pris 60:00/kg.

Bagels Bonjour.

Avocado Sydamerika.

Nyhet!

Förut sa vi kortpris.
Nu säger vi stammispris!

249k
/kg

20k
/st

Falukorv Lithells. 800 g. Jfr pris 25:00/kg.

Torskrygg Sjömat. Norge. Skinnfri.
Från manuella ﬁskdisken. Jfr pris 249:00/kg.

2990
/st

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

5990
/kg

10k
/st

Fläskytterﬁlé Ursprung Sverige. Ca 1000 g.

Potatisklyftor ICA.

Mörad. Jfr pris 59:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

1000 g. Frysta. Jfr pris 10:00/kg.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 06 t o m 9/2-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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REA
FINAL

50%

Gäller på större delen av bågsortimentet vid köp av kompletta
glasögon med premiumglas. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden eller rabatter. Gäller t.o.m. 15/2 -20.

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

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

MN 5 februari 2020

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
19

9 9 - 2 019

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång.
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 20-02-15

MASK:s Esther Nordberg har haft en lyckad tävlingshelg i Funäsdalen.Sid 15.

Zoya tog guld i NM i freestyle med matte Jonna
Smedberg. Sid 16.

FOTO: LOUISE HAGMAN

Vad vill du höra?
I år har vi sänt vårt eget radioprogram ”God kväll Mälaröarna” i sex år, det är otroligt vad fort
tiden går! En fast programpunkt är ”Fråga Johan” där kommunens press- och näringslivschef
svarar på era inskickade frågor om kommunen. Frågeskörden är stor och har en stor bredd. En
del undringar återkommer många gånger och när ett svar inte är fullkomligt, ja då återkommer ni till oss och vi tar det en vända till. Så fortsätt att skicka in dina frågor, ingen fråga är för
stor eller för liten .
Vi bjuder också in våra förtroendevalda för att i direktsändning, ställa allsköns frågor. Det
är just det direktsända formatet som gör det lite extra spännande, det blir aldrig tillrättalagt.
På sidan 8 i detta nummer har vi sammanställt något av det som sas i en intervju med kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) och Fredrik Sirberg (S), byggnadsnämndens vice ordförande. Men nyanserna i samtalet är svåra att återge i text, du hittar en länk till vårt senaste
radioprogram på vår hemsida.
I programmet gästas vi också av Mälaröarnas sportutövare och musikartister, men det är
kanske något mer du skulle vilja höra i radion? Låt oss veta, precis som i tidningen handlar
allt om Mälaröarna i vårt radioprogram.
I detta liksom alla våra nummer, får du allt från nyheter, sport, kultur och en tillbakablick
på Mälaröarna för 50 år sedan.
EWA LINNROS

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

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

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

Tel. 08-731 77 07

FOTO: ANHELEE PUGLIANO

ewa@malaroarnasnyheter.se
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MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
MN delas ut av Pressens morgontjänst
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ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före
utgivningsdagen.
Tidningen ansvarar ej för icke
beställt material samt för fel med
annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se
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8 22
Maj
6 20
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19
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2 23
Okt
7 28
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11 25
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9 16

PÅ MÄLARÖARNA
ekerö pastorat

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

björkuddsvägen 2

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

2020-02-05
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Magnus Ehntorp, Mie Johansson

tors
11:30

2020-02-06
Ekebyhovskyrkan
TORSDAGSSOPPA MED LUNCHMUSIK
Helena Hansson
Kostnad: efter förmåga

sön
14:00

2020-02-09
Adelsö hembygdsgård
ANSGARSDAGEN
Den mytologiska världen bland fornnordiska gudar,
jättar och andra väsen.
Föreläsning av arkeolog Linda Wåhlander
Kaffeservering och Ansgarstårta

sön
16:00

2020-02-09
Adelsö kyrka
ORD, MUSIK OCH STILLHET
Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
Göran och Anneli Lomaeus sång och gitarr

sön
11:00

2020-02-09
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner

sön
16:00

2020-02-09
Ekerö kyrka
STARKA BAND - MUSIKTEATER
OM DEN HELIGE FRANSISCUS OCH KLARA
Världsarvsteatern och Ekerö kyrkokör
Beryl Kornhill, Peter Andersson,
Kerstin Baldwin Sterner m fl

ons
18:30

2020-02-12
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Natalia Araya, Daniel Stenbaek

tors
11:30

2020-02-13
Ekebyhovskyrkan
TORSDAGSSOPPA MED LUNCHMUSIK
Alexander Klimentov Löfstrand, piano
Kostnad: efter förmåga

fre
16:00

2020-02-14
Ekebyhovskyrkan
DROP IN-VIGSEL
Ingen föranmälan behövs. Se hemsidan.

www.svenskakyrkan.se/ekero

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

sön
11:00

2020-02-16
Ekebyhovskyrkan
MÄSSA MED SMÅ OCH STORA - DOPFEST
Camilla Ekeskär, Helena Hansson
n
Pannkakor efter gudstjänsten.
Lotteri till förmån för ACT.

sön
11:00

2020-02-16
Lovö kyrka
HÖGMÄSSA
Mårten Mårtensson, Leif Asp

tis
16:30

2020-02-18
Ekebyhovskyrkan
GUD OCH SPAGETTI Kostnad: efter förmåga

tis
18:30

2020-02-18
Ekebyhovskyrkan
TEOLOGI FÖR NYFIKNA

Starka band - musikteater
9/2 Ekerö kyrka

Drop in-vigsel
14/2 Ekebyhovskyrkan

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

Ons
18:30

2020-02-05
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

2020-02-09
Stenhamra församlingsgård
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Peter Strömmer, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.
Annika Becker och Daniel Lindstam, församlingsassistenter.
Bibel- och psalmboksutdelning till inbjudna.

2020-02-12
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

Sön
11:00

2020-02-16
Hilleshögs kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Ons
18:30

Följ oss:

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER
ÖPPET KYRKIS
Måndagar & Fredagar
9.30-12.00

Färentuna församlingshem

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

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)

Peter Strömmer, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

2020-02-19
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA
Yngve Göransson, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Onsdagar - Öppet hus
15.00-21.30

Stenhamra församlingsgård

Vi spelar spel, tv-spel, pingis och umgås, har kul och träffar nya
vänner.

KJOLTYGEN (FÖR KVINNOR I ALLA ÅLDRAR)
Varannan måndag
Färentuna församlingshem
18.00-20.00 (jämna veckor)
För kvinnor i alla åldrar. Fika till självkostnadspris. Träffa vänner och
umgås.

Boksnack och kärlek på våra soppluncher

Nyfiken på kristen tro

Soppluncher i Stenhamra eller Färentuna. Varje
torsdag kl. 12 i Stenhamra församlingsgård och
varannan tisdag kl. 12 i Färentuna församlingshem.
Soppa, bröd, kaffe och kaka 50 kr. Ibland bjuds vi
på program till kaffet. Nu är närtid händer detta:
Elin Eldestrand berättar om sina böcker, sitt
skrivande och sin nya bok: Gräddhyllan.
Stenhamra församlingsgård
Torsdag 6 februari 12.00

Har du tankar
på kristen tro,
livsfrågor eller
vad kyrkan kan
vara för dig?
Välkommen att
följa med på
en andlig resa i
Stenhamra församlingsgård.

Inför Alla hjärtans dag får vi kärlek i musik och
lyrik med Peter Strömmer och Ligita Sneibe.
Stenhamra församlingsgård
Torsdag 13 februari 12.00

Vi träffas varannan tisdagskväll i
Stenhamra församlingsgård.
Nästa träff tisdag 11 februari
17.30-19.30.

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

08-560 387 00

Yngve Göransson präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Peter Strömmer, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön
11:00

Dopfest - vi påminns om dopet och
delar ut dopänglar till alla som har
döpts det senaste året.

9/2 Ansgarsdagen på Adelsö

GUDSTJÄNSTER
Ons
18:30

5/2 – 18/2 2020

Operacafé

Välkommen in i operans värld och
njut av några av de största
kompositörernas största verk.
Entré och fika: 60:Caféet öppnar kl. 14.30, musiken
drar igång kl. 15.00.
Stenhamra församlingsgård
Lördag 15 februari 14.30

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

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

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

Silviabos bygglov upphävt igen
DROTTNINGHOLM | Läns-

styrelsen och nu även
Mark- och miljödomstolen
(MOD), har beslutat att
bygglovet för Silviabo ska
återremitteras till kommunen, då man inte haft
grannhörande. I och med
detta har bygglovet återgiven upphävts.
I januari 2017 beviljade kommunen stiftelsen Silviahemmets bygglov för ”Silviabo”,
två ﬂerbostadshus på Drottningholmsmalmen. Bygglovet överklagades av grannar
i området till länsstyrelsen,
med påpekan om att husen
stred mot detaljplanen för
Drottningholmsmalmen.
Bygglovet upphävdes efter att ha prövats i Markoch
miljööverdomstolen
(MOÖD) 2018. Men husen
var redan byggda.
Silviahemmet lämnade in

en ny bygglovsansökan till
kommunen som godkände
detta men utan att genomföra grannhörande, vilket
lagen kräver om det sökta
bygglovet går utanför detaljplanens krav och restriktioner.

Så är fallet då byggloven,
som det står i MOD:s redovisning i domen, strider mot
detaljplanen på ﬂera punkter
såsom byggnadsarea, volym,
höjd, placering, marknivå,
hårdgjorda ytor av asfalt,
att det är ett lägenhetskomplex i ett villaområde och
avsaknad av parkeringar på
den egna fastigheten. Vidare
underordnar sig inte byggnaderna omkringliggande
bebyggelsemönster
och
uppnår inte detaljplanens
krav på hög arkitektonisk
kvalitet. Byggloven uppfyller inte heller detaljplanens
syfte och avsikter som bland
annat är att motverka förtätning av bebyggelsen i området och att bevara områdets
kulturhistoriskt värdefulla
miljö.
Grannar överklagade det
nya bygglov som kommunen godkänt. Lovet har nu
fällts i både länsstyrelsen
och MOD och är alltså åter
upphävt.
– Kommunen kommer
inte att hantera det ytterligare eftersom sökanden återtagit det ärende som domen
avsåg. Sökanden har nu in-

kommit med nytt förslag istället som bygglovsenheten
just nu handlägger, kommenterar Tommie Eriksson,
miljö- och stadsbyggnadschef i kommunen.
Fredrik Sirberg (S), vice
ordförande i byggnadsnämnden besökte MN:s radioprogram och ﬁck frågan
om varför kommunen missat att göra ett grannhörande, trots att lagen kräver det.
– Det är en bra fråga och
jag kan inte svara på den eftersom vi i byggnadsnämnden förutsätter att det här
sker när bygglovet handläggs. Men vi borde bli bättre. Vi kommer att göra om
processen, man kommer att
göra de här grannhörandena
och sedan kommer samma
resultat igen, så det blir bara
en förlängning av processen.
Det kommer inte att bli ett
annat beslut. Överklagande
är problematiskt, men rätten
att överklaga är också en del
i vår demokrati. Men det får
inte gå till absurdum heller
för det blir väldigt dyrt, sa
Fredrik Sirberg (S).
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

2018 upphävdes bygglovet för Silviahemmets ”Silviabo” efter att det överklagats av grannar. En ny
bygglovsansökan kom in, kommunen godkände detta men även det överklagades. Mark- och miljödomstolen har nu upphävt även detta bygglov.
FOTO: EWA LINNROS
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Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

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

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se
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”...det är klart att vi måste anpassa höjder och volymer efter vad som passar in”

’’

Detaljplaner och badhus
KOMMUNEN | Under
2020 är det mycket som
ska hända i kommunen.
Detaljplaner ska antas och
byggnationen av förbifarten och breddningen av
Ekerövägen intensifieras.
Till MN:s radioprogram
kom Adam Reuterskiöld
(M), kommunstyrelsens
ordförande och från oppositionen Fredrik Sirberg
(S), byggnadsnämndens
vice ordförande, för att
prata om vad som står på
agendan 2020.

Buss 342 körde i diket på
Gällstaö. Orsak ännu okänd.
FOTO: BJÖRN LUNDBERG

Buss körde
av vägen
GÄLLSTAÖ | Buss 342 körde

av oförklarlig anledning rätt
ut i dikeskanten vid slutstationen på Gällstaö 28 januari. Det var inte halt och vägen är i gott skick. Ombord
fanns fyra passagerare men
ingen skadades.
– Vi har ingen förklaring
till olyckan ännu. Föraren
har hörts en första gång och
är tagen ur tjänst. Vad man
nu gör är att tömma bussens datorer på information
vilket tar lite tid, berättar
Christer Ekelund, kommunikationschef, Arriva.

En av de detaljplaner som
snart ska upp till beslut är
planen för Träkvista torg.
– Den detaljplanen har ju
processats under en ganska
lång tid och är nu i läge för
granskning. Vi har tagit till
oss de synpunkter som har
kommit från medborgarna och om jag får säga det,
så tycker jag att det som nu
är på väg fram ser bra ut, sa
Fredrik Sirberg.

Förbipasserande som såg

Det som många medborga-

händelsen uppfattade att
bussen körde betydligt fortare än 30 kilometer som
gäller för vägen.

re opponerat sig mot är husens höjder, något som man
nu justerat så att husen inte
ska upplevas som alltför
höga för de närboende.

z

för att ha det på rätt nivå, sa
Fredrik Sirberg.

Fredrik Sirberg (S), byggnadsnämndens vice ordförande och Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande besökte tidningens radioprogram ”God kväll Mälaröarna”. FOTO: EWA LINNROS

– Vi går ju från att vara en
landsortskommun till att
bli lite större och det är klart
att vi måste anpassa höjder
och volymer efter vad som
passar in. Men samtidigt
ska Ekerö centrum utvecklas och då är ﬂytten av bussgaraget avgörande. Men det
är en stor och dyr process.
Vi vill ju gärna att den blir
av och det är kostnader som
då måste täckas av exploateringar, kommenterade
Adam Reuterskiöld.
Medborgardialoger har

skett kring Ekerö och Stenhamra centrums utveckling.
– Jag och byggnadsnämndens ordförande Arnulf
Langlet deltog vid dialogen kring Stenhamra centrum. Vi valde framförallt
att lyssna på medborgarnas
synpunkter. Det vi saknade
var ungdomarna, de yngre
grupperna var dåligt representerade. Men vi ser fram
emot att vi i nästa led även
får deras åsikter, sa Fredrik
Sirberg.
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Hur går det med badhuset?
– Det är full fart på projektet. Rambeskrivningen
jobbas nu om av tjänstemännen för att få fram ett
upphandlingsdokument .
Det hoppas vi kommer ut
till våren, sa Adam Reuterskiöld.
– Det är skattepengar det
handlar om och det måste
hanteras på ett bra sätt. Vi
socialdemokrater har också
sagt att det här behöver processas i kommunstyrelsen

Årets första kommunfullmäktigemöte är 10 mars.
Ärendelistan är ännu inte
satt, men det kommer bland
annat vara en del detaljplaner som ska behandlas och
olika taxor som ska justeras.
– Jag hoppas att vi kommer att prata om särskilda
boenden, om vård- och
omsorg sproblemati ken ,
för vi behöver få fram väldigt många platser under
de kommande åren. Jag vill
också höra från Adam i talarstolen att man har fått gehör från Traﬁkverket när det
gäller vägen, så att vi hittar
en lösning som gör att medborgarna lider så lite som
möjligt, sa Fredrik Sirberg.
– Jag ser fram emot det
också Fredrik. Det ﬁnns
områden som inte är partipolitiskt olika, där vi alla är
ense. Ekerövägen är ett sådant område och där jobbar
vi bra tillsammans för att få
fram den bästa lösningen, sa
Adam Reuterskiöld.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Golv- och färgveckor
All färg från Beckers

Storsjön Ek 3-stav

299:-

20%
rabatt

/m²

Storsjön Ek 3-stav

3 säckar ved

179:-

489:/m²

Mer än bara en bygghandel.
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/faringso
Erbjudandena gäller t.o.m 2020-02-10. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.
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Särskild handlingsplan
KOMMUNEN | Den 28 januari antog kommunens barn-

och utbildningsnämnd den särskilda handlingsplan för
särskilt begåvade barn, som varit på gång under 2019.
Den har tagits fram efter att kommunen blivit kritiserad
av Skolinspektionen för att inte ha gett tillräckligt stöd
till en elev med särskild begåvning. I handlingsplanen
regleras bland annat vikten av att elevens röst blir hörd
när det kommer till vilka insatser som ska göras, vad
skolan ska tänka på i bemötandet av dessa elever samt hur
vilka ansvar skolans olika instanser har.
z

Ännu tryggare ekeröbor
MÄLARÖARNA | Ekerö hamnar på plats 30 när det kom-

mer till att vara Sveriges tryggaste och säkraste kommuner, vilket är en placering bättre än förra året. Det framgår
av en återkommande jämförande undersökning som görs
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB). Undersökningen publicerades den 20 januari och
bygger på en sammanvägning av antalet personskador,
bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och anmälda
stöld- och tillgreppsbrott i en kommun.
På plats ett som den tryggaste och säkraste kommunen
ligger värmländska Hammarö, tätt följd av Vaxholm,
Öckerö, Lomma och Knivsta. I botten ligger MalungSälens kommun.
z

Retriever populärastt

KOMMUNEN

| Kommunens nya avfallstaxa innebär en

kraftig höjning för större sopkärl för villa- och sommarhusägare. Flerbostadshus drabbas dock inte.

Höjd avfallstaxa
Privata hushåll med stora sopkärl får upp

MÄLARÖARNA | De tre populäraste
e

hundraserna i Ekerö kommun är labrador retriever, schäfer och golden retriever, det framgår av Svenska kennel-sklubbens statistik för 2019. I statisck
tiken för hela Sverige är det dock
vå
den omvända ordningen på de två
ra
sista hundraserna. På plats fyra
bland mälaröbornas favoritra-ser ligger Jack Russel,
en ras som placerar
sig först på plats
tjugo i hela landet.
z

Två lediga lägenheter
MÄLARÖARNA | Drygt 3 000 lägenheter inom allmän-

nyttan i hela Sverige var lediga för uthyrning i september
i fjol. Av dem fanns två stycken i Ekerö kommun. Det
visar nya siffror från statistikmyndigheten SCB. Flest
lediga lägenheter fanns i Filipstad där 78 stycken var för
uthyrning.
z

Sing-along på biografen

FOTO: PARAMOUNT

EKERÖ | Den 15 februari är det återigen dags för singalong på Mälaröbion. Sist sjöng ett stort gäng mälaröbor
med i Mamma Mia, men denna gång är det 70-talsklassikern Grease som visas på duken. Matilda Mattsvåg är
sångledare och värmer upp publiken innan föreställningen.
z

Ökning av sprängningar
LOVÖN | Trafikverket förvarnar om att framkomligheten

på Ekerövägen kan komma att begränsas dagtid genom
området kring Lindö, mellan mitten av februari och
mitten av mars. Detta beror på att sprängningsarbetena
intensifieras och man tidvis behöver stänga av ett körfält
i riktning mot Ekerö av säkerhetsskäl. Under perioden
kan sprängningar komma att ske klockan 10:30 och 13:00
och i samband med sprängning stoppas trafiken i båda
körriktningarna.
z

z För en villa kostar nu ett


370 liters kärl med varannan
veckas hämtning 5 890 kronor om året, vilket är en höjning med 40 procent. Har
man ett kärl på 240 liter blir
kostnaden 2 960 kronor per
år, vilket är en ökning med
18 procent.
För dem som har ett kärl
på 140 liter har taxan däremot sänkts med 53 procent
och kostar 360 kronor per år.
Även för sommarhusabonnemang med större kärl har
taxan ökats med i princip
samma procentsatser som
för villaägare. Flerbostadshus berörs däremot inte.

– Taxan för 240 och 370
liters kärl höjs enligt den
linje som kommunen haft
för miljöstyrning sedan
2017. Styrningen syftar till
att skapa ett incitament för
abonnenterna att skaffa sig
ett mindre kärl och därmed
också källsortera sitt avfall. Det är riktigt att taxan
för ﬂerbostadshus i nuläget
inte påverkas, men planen
är att det ska införas en differentiering även där. Men
kommunen har valt att göra
förändringarna stegvis, istället för att ändra allt på en
gång, säger Tomas Öhman,
avfallsingenjör, Ekerö kommun.

Den kraftiga höjningen för

villa- och sommarhusägare
med ett stort kärl, har väckt
många reaktioner i Facebookgrupper samt i mail
och telefonsamtal till redaktionen.
– Ekerö kommun verkar
hysa någon slags agg mot
barnfamiljer i villa. Man
chockhöjer taxan för större sopkärl. Inte generellt i
kommunen, utan bara för
privata hushåll, det vill säga
villor och sommarstugor.
Flerbostadshus
drabbas
inte. Motivet sägs vara att
det slängs för mycket som
kan återvinnas i sopkärlen.
Men har kommunen belägg
för att villaägare slänger mer
återvinningsbart i sopkärlen
än vad som görs i ﬂerbostadshus? Och även om man
har det, är det rätt att straffa
samtliga hushåll för det några villaägare gör?, kommenterar Svante Bengtsson som
är en av dem som reagerat på
den nya avfallstaxan.

”...är det rätt
att straffa
samtliga hushåll för
det några villaägare
gör?”

”Man kan inte
säga att villaägare slänger mer
förpackningar i sopkärlen, men de utgör
den största andelen
av avfallslämnare”

Slänger villaägare mer
återvinningsbara sopor
än de som bor i ﬂerbostadshus?
– Man kan inte säga att
villaägare slänger mer förpackningar i sopkärlen, men
de utgör den största andelen
av avfallslämnare, så därför börjar vi där. Hushållen
i ﬂerbostadshus kan också
vara något svårare att nå med
ekonomiska incitament då
sopavgiften inkluderas i deras hyresavgift, svarar Tomas Öhman och berättar att
analyser av invånarnas innehåll i sopkärlen, visar att cirka 70 volymprocent består
av förpackningar.
– Om bara dessa sorterades ut skulle de ﬂesta kunna
använda de minsta sopkärlen. Vi har ﬂera exempel på
detta. Det är egentligen inte
exempelvis blöjor som utgör

problemet, utan det är fortfarande den stora volymen
förpackningar som generellt
gör att även familjer med
småbarn eller äldre barn för
den delen, måste ha ett stort
kärl, säger Tomas Öhman.

det kan ta tid innan beställningen blir utförd. Men även
om ett mindre kärl inte levererats, betalar man den nya
taxan. För den som bytt till
större kärl, kommer taxan
börja gälla först när kärlet levererats.

Intresset för att byta kärl-

EWA LINNROS

storlek har varit så stort att

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

”Det är egentligen inte exempelvis blöjor
som utgör problemet, utan det är fortfarande
den stora volymen förpackningar”

’’
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KÖPER DINA PRYLAR
Stora som små partier, Även dödsbon
Röjning och städning. Allt efter behov!
Större sopkärl får en kraftig
höjning i nya avfallstaxan,
något som väckt starka
reaktioner hos hos många.
FOTO: EWA LINNROS

 Även Släktforskning till fasta priser 

Tel: 072-922 92 54

AVFALLSTAXA NYA TÖMNINGSAVGIFTER
Taxa 2020

140 l kärl

190 l kärl

240 l kärl

370 l kärl

Helårsabonnemang

360 kr/-53 %

1540 kr/0 %

2960 kr/+18 %

5890 kr/+40 %

Sommarabonnemang

230 kr/-41 %

770 kr/0 %

1480 kr/+15 %

2950 kr/+40 %

Exempel på nya tömningsavgifter och procentuell förändring, årsavgift för sopabonnemang
med tömning varannan vecka.
KÄLLA EKERÖ KOMMUN

malaroantik.se
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”Att behandla patienter via webben är ett viktigt komplement”

’’

Vårdcentral ger KBT via nätet
Metoden visat sig vara jämförbar med mottagningsbehandlingar
EKERÖ | Ekerö vårdcentral
börjar inom kort erbjuda
internetbaserad kognitiv
beteendeterapi (KBT) för
patienter med psykisk
ohälsa. Genom tjänsten
ökar mottagningen tillgången på psykologiska
behandlingar.

kolog eller psykoterapeut
på veckobasis. Det sker
elektroniskt via meddelande.
– Man träffas först i ett
första bedömningssamtal
där man skapar en relation.
Därefter har man kommunikation via meddelanden
och träffas några gånger
under terapins gång och när
terapin avslutas. Så det blir
ungefär tre till fyra möten,
i övrigt arbetar man med
programmet själv hemma,
förklarar Anna Warensjö.

KBT över internet är ett behandlarstöd i självhjälpsformat där patienten tar
del av skrivna instruktioner
och själv, med stöd av psykolog eller psykoterapeut,
genomför
behandlingen
kombinerat med regelbundna självbedömningar.

Behandlingen lämpar sig

Metoden har funnits länge

och en utvärdering som
publicerats i Läkartidningen visade betydande hållbara förbättringar vid depression,
paniksyndrom
och socialt ångestsyndrom.
Resultaten visade även att
metoden är jämförbar med
mottagningsbehandlingar.
– Vi ska komplettera vårt
behandlingsutbud
inom
kort med den här möjligheten för de patienter som
det är lämpligt för och som

Ekerö vårdcentral erbjuder inom kort KBT-behandling via internet.

vill prova det, säger Anna
Warensjö, legitimerad psykolog och psykoterapeut
på Ekerö vårdcentral. Hon

  



fortsätter:
– Att behandla patienter
via webben är ett viktigt
komplement till traditio-

FOTO: EKERÖ VÅRDCENTRAL

nella
mottagningsbesök
och att erbjuda internetterapi är ett led i att möjliggöra att ﬂer patienter får

för patienter med lätt till
måttlig psykisk ohälsa,
tydlig diagnos och som är
motiverade till KBT-behandling och behandlaren
bör också beakta patientens
läskunnighet, IT-mognad
och motivation. Exempel på områden som kan
behandlas är depression,
sömnbesvär, kost och motion samt alkohol- och tobaksvanor.

tillgång till psykologisk behandling.
Under tiden har patienten behandlarstöd av psy-

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Bryggerier går samman Efterlängtad mat
NYÖPPNAT | Strax före jul

startade Jerry Forsberg och
kollegorna sin femte restaurang i kedjan Poke Burger i
Ekerö centrum.
– Det har blivit ett helt
överväldigande mottagande
av mälaröborna och vi tror
knappt att det är sant. Vi har
oftast fullt både på luncherna och kvällarna. Dessvärre
är lokalen för liten för att
ta in mer personal, annars

SAMMANSLAGNING | När

de två bryggerierna Adelsö
bryggeri och Northern
Exposure (tidigare NKB,
Nordic Kiwi Brewers) slår
ihop sina påsar och blir
Ekerö brygghus blir det
många synergieffekter.
Större kapacitet, nya produkter och kul på jobbet
för bryggarna är bara
några av dem.
I ungefär åtta år har exilgotlänningen Anders Kotz
drivit Adelsö bryggeri och
nästan lika länge har nya
zeeländarna Craig Donovan
och Kerry Beattie haft sitt
bryggeri på Ekerö. Sedan
årsskiftet har de dock ﬂyttat ihop under samma tak
i Bryggaområdet på Ekerö
och tillsammans skapat
Ekerö brygghus.
– Båda varumärkena ﬁnns
kvar och gör sina produkter,
men Ekerö brygghus kommer också släppa nya ölsorter i eget namn under året,
berättar Anders Kotz.
Själv hade han slagit i taket i sin verksamhet, både
när det gäller sin arbetsinsats och hur mycket han har
kunnat producera i sina tidigare lokaler på Adelsö. Nu

Delägarna Marcus Bjelveby och Kim Lundvall.
FOTO: PRIVAT

hade vi kunnat utöka, berättar han.
z

Godisbutik med brett utbud
NYÖPPNAT | Fredrik Lovegård blev helt utan förvarning

En gång i månaden ordnar Ekerö brygghus pop-up-pub i sina lokaler på Bryggavägen.
FOTO: EWA LINNROS

huserar de dock alla i rymliga lokaler och har investerat
i utrustning som gör att de
har kapacitet för att brygga
mycket mer än vad de gjort
tidigare.
En gång i månaden, i anslutning till lön, öppnar de också
upp för allmänheten i sina
lokaler. Då ﬁnns det möjlighet att prova deras produkter, få sig en bit mat och prata
med bryggarna själva.

För Anders Kotz har det
blivit ett stort lyft att få nya
kollegor som också är duktiga bryggare och har höga

” Vi brukar säga
att Gotland är
Europas Nya Zeeland
och att det är därför
vi jobbar så bra ihop”

ambitioner för sitt hantverk.
– Det är väldigt roligt att
arbeta tillsammans med
Craig och Kerry som är
mycket hårt arbetande. Vi
brukar säga att Gotland är
Europas Nya Zeeland och att
det är därför vi jobbar så bra
ihop, skrattar han.

arbetslös efter många år i säkerhetsbranschen och ﬁck vid
samma tidpunkt reda på att den gamla djuraffären i Ekerö
centrum skulle byta lokal. Detta ﬁck honom att på en minut
bestämma sig för att öppna karamellbutik.
– Sedan gick det fort. Jag började själv bygga om lokalen
den 16 oktober, min fru designade allt och den 29 november
öppnade jag, berättar han.
Nu satsar Fredrik på att ha ett brett utbud av färskt godis,
ﬁnare chokladaskar, whiskeypastiller samt popcorn, sockervadd och snacks.
z

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fredrik Lovegård i Karamellgränd.

FOTO: PRIVAT

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

Vi ordnar
RUTavdraget!

Vi ﬁxar
trädgården!
HÄCK- & TRÄDBESKÄRNING • RENSAR OGRÄS
KLIPPER GRÄSMATTAN • VÅR- & HÖSTSTÄDAR
…OCH MYCKET MER

vasterort@veterankraft.se | tel: 08-525 27 900

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

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

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

560 340 00
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Fira Alla hjärtans dag
i Ekerö Centrum!

SKANDIAMAKLARNA BROMMA/SPÅNGA/EKERÖ, TFN 08-80 76 00

Här ﬁnns det bästa av det mesta
Floristhörnan
Ekerö

K

.



EKERÖ
KEMTVÄTT

EKERÖ
GRILLEN

ÖPPETTIDER
Vardagar............. 10.00-18.30
Lördagar............. 10.00-15.00
ICA alla dagar.... 08.00-22.00

SKÄRVIK — BO BILLIGT I KLIMATSMART VILLA!
6M|QlUDNOLPDWVPDUWYLOODI|UGHQVWRUDIDPLOMHQ/MXYOLJDVlOOVNDSV\WRUPNWOnJGULIWURNWYnYDFNUD
EDGUXPVWRUWXWHUXPPP(MIDVWLJKHWVNDWWLnU3ULVNUEXG%RDUHDNYP

ANTAL RUM 7 ROK (VARAV 4 SOVRUM) BYGGÅR 2018-2019 TOMTAREA 1 162 KVM ADRESS MOSSVÄGEN 26A
EP B 54 KWH/M2/ÅR VISAS SÖN 9/2 11:30-12:30 MÅN 10/2 18:30-19:15 MÄKLARE MONIKA KEILLER

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

get the new year off to a

Oavsett om du övervintrar hemma
eller går på upptäcktsfärd, hittar du
allt du behöver på Bromma Blocks.

J12439_BB New Year 248x178_v1aw.indd 1

11/12/2019 10:24

Fråga Johan

16

Har du en fråga
till kommunens
presschef
Johan Elfver?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4
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Hur stor blir hundrastgården?
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens press- och
näringslivschef Johan Elfver i MN:s
radioprogram ”God kväll Mälaröarna”
Jag har fått information om att man
kommer att minska ner ytan till endast 15 platser på parkeringsplatsen
vid Waldorfskolan och Drottningholms förskolor. Detta på grund
av en inkommen anmälan om att
bygglovet inte följs.
– Det stämmer. Jag har ingen mer information i nuläget.
Är det kommunen som har ansvar
för parkeringen och den asfalterade ytan utanför gymet och kaféet
i Stenhamra? Gamla bensinmackstomten. Där är fullt med djupa
gropar som är en fara för både bilar
och människor.
– Ekerö bostäder äger tomten. Jag har
pratat med dem om att hantera potthålen. Fastighetschef Claes Vikström kan
svara på ytterligare frågor. Bebyggelse
i området planeras till 2023 under förutsättning att detaljplanen har vunnit
laga kraft.
Varför uppfylldes inte kravet på
att ordna en parkeringsplats till
Mälaröhallen i samband med byggnationen av densamma? Det var
en förutsättning för att bygglovet
skulle gå igenom.
– Skolpaviljongerna har ett tidsbegränsat bygglov i väntan på att två nya

Den nya skateparken är stor. Hur mycket yta kommer det bli över till den planerade
hundrastgården intill?, undrar en av våra läsare.
Foto: Ewa Linnros

skolor byggs. Att man tillfälligt ger lov
att använda ytor, då även för parkeringsplatser och för tillfälliga lokaler är
inget konstigt i sig. Det görs i hela Sverige. Att parkeringssituationen i området behöver ses över är kommunen
väl medveten om. Därför ser man över
beﬁntliga ytor för att tillgängliggöra
parkering på kvällar och helger. Utöver det har pengar avsatts i budget för
att skapa ytterligare 50 platser i området kring Mälaröhallen. I dagsläget har
våra förtroendevalda avsatt medel för
att skapa ytterligare parkering på ﬂera
platser i kommunen. Var parkeringsplatserna kring Mälaröhallen kommer
att hamna vet vi inte. Den frågan tittar
man på just nu.

Har den gröna påsen blivit mindre
i storlek?
–Gröna påsen har tydliga speciﬁcerade mått och volymen ska vara densamma. I slutet på förra året hade vi
leveransproblem med gröna påsen och
den kan vara så att vi har fått en tillfällig leverans av annan kvalitet. Ekerö
kommuns avfallsingenjörer ska träffa
Ragnsells denna vecka och bland annat
följa upp denna fråga.
Jag skulle också vilja att ni frågar
om den kommande hundrastgården som planeras i anslutning till
aktivitetsparken. Varför lägger
man så lite resurser på en hundrastgård? Varför inte göra en bra

hundrastgård från start, baserat på
hur behoven ser ut hos hundägarna
och hos hundarna?
– Mellan Träkvistavallen och Ekebyhovsskolan står nu en skate- och
pumptrackbana färdig. Här kan du
trixa och kicka med skateboard, sparkcykel, inlines och cykel. Den moderna
skateanläggningen med tillhörande
sittyta är på cirka 2 000 kvadratmeter
i betong. Skatedelen består av handrail,
quarterpipe, curb och ledge i stål. Intill aktivitetsytan ﬁnns en inhängnad
med grävmaskiner. Det är för att det
planeras för en lekyta för stora och små
barn med gungor, klätterställningar
och vattenlek. Även de fyrbenta kommer få möjlighet till rörelse då det en
bit från aktivitetsytan planeras för en
hundrastgård som öppnar under våren. Det här blir en park för alla som
vill åka, utforska, ha kul och umgås.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 RADIO LYSSNA
>

Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se
Tidningens radioprogram ”God kväll
Mälaröarna” sänds
torsdagar kl 17-19 på
Radio Viking 101,4

Buggkurs! Buggkurs!
Söndag 16/2, kl 15-18
Ölsta
Ö
lsta Folkets
Folkets Park
Park
En kurs för dig som vill prova på
eller fräscha upp din dans. 250 kr/person.
Sedan följer 8 söndagskvällar
med bas- och påbyggnadskurs
Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågo
frågor:
g r: 076-771
076
29 00, 070-684 11 22
Kursavgiften
betalas
Kursav
Kur
Ku
savgif
sav
g ften
gif
t be
etalas in på vårt pg 731120-2

Varmt välkomna!

(.(5g
Mörbyvägen 2

62/1$
Ingentinggatan 2

&,7<
Torsgatan 8

9c5%<
+DPQJDWDQ

ZZZPJUHQWDOVH
LQIR#PJUHQWDOVH

8 söndagar start 23/2
Ölsta Folkets Park
För dig som är nybörjare: Baskurs 18-19:30
Träna vidare: Påbyggnadskurs 18:45-20:15
800 kr/person och kurs
Medlemsavgift i Ölsta folkets park ingår. För redan medlemmar 600 kr/person och kurs.
Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid fr
frågo
frågor:
ågo
g r: 076
076-771 29 00, 070-684 11 22
Kursavgiften
betalas
K
Kursav
Kur
ursav
savgif
g ten
gi
gif
t b
etalas in på vårt pg 731120-2

Varmt välkomna!
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Frukostmöte 18 februari
Ekebyhovs slott
Företagare och entreprenörer hälsas välkomna på
frukostmöte kl 08.00-09.30
^ŵƂƌŐĊƐΘŬĂīĞͬƚĞƐĞƌǀĞƌĂƐĨƌĊŶŬůϬϳ͘ϰϱ

LADAN

• &ƂƌĞĚƌĂŐŶŝŶŐĂǀZŽƐůĂŐƐǀĂƩĞŶŽŵƉĊŐĊĞŶĚĞ
och planerade VA-projekt i Ekerö kommun
• /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨƌĊŶďǇŐŐůŽǀƐͲŽĐŚƉůĂŶĞŶŚĞƚĞŶ
• Frågestund

Sånga-Säby 15-16 februari

Foto: Roslaagsvatten

- Fynda - Luncha - Sälj -

Ž<ŽůůĞƌ

ŚĞĨsͲĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ



Välkommen till återbrukshelg i
Sånga-Säby’s Lada

&ŝĂWĞƩĞƌƐƐŽŶ
<ŽŵŵƵŶĂŶƐǀĂƌŝŐŬĞƌƂ

DƂƚĞƚćƌŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝƩŵĞŶǀŝďĞŚƂǀĞƌĚŝŶ
ĂŶŵćůĂŶƟůůĞͲƉŽƐƚ͗ŶĂƌŝŶŐƐůŝǀΛĞŬĞƌŽ͘ƐĞ
&ƂƌƐƚƟůůŬǀĂƌŶŐćůůĞƌ͊

Lördag 15 feb kl 10.00-18.00
Söndag 16 feb kl 10.00-16.00
Sångasäbyvägen 187

För att boka eget bord eller för mer information
maila: agneta.hollsten@sanga-saby.se

Avnjut Oscar II:s paradgryta med

!

ik a

Vi b

1917
Lasse-Majas Detektivbyrå –
Tågrånarens hemlighet
G BI O
sön 9 feb. kl 19
Unga kvinnor
DA
ons 12 feb. kl 14
Unga kvinnor
ons 12 feb. kl. 19
Cats
ju
lör 15 feb. kl 19
Grease (150:-)
der på f
sön 16 feb. kl 15
Pelle Svanslös (80:-)
sön 16 feb. kl 19
Emma
ons 19 feb. kl 19
Catwalk
sön 23 feb. kl 14
Lilla spöket Laban (60:-)
sön 23 feb. kl 16
Sonic the Hedgehog (en. tal)
sön 23 feb. kl 19
Min pappa Marianne
ons 26 feb. kl 19
Min pappa Marianne
19Call of the Wild –
sönOns
1 mars20/3
kl 15 klThe
Skriet från vildmarken (sv. tal)
sön 1 mars kl 19
The Gentlemen

PÅ RIDDERSVIKS GÅRD

ons 5 feb. kl 19
sön 9 feb. kl 15

Biljettpris 100 kr om inget annat anges.
Kassan öppnar 30 minuter innan filmstart.
Köp gärna dina biljetter på www.malarobion.se.

Sön 9 feb kl 19
Ons 12 feb kl 14

Sön 16 feb kl 19
Ons 11 mar kl 14

Nyårsafton...Asch da!
Den bejublade bubbliga bagatellen i 2 akter

Spelas Lördagar 29 febr, 7 mars, 14 mars, 21 mars & 28 mars
Söndagar 1 mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars & 29 mars
Middagen serveras kl. 17.00. Föreställningen pågår ca 2 tim 30 minuter inkl. paus
Mat, kaffe + kaka i pausen samt teaterföreställning kr. 330:(Avvikande kost måste föranmälas senast 3 dagar innan)
Bokas på info@riddersviksgard.se eller
www.riddersviksgard.se Telefon: 08-38 04 40

Lör 15 feb kl 19

Ons 19 feb kl 19

OBS! Begränsat antal platser

Teaterpatrasket_A5_Flyer_2020.indd 1

2020-01-22 10:05
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KULTUR

Ny utställning

Ny bok om ”Charlie”
FÄRINGSÖ | Färingsöbon

Elin Eldestrand ger ut
den tredje och sista delen
i bokserien ”En framtida
hemmafrus bekännelser –
en bisarr skröna som inte
ska tas på alltför stort
allvar”.
”En framtida hemmafrus
bekännelser” utkom 2016
och uppföljaren ”Drömmar
och dilemman” 2017. Den
21 januari släpps ”Gräddhyllan” som är den sista delen i serien om hemmafrun
Charlie.
I ”Gräddhyllan” är hem-

mafrun Charlie nyförlovad

med Erik och den glänsande
ringen på hennes ﬁnger får
hela Luddinge att kyssa marken hon går på. Som om det
inte är nog har hon fått korn
på ett tjusigt jobb, men den
nye överdirektören erbjuder
henne ett jobb som innebär
att lyfta på kjolen när helst
hans lustar faller på. Men en
pilsk överdirektör är långt
ifrån Charlies enda problem,
Eriks mor är fast besluten
att göra sin son arvlös om
han gifter sig med Charlie.
Charlie upptäcker den hårda
vägen att en död greve drar
till sig onödigt mycket uppmärksamhet och till råga på
allt hittas en begravd kropp i
Tok-Gullans trädgård. Hem-

EKEBYHOV | ”Teckningar,
E

ligheten bakom den döda
kroppen får Charlie att undra om hennes mamma är i
fara.

gouacher
och leporelg
los”
lo
o heter Lotta Ekmans
utställningen
som har
u
ve
vernissage
8 februari på
Ekebyhovs
slottsgalleri.
E

Elin Eldestrand som för-

fattat böckerna är född och
uppväxt i Ludvika, som även
står modell för den ﬁktiva
staden Luddinge där hennes romaner och noveller
om Charlie utspelar sig. Idag
bor Elin tillsammans med
sin man och deras barn och
hundar i en villa på Färingsö, men hon har även bott i
Australien, USA och Kina
under längre perioder.
EWA LINNROS
namn@malaroarnasnyheter.se

”Gräddhyllan” skriven av
färingsöbon Elin Eldestrand
ges ut på Hoi förlag.

Många av Lotta Ekman bilM
d
der är tecknade och målade
i Bromma, på Lovön och
E
Ekerö. Bilderna är framfför
ö allt gjorda i tusch och
ggouche. I centrum för utsställningen
t
står ett antal ”lep
porellos”, eller vikböcker.
E
En leporello är ett enda långt
p
papper som man viker ett
aantal
n gånger.
– Jag jobbar mest med
teckning, det är nästan alltid
grunden i mina arbeten även

om jag också använder färg
och målar. Mina bilder ingår
ofta i en berättelse och jag
jobbar mycket med en kombination av text och bild, berättar Lotta Ekman.
Utställningen pågår till
och med den 23 februari.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

BILD AV LOTTA EKMAN

Ekerötjej producent bakom stor teatersatsning
MÄLARÖARNA | Julia

Boström från Ekerö är i full
gång med att producera
”Sanning och konsekvens”
av Lars Norén som spelas
på ”Ö2” i mars.
Julia Boström är uppvuxen
på Ekerö och har sina föräldrar kvar på ön.
– Ekerö är och har alltid

varit en oas för mig dit jag
kan komma för vila och få
inspiration. Det är där jag
skrivit på mina ﬁlmidéer
och som utvecklats till den
jag är idag, berättat Julia
som är skådespelare, producent och ﬁlmskapare.
En av hennes ﬁlmer har
visats på över 20 ﬁlmfestivaler runt om i världen och

nu vill hon satsa mer på teatern och producentrollen.
– Just nu är jag producent
för ”Sanning och konsekvens” av Lars Norén som
spelas på Ö2 som är en
scenkonstgrupp med scen
på Östgötagatan 2.
Föreställningen handlar
om människor som försöker nå varandra till varje

pris och längtar efter att ta
sig ur sina gamla mönster.
– Det är teaterns stora
satsning för våren och jag är
stolt över att producera en
föreställning på så hög nivå,
berättar Julia.
Premiären sker 2 mars.
EWA LINNROS

Maila namn och adress till red@malaroarnasnyheter.se
Först till kvarn gäller.

z
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BABYSIM & SIM SKOLA
PÅ EKEN
GÅRDRÖ
EKE

POP-UP BUTIK
REA TIDIGARE SÄSONGER
PROVPLAGG OCH ANDRA FYND

Hos mig får du hjälp med allehanda fotproblem
• Fotsmärtor
• Nageltrång
• Fot och nagelsvamp
• Vårtor
• Förhårdnader, sprickor

”Sanning och konsekvens” av Lars Norén den 7 mars klockan 18:00 på ”Ö2”,
Östgötagatan 2, Stockholm.

BOKA VÅRENS

STOCKHOLM

– Medicinsk fotvård –

>> Vinn två biljetter till genrepet av

ewa@malaroarnasnyheter.se

HEDVIG
YVONNES FOTHÄLSA

VINN BILJETTER ”SANNING OCH KONSEKVENS”

SIMSKUNSKAP
FÖ R A LLA !

LÖR 8/2 kl 10-15
SÖN 9/2 kl 10-15
Destination Ekerö
Ekerövägen 51

Vid behov gör jag även hembesök
Bokning via www.bokadirekt Salong Närlunda
eller på 0707-55 16 17
Plats: Jungfrusund Salong Närlunda
Varmt välkomna!

BABYSIM

Välkomna!
Vi tar gärna kort

& S I M S KO LO R

B A BYS I M • S M Å B A R N S S I M S KO L A • T E K N I KGRUPPER • VUXENCRAWL & VUXENSIMSKOLA
W W W.T R A M P O O L I N .CO M • 0 8 - 5 0 6 2 1 2 4 2

Ny termin med musik hos MUSIKCARINA
– fyll den med glädje, kunskap och nya mål
har börjat igen på tisdagar
z Pianoundervisning,
enskilda lektioner,
11.00 -12.30. Fortlöpande antagning. Vi repeterar i Ekebybegränsat med platser
hovsskyrkans lokaler, ﬁkapaus i mitten. En lättsam, blandad
z Skolprojekt, handoch glad kör för dig som är dagledig och har tid och lust.
ledning
Du provar alltid gratis första gången.
z Förberedelse inför
z PROJEKTKÖREN är kören för dig som har god erfarenhet provsjungningar/högre
studier
av körsång, sjunger rent och behärskar noter. Högt tempo,
z Musik till bröllop,
stämsång och god kvalité. Vi repeterar endast under ca fem dop, begravning
veckor med start direkt efter påsk. Konsert i mitten av maj.
Vi övar vid Brommaplan, tisdagar 18.30 - 20.00 inkl kort paus.
z ALLAKANSJUNGA-KÖREN












All info och anmälan, musikcarina.se Välkommen!

www.musikcarina.se
Ekerö - Stockholm

Carina Bergstedt Edlund
utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm

Adelsö IF kallar härmed sina medlemmar till föreningens

ÅRSMÖTE
Lördagen 29 februari 2020 kl 11.00 i hembygdgården
Efter mötet bjuder föreningen på Tapas-lunchbuffé och kaffe
Motioner skall vara föreningen tillhanda senast 2 veckor före mötet.
Maila till info@adelsoif.se
Årsmöteshandlingarna ﬁnns på hemsidan 1 vecka före mötet.
www.adelsoif.se

Välkomna! Styrelsen

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

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
Lotta Ekman – teckningar, gouacher
och reporellos.
Utställningen pågår 8/2 - 23/2.
Galleri Utkiken
”Stobo – en bortglömd mönsterskatt”. Utställningen pågår 8/2 - 14/3.

EVENEMANG

Mälaröbion
5/2 kl 19: ”1917”, 15 år.
9/2 kl 15: ”Lasse-Majas detektivbyrå
– Tågrånarens hemlighet”, barnt., kl
19: ”Unga kvinnor”, barnt.
12/2 kl 14: Dagbio med fika: ”Unga
kvinnor”, barnt., kl 19: ”Cats”, fr. 7 år.
15/2 kl 19: Sing-along: ”Grease”, fr.
7 år.
16/2 kl 15: ”Pelle Svanslös”, barnt., kl
19: ”Emma”, ålder ej bestämt.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion
Mellodisco
Dansa till årets bidrag och gamla
favoriter – Mellodisco för alla med
funktionsnedsättning efter bibliotekets stängning.
När: 6 och 13/2 kl 19-20
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus
”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, lyssnarnas frågor till
kommunen, sport, kultur – och allt
handlar om Mälaröarna! Dessutom
– vinn fina vinster i tidningens eget
radioprogram.
När: 6/2 kl 17-19

Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Var: Ekerö kyrka
Arr: Världsarvsteatern, Svenska kyrkan Ekerö, Adelsö-Munsö och Lovö

Film
”Women at war” . Regi: Benedikt
Erlingsson, Island 2018. Medlemskort
i Filmstudion berättigar till vårens
samtliga filmer. Enstaka biljetter får
ej säljas.
När: 6/2 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Föredrag
”Tycker du som jag – så gör vi det
en annan dag”. Psykolog Alexander
Rozental talar om uppskjutandets
psykologi.
När: 11/2 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus och St Lukas
Mälaröarna

Kulturvandring
Kulturvandring i Ekebyhovs slottspark och Ekerö centrum med guiden
Per Haukkas. Samling vid busshållsplats Ekebyhov, från stan. Ej föranm.
Avgift 100 el.150 kr.
När: 8/2 kl 14
Var: Samling vid busshållsplats Ekebyhov, från stan.
Arr: Per Haukaas

Fågelskådning
Se stann- och strykfåglar vid
föreningens ordförandes matning.
Bra tillfälle för nybörjare att få en
genomgång.
När: 16/2 kl 9
Var: Nyponvägen 7, Älby hage
Arr: Mälaröarnas ornitologiska
förening

Ekebyhovs slott
8/2 kl 14: Göran Rydeberg om ”Jubilaren Jenny Lind”. Arr: Mälaröarnas
kammarorkester.
9/2 kl 14: Dansuppvisning av Vi unga
Bailar. Arr: Mälaröarnas kammarorkester.
15/2 kl 14: Glad musik med Brommagänget på dragspel. Arr: Träkvistaskolan klass 5 B.
16/2 kl 14: Folkmusik med Ölaget.
Arr: Träkvistaskolan klass 5 A.
Musikteater
”Starka band – om den helige Franciskus och Klara” – musikteater med
Världsarvsteatern, Ekerö kyrkokör
och dir. Kerstin Baldwin Sterner.
När: 9/2 kl 16

19

BARN OCH UNGA

Temakväll
Tema ”Manga och anime” för tonåringar med film, skapande, fika,
sällskapsspel, lästips och tävlingar.
Drop-in.
När: 6/2 kl 16.30-18-30
Var: Barnens eget bibliotek, Stenhamra
Arr: Barnens eget bibliotek i Stenhamra
Teater
”Vem ser Dim? – en pjäs om att vara
väldigt liten, men ändå inte minst”,
med Teater Pero. Fr. ca 2,5 år.
När: 16/2 kl 12
Var: Barnens eget bibliotek, Stenhamra
Arr: Barnens eget bibliotek i Stenhamra

Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, specialiserad på brottmål, familjerätt
och migrationsrätt men svarar även
på andra frågor i mån av kunskap.
15 minuter kostnadsfri rådgivning.
Anmälan samma dag fr. kl 9.
När: 18/2 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

SPRÅKKAFÉ


Föredrag
”Krigargraven som var en kvinna” –
vikingaforskaren Charlotte Hedenstierna-Jonsson berättar om upptäckten av krigarkvinnan på Birka.
När: 18/2 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

Ekerö
Träna på att prata svenska, eller lär
ut. Fika finns.
När: Onsdagar kl 16-18
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan

Stenhamra
Träna på att prata svenska, eller lär
ut. Biblioteket bjuder på fika.
När: Måndagar kl 16-18
Var: Barnens eget bibliotek, Stenhamra
Arr: Färingsö församling, Barnens
eget bibliotek, Ekerö kommun, Öar
utan gränser

Mellan
Mellan

Operacafé
Välkommen in i operans värld och njut av några av de
största kompositörernas största verk.
Birgitta Lindeke Levin, sopran
Fredric Hellgren, tenor
Mattias Nilsson, baryton
Lotta Larsson, piano
Entré och ﬁka: 60:Caféet öppnar kl. 14.30 och underhållningen drar
igång kl. 15.00.

Lördag 15 februari 14.30
Stenhamra församlingsgård
besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Himmel & Jord
Möt Olle Carlsson...
Initiativtagare till Allhelgonamässan och
Katarinamässan som drog fulla kyrkor och blev
Svenska kyrkans mest välbesökta huvudgudstjänst.
Hur möter vår kyrka människors andliga längtan?
Välkommen till en samtalskväll om Svenska kyrkans
glädje, utmaningar och framtid i en tid där
människors andliga sökande växer.
Samtalet leds av prästen Yngve Göransson.

Onsdag 19 februari 19.00
Stenhamra församlingsgård
besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
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Jonna och Zoya vann igen
HUNDSPORT | I början

av januari tog färingsöbonJonna Smedberg och
border collien Lizzroys
Zoya sin sjätte SM-medalj
i Freestyle under Mydogmässan i Göteborg. En
månad tidigare tog de
också hem sitt tredje nordiska mästerskap.
Att Jonna Smedberg och
Zoya är ett vinnande team
som imponerar i alla tävlingssammanhang, ﬁnns
det ingen tvekan om och de
har kommit hem med medaljer i stort sett varje gång
som de deltagit i mästerskap. Nu senast tog de både
en individuell guldmedalj
och en lagmedalj i Nordiska mästerskapen som ägde
rum i Stockholm i december. Och efter en snabb
omladdning for de till SM
i Göteborg och ﬁck med sig
en silvermedalj hem även
därifrån.
– Vi får mycket beröm
för vår musikkänsla och att
Zoya kan arbeta så självständigt. Vi har jobbat mycket
på att hjälperna ska vara in-

byggda i koreograﬁn, så att
de inte blir så utmärkande,
berättar Jonna.
Deras program, som utförs

till musik, går som en dans
och en av Zoyas styrkor är
att hon kan många trix och
är ovanligt duktig på att lära
sig programmet.
– Eftersom vi har tränat så
mycket kan hon höra på musiken när det är dags för ett
nytt moment och behöver
inte titta på mig hela tiden.
Det gör att hon kan jobba
bra på långa avstånd vilket
gör sig bra i den här publiksporten.
Det går mycket tid till
träning under tävlingspe-

”Eftersom vi
har tränat
så mycket
kan hon höra på
musiken när det
är dags för ett
nytt moment...”

rioden, men just nu ägnar
sig Jonna och Zoya mest åt
att pusta ut med långa promenader och kravlöst umgängen efter några intensiva
månader. Jonna arbetar som
legitimerad djursjukskötare
på ett djursjukhus och har
även Zoyas dotter Riwa som
hon tränar en hel del med.
Härnäst väntar också ett lite

annat, mer familjeorienterat
liv för Zoya. Hon parades
nyligen och om några veckor beräknas hon nedkomma
med valpar om allt går som
det ska.
– Eftersom hon är så duktig och en av Sveriges absolut bästa freestylehundar har
jag fått förfrågningar tidigare om att ta valpar på henne,
men det har inte passat in i
planeringen. Det är otroligt
mycket jobb med att ta hand
om valpar och det tar tid att
ge dem en bra grund i sina
liv, men nu har mina föräldrar möjligheten att hjälpa till
vilket gör detta möjligt.
LO BÄCKLINDER

Under Nordiska mästerskapet i Freestyle vann Jonna Smedberg och Zoya.

lo@malaroarnasnyheter.se

FOTO: ANHELEE PUGLIANO

ŠKODA KAMIQ.
Vår smidigaste SUV.

DRAGPAKET
PÅ KÖPET!

Backkamera,
elektriskt utf. dragkrok,
elbaklucka, takräcke.

KAMIQ AMBITION TSI 115
Privatleasing fr. 2 595 kr/mån* inkl. service
ANLÄGGNINGAR: Bromma, Skoda Center Bredden,
Sätra, Södertälje, Täby
ÖPPETTIDER: Måndag–fredag 9–18, lördag–söndag 11–16

VI KÖPER
ELLER BYTER
IN DIN BIL

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Läs mer på skodastockholm.se

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

tyck!
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.
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Långsammare busstrafik
till och från Färingsö
Ingenting förvånar när
det gäller försämringar
av kollektivtraﬁk. Vem i
kommunen har gått med
på att färingsöbor, som
ska till Brommaplan får
upp mot tio minuters
längre restid med buss
176?
OK, det ﬁnns de som ska till
Ekerö centrum, Ekebyhov
eller Ekvägen som tycker
den nya ordningen är bra.

Men vad tycker den stora
majoritet som inte vill offra
extra tid? Kommunen har
givetvis varit medveten men
inte värnat om majoritetens
intressen på Färingsö. Sådan
är politiken.
Bussarna på linjen 176
ska säkert inte enligt planeringen stanna sex gånger
på Ekerö med det sker.
Bussförarna vill naturligtvis
inte träta med dem som vill
att bussen ska stanna åt dem.

–R

på Ekerö. Färentunavägen,
Betlehem och Lullehov är
ju bra byteshållplatser. Men
det kan ju också vara så att
den långsiktiga strategin är
att lägga ned buss 176! Bra
anslutningsbussar med ny
avgift till Färingsö alltså. Har
någon tänkt den tanken?
Försämringar är ordet.
– Ivar Eriksson,
Stenhamra

Buss eller bil ut till Färingsö?
REPLIK


Brott och
droger –
vad gör våra
politiker?
Under förra året såg vi en
ökning av grova brott i
kommunen i förhållande till
kommunens invånarantal.
Följer man diverse grannsamverkansgrupper på sociala medier ser vi minst ett
inbrott varje vecka och det
verkar som att tjuvarna blir
allt fräckare. Olika säkerhetsbolag ser nu Mälaröarna som
en guldgruva. Det har aldrig
sålts så många hemlarm
som under förra året. Vi ser
att droger och droghandeln
ökar bland kommunens
unga invånare. Ungdomar
som inte ens är straffmyndiga får agera packåsnor åt de
som sköter droghandeln på
öarna. Min fråga är rätt enkel.
Vad gör kommunens politiker åt den stigande kriminaliteten? Uppmärksammas
det ens eller är allt fokus på
badhuset, som det tjatats om
sedan tidigt 70-tal?

Både mot Stockholm och
mot Färingsö kan bussen
stanna vid Tappström, vid
Ekebyhov, vid Ekvägen före
och efter rondellen för att
sedan stanna vid Tappström
igen. Vem har tänkt detta
och vem i kommunen är
ansvarig i samrådet?
Sedan kan jag ju i mjugg
glädjas över extra stopp
på väg från stan efter
Tappström av de glada
”laxar” som gått på fel buss

Saknar dig buss 176!
Buss 176 jag saknar dig! Varför kunde du inte ha fått vara
kvar vid centrumslingan? Jag bor på Pråmvägen och många
med mig. Nu får vi pensionärer kämpa för att ta oss till
bron. Antingen gå upp genom centrum för att sedan gå
ner mot bron och sedan upp igen! Eller ta trappan upp från
Pråmvägen till bron. Gör det med en rollator om du kan.
Eller gå hela vägen från kanalen i uppförsbacke med rollator,
kryckor eller käpp. Väl uppe är man helfärdig! Varför får de
”röda” bussarna köra in på centrumslingan och inte buss
176 som förut? Vart ska de ta vägen när arbetena börjar? Ska
alla bussar bort från centrum? Jag använder själv käpp och
får nu tänka om. Vågar inte tänka på alla hala vägar och uppförsbackar på vintern. Centrumslingan saknar dig buss 176!
– Ami Lz

Jag läste en insändare samt
svar om busstraﬁken på
öarna och måste även jag
lägga mig i debatten. Vår
buss 176 har fått ny dragning ute på Ekerö och vi får
nu ännu längre resväg till
och från jobbet inte minst
på grund av ﬂer resenärer
samt rödljus och rondeller. Visst det ska byggas
på Ekerö och det behövs
alternativ, men detta med
att få en mer robust traﬁk är
jag lite nyﬁken på vad som
menas ?
Vi som bor ute på Färingsö
får alltid sämre vad gäller
service inte minst det kollektiva. Som exempel kan
jag ta upp sommaren som
var, 2019, då gick det bussar
med text ”176 extra”,
det låter ju ﬁnt. Men vad
det innebar var att dessa
bussar gick från Mörby till
Brommaplan, sedan ﬁck
traﬁkanterna stå och vänta
till att nästa buss kom.
OBS! Inga bussar 177 hade

dessa ”extra-turer”! Skulle
gärna vilja ha en förklaring till varför inte boende
på Färingsö ska ta sina
bilar? Och det är ju som så
att under sommaren är det
ju inte mindre resenärer
som ska ut på landet, det är
ju faktiskt tvärtom.
Jag kommer nu med
ett väldigt bra förslag, till
sommaren och det aktuella
ombyggnationerna, varför
inte ta ett par av turerna och
lägg om från buss 176 att i
stället gå som turer 336 och
338, då försvinner dessa
turer helt från Ekerö centrum.”Sug på den karamellen” och kom sedan gärna
med argument varför detta
inte skulle vara genomförbart. Och jag ser fram emot
att de som bestämmer och
planerar för oss boende
även kan se lite vidare än
det centrala runt Ekerö centrum och kommunhuset.
Tack för ordet!
– Mälaröbo sedan
år 1955

Blöjcontainer vid kommunhuset?
Ekerö kommun stoltserar med sina nya
extrema soptaxor som ska tvinga invånarna att källsortera utan en tanke på
de medborgare som inte kan källsortera
en stor del av sina sopor. För en vuxen

person med inkontinens som använder
många stora blöjor varje dag, liksom
för barnfamiljer med ﬂera barn som
använder blöjor, innebär de nya taxorna en orimlig ekonomisk belastning

som får anses som diskriminerande.
Hur tänkte Ekerö kommun här ? En
blöjcontainer vid kommunhuset ?
– Kränkt medborgare

Simhallen – vårt blivande kommunala slukhål
En artikel i en morgontidning skapade ett nytt
begrepp. Jag tar mig friheten att knycka det, eftersom
det passar som hand i handske på en liknande – kanske
kommande – situation i vår
kommun.
Ett kommunalt slukhål.
Tre ord. En perfekt deﬁnition. För precis så är det.
Mot bättre vetande ångar
man på mot en dyrbar
slutstation. Och bristen på
trovärdiga argument kompenseras av ett allt gällare
röstläge... Varför?
Vi har upplevt det tidigare. På 70/80-talet skulle
varenda kommun ha en
egen ﬂygplats. Hasslanda
Air-Port? Oskarshamn
International? Dyrt blev

det och kommunerna ﬁck
(vanligtvis) ta stora delar
av de ackumulerade ﬁnansiella kostnaderna. Och
så har vi evenemangsarenor. Ett exempel är Solna.
Kommunen var delägare
i Friends arena. 2016 sålde
dock kommunen sin andel
för symboliska fyra kronor
till ett fastighetsbolag. Vid
det laget hade skattebetalarna lagt 700 miljoner
kronor på bygget. Ett bra
exempel på vad som händer
när man kastar ”skit” åt fel
håll in i en ﬂäkt...
Många av de arenor som
byggdes runt om i landet
under tidigt 2000-tal såldes
då in som ett sätt att både
skapa tillväxt och inﬂyttning till kommunerna

med löftet att de inte skulle
belasta skattebetalarna. En
alldels ny rapport publicerad av Timbro under
namnet ”Arenakrasch” ger
en förödande bakgrund till
denna typ av högriskprojekt. Ofta beror det på att
kommunen saknar kompetens för liknande typer
av projekthantering. Det
ger utrymme för aktörer
som inte nödvändigtvis har
skattebetalarnas bästa för
ögonen.
Ingen begär att ett kommunalt projekt som till
exempel en simhall nödvändigtvis måste generera
en vinst – även om det i och
för sig inte skulle göra ont.
Men det ﬁnns två axiom i
sådana projekt som detta:

1: Investeringskostnaderna drar alltid iväg betydligt över den budget som
ursprungligen godkändes.
2: Netto driftskostnaderna underskattas och
ligger och rullar, månad
efter månad, år efter år.
Nu höjs det också visionära röster som i princip
gör gällande att medborgarnas fysiska väl och ve
står över futtigheter som
pengar och skattedebiteringar. Med detta nedlåtande resonemang kan
man ju i princip avfärda alla
invändningar. Det vill säga
om ekonomiska effekter
över huvud taget. Jag skulle
till exempel må mentalt
mycket, mycket bättre om
jag inte behövde betala

någon skatt alls...
Jag förmenar inte en
– trots allt – ganska liten
grupp (jodå..!) att ha en
simhall som sin högsta
önskan. Men till de politiskt ansvariga tillskyndarna har jag följande råd:Gör om och gör rätt – anlita
externa krafter som kan
räkna och har erfarenhet. Ni
har dels inte kompetensen
och ni är ju part i målet (av
olika personliga, taktiska
och politiska skäl). Och då
skulle ni inte behöva ifrågasättas på den punkten. Se
till att vi får ärliga och trovärdiga siffror så att besluten i alla fall kan förankras
på rätt grunder.
– Lars-Erik Lindhe

Mälaren
och klimatet
REPLIK

Tack Gull Olli för din insändare i Mälaröarnas nyheter
11/12 -19. Frågan om vattennivåer både i sjöar och
hav är mycket komplex och
därmed svår att avhandla
i en kort insändare. Vilka
ledande Miljöpartister du
hänvisar till vet vi inte och
kan därmed inte bemöta
ditt påstående om att
dessa hävdar att nivåskillnaderna mellan Mälaren
och Östersjön minskar
och att Mälaren därmed
riskerar att bli en havsvik i
Östersjön. Det som däremot är klarlagt och som
går att läsa i SMHI:s kunskapssammanställning från
feb 2018 “Sveriges stora
sjöar idag och i framtiden”
är att ombyggnaden av
Slussen kommer att vara
ett starkare verktyg för att
kunna reglera vattennivåerna i Mälaren tack vare
ökad tappningskapacitet,
åtminstone fram till slutet
av detta sekel. Vad som
kommer att hända därefter
är mer osäkert då det är
beroende av hur havsnivåerna globalt kommer att
påverkas av klimatförändringarna. Tack vare de landhöjningar som du hänvisar
till så påverkar inte havsnivåhöjningarna relationen
till Mälarens vattennivåer
enligt SMHI förrän i ett
senare skede. Däremot är
risken för översvämningar
mycket hög innan ombyggnaden av Slussen är klar. I
ett framtida klimat minskar
tillrinningen till Mälaren
på sommaren och avdunstningen ökar. Detta medför
att det blir vanligare med
låga nivåer i sjön. En ökad
tillrinning vintertid kan
innebära högre vattennivåer samt ett ökat näringsläckage och att transporten
av olika ämnen till Mälaren
förändras.
Som du märker Gull
så är frågan komplex och
rymmer många osäkerhetsfaktorer vilket gör
att den inte är lämpad
att hantera i en kort
insändare som denna.
Miljöpartiet tillsammans
med Mälarökoalitionen är
dock bekymrade över den
obalans och osäkerhet som
klimatförändringarna ställer till med i våra ekosystem
och vattentäkter och menar
därmed att det är av stor
vikt att sätta in åtgärder för
att minimera koldioxidutsläppen för att havsnivåerna ska stiga så lite som
möjligt. Mälarökoalitionen
planerar även att arrangera
ett seminarium om klimatanpassning där säkert
Mälaren kommer att vara en
del. Håll gärna utkik efter
annonser om detta och du
är hjärtligt välkommen att
delta!
– För Mälarökoalitionen
Ulrika Sandin (MP)

50 år sedan
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En rektor som vågar
MÄLARÖARNA | I början

av 1970 handlar många
artiklar i Mälaröarnas nyheter om kommunala verksamheter, föreningsliv och
politik. Men tjuvlyssningar
på telenätet, blivande
blomsterflickor och experimentell familjebehandling
i Skå, uppmärksammas
också i spalterna.

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

En bekymmersam situation
som färingsöborna handskas
med under början av 1970
rör telefonnätet. Bland annat
vittnar abonnenter om frekventa avbrott på nätet och att
de ofta råkar ut för oönskade
åhörare när de talar i telefon.
”…den så kallade överhörningen är ofta så stark att en
abonnent fullt tydligt kan
höra två andra samspråka.
Man bör alltså vara försiktig
med vad man säger när man
talar i telefon inom 0756-området...” konstaterar tidningens reporter.
Felkopplingar är också vanliga och abonnenter som slår ett
telefonnummer hamnar allt
som oftast hos någon annan.
Bland annat berättas det att
en person försökt ringa pastorsexpeditionen under en
hel vecka, men gång på gång

hamnar hos en trädgårdsmästare istället.
För att få bukt med problemen skriver kommunalnämndens ordförande ett
brev till Telestyrelsen och
framför sina och många kommunbors missnöje med missförhållanden och den ”klena
service” som görs i området.
Redan i början av februari 1970 berättar även Ekerö
Lions Club i en artikel att de
kommer att arrangera en stor
blomstermarknad i början av
juni. Där ska troligen också
”Ekerös blomsterﬂicka” koras. Men tanken med festligheten är inte bara att låta mälaröborna njuta av blomsterprakt.
”Avsikten med marknaden
är förstås att locka pengar av
ekeröborna – medel som lejonen sedan vidarebefordrar

”Avsikten med
marknaden
är förstås att locka
pengar av ekeröborna – medel som
lejonen sedan vidarebefordrar till handikappade, gamla
och sjuka”

till handikappade, gamla och
sjuka”, framgår det av artikeln
där organisationen berättar att
de nyligen hjälpt en ”rörelsehämmad Ekeröﬂicka” med
”en bilvärmare och annan utrustning”.
I en lång artikel berättas också om hur verksamheten i i
Barnbyn Skå har förändrats
genom åren. Från att under
de första åren på 1940-talet
ha inriktat sig i första hand på
att arbeta med barn, har fokuset ﬂyttats till att ta med hela
familjen i behandlingen och
barnbyn har mer blivit en ”familjeby”. I början av 70-talet
ändras dock fokuset på nytt
och man satsar istället på att
behandlingen ska ske i familjens hemmiljö. I texten beskrivs arbetet i byn också som
”improviserat” och ”försöksverksamhet” som ”inte litar
till vedertagna normer”. ”Vi
har vågat plumsa i”, uttrycker
rektor Ted Winther när han
intervjuas i tidningen.
Barnbyns verksamhet fortsatte sedan att utvecklas på
olika sätt fram till 2005 och
såldes 2010 av Stockholms
stad till Skå Edeby utveckling
AB.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Barnbyn Skås rektor Ted Winther berättar om hur man vågar ”plumsa i” när det gäller att testa nya behandlingsmetoder.

Träffa dina Centerpolitiker

F’SONS ALLSERVICE AB

Måndagen 10 februari
kl 18.00 på Destination Ekerö
Kom och prata om integration,
bostäder och traﬁk

www.fsons.se

Trädgård & Fastighetskötsel

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

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

ndi
esa Ahko

Alir

Ove Wallin

Vi bjuder på
lättare förtäring.
VÄLKOMNA!

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

Tel: 560 47 111 z info@fsons.se


www.centerpartiet.se/Lokal/ekero/

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel
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MÄLARÖKRYSSET
TÄVLA! Välkomna att lösa ett

korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
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 föroch efternamn.
Bland de rätta svaren lottar vi efter helgen ut till en person
2 biljetter till en valfri föreställning i vår med ”Live
på Bio”, Erskinesalen, Ekerö centrum.
Bilden: Ekebyhovsskolan tävlar i ”Vi i femman”.
FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Valdemar Ohlsson, till förra numrets vinst där
korsordet hade nedanstående lösning.

LEDIGA
KONTORSRUM
EKEBYHOV BUSINESS CENTER
Bryggavägen 110
z

Kontorsrum c:a 12 m2, möblerade med bl.a höj/sänkbart skrivbord uthyres,
gemensam wc, kök i loungemiljö och tillgång till mötesrum ingår i hyran på
3.900:-/mån*
Frysförråd c:a 20 m2 på lastkaj uthyres, 4000:-/mån inkl el*

z



z

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

Bryggavägen 121
Kontorsrum c:a 12 m2, gemensam wc och kök i loungemiljö ingår i hyran på
2.900:-/mån*
*Moms tillkommer på hyror

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

Utmärkelse till
ideella föreningar
och organisationer
Socialnämnden delar ut en utmärkelse till
ideella föreningar/organisationer som aktivt
arbetar för medmänniskor som behöver olika
former av stöd och hjälp i sin vardag.
Utmärkelsen om 10 000 kr kan t ex tilldelas
föreningar/organisationer som tar ett ökat
socialt ansvar genom en viss satsning eller
som bedriver arbete som kan ses som ett
komplement till Socialnämndens verksamheter.
För ansökningsblankett och mer utförlig
information om utmärkelsen vänligen se
www.ekero.se

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER
z

10 000 kr

Entreprenör

skalfast.se

Ansökan om utmärkelsen ska ha inkommit
senast den 15 mars 2020 till Socialnämnden,
e-post: socialnamnden@ekero.se,
vanlig post: Box 205 178 23 Ekerö,
besök: Tappströmsvägen 2.
Upplysningar om utmärkelsen kan lämnas av:
Gunilla Dykhoff Sternelius, nämndsekreterare
e-post: socialnamnden@ekero.se
Tel: 08-124 571 00
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ÖARNA RUNT

Folkets husevenemang I Ölsta folkets hus och park arrangeras

Bäverangrepp ”Även om Mälaren svämmar över, blir man förvå-

Utmaning Den 31 januari deltog ett gäng från Prima e-sportför-

många olika evenemang till glädje för färingsöbor och andra. I slutet av 2019 arrangerades till exempel en fullsatt Midvinterkonsert
(bilden) och en vecka tidigare en julmarknad med uppåt 700
besökare.
FOTO: ANNA TEGELMARK

nad av denna manöver. Trä är säkert gott, men detta är lite för
nära parkens slott” skaldar den läsare som siktat detta illa bäverangripna trädet i Drottningholmsparken.

ening på Ekerö i den utmaning som ”Generation Pep” startat för
att främja ungas rörelse. På Youtube kan man se hur de gör så
många ”jumping jacks” som de hinner med under 31 sekunder.

FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

Vi i femman Klass 5 A från Ekebyhovskolan blev det första laget

Fågelräkning Trots regn slöt 40 personer upp vid Mälaröarnas

Vårtecken Årets milda vinter ger tidiga vårtecken och runt om

som kvalificerad sig till final den 4 februari, när de vann mot
Kynningeskolan i Sundbyberg i ”Vi i femmans” kvartsfinal den 28
januari. Vinner de nästa lokalfinal som spelats då denna tidning
gått i tryck, är de vidare till riksfinalen som sänds 27 februari.

ornitologiska förenings fågelmatningar vid Ekebyhovs slott
och Svartsjö slott den 2 februari för den årliga fågelräkningen
”Vinterfåglar inpå knuten” Antalet fåglar var dock mindre än föregående år. Vid Ekebyhovs slott räknade man in 15 fågelarter och
lika många vid Svartsjö slott.
FOTO: CARL-MAGNUS STRÖMBECK

från Mälaröarna rapporteras om såväl små rosenknoppar som
blåsippor och snödroppar som visade sig redan i mitten av
december. Men ännu finns tid för vintern att hälsa på, även om
den sannolikt inte blir så långvarig i så fall.

FOTO: KATARINA BACK

FOTO: PRIVAT

Funderar du på att byta
fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.
t
Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.
Butik & utställning
Anderstorpsvägen 12 Solna
sthlm@ekstrands.com
08-27 90 92

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

FAMILJ

FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se

 DÖDA


Se vår prislista:
www.malarobegravning.se

• Ing-Marie Lidström, Ekerö, avled den 16
januari i en ålder av 84 år.

Vi gör hembesök för din trygghet

• Lena Oliv, Ekerö, avled den 18 januari i en
ålder av 85 år.

Ring för tidsbokning
08-560 360 80

• Anna Kristina Olli, Skå, avled den 16/1 i en
ålder av 50 år.

Leif Eriksson
Heli Ekberg och Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Grattis William
Strate på 20-årsdagen den 19/1 från
mormor, morfar,
mostrar, morbröder
och kusiner.

Grattis Bertil Hammarström 90 år! Vi
önskar dig en solig
och lugn mc-sommar! Arne, Johan och
Carina med familjer

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
Rut-avdrag!

• Britt-Louise Kristina Mogren, Stenhamra,
avled den 19/1 i en ålder av 64 år.
• Per Edvard Ingemar Nilsson, Ekerö, avled
den 23 januari i en ålder av 93 år.
• Manus tas inte emot per telefon
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme

Alfa Ekerö

IGNIS

Begravningsbyråer

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

www.ekerostad.se
070-5601954

Jord, Sand & Grus

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

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

0760-062641



efter förändring?


 SÄLJES


Thule takräck till Audi A4
nyskick 1 100 kr. 070-229
69 57.

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

0(8Läs mer på: www.me2u.se/coaching

RUT-avdrag

50 % rabatt
på timpriset
Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård

Bitte Mogren

Sandviksvägen 4, tidsbokning
på telefon 08 - 560 310 65

* 31 december 1955

Auktoriserad av SBF

BILAR
KÖPES



Vinylskivor köpes, singlar,
EP, LP, 50-70-tal, pop, rock

Stenhamra 19 januari 2020
LOTTA
Bengt-Åke och Stina
med familjer
Släkt och Vänner
________________________
Begravningsakten äger rum
torsdagen den 13 februari
kl.11.00 i Munsö kyrka
Tänk gärna på Cancerfonden
på tel. 020 59 59 59

Allt är intressant
även defekta
0700-61 73 96

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

LÄNGTAR DU

Vår älskade Mamma
och Syster

Har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

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!

Med lång tradition och
gedigen kunskap hjälper
ȱȱĴȱȱĴȱ
§ȱ
www.ignis.se

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

m m även större mängder
och hel samling. Mycket
bra betalt för vissa rariteter
i ﬁnt skick. Ring Ronny på
070-558 06 61.
Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt
eventuell jpg-bild
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning

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.

• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme
• Manus tas inte emot per telefon.
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

Redo för nya
utmaningar?
Enhetschef till lokalvården
Vi söker nu en engagerad och kommunikativ enhetschef till lokalvården.
Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en utvecklande verksamhet.
På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.

Läs mer och ansök senast 2020-02-23 på www.fra.se
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Det soldyrkande
folket
Jag tillbringade julen i Dubai, Förenade Arabemiraten. Jag har en syster som bor där vilket gör
det enkelt att ta sig iväg och njuta av lite varmare väder än här hemma. För en kropp med ständig smärta är det en lisa både för kroppen och
för själen, ett mentalt avbrott som ger kraft inför
ett nytt år som ligger outforskat framför en.

kolumnen

F

rån mitten av oktober till december kändes det som om
våra älskade mälaröar var begravda under en grå, blöt
filt. Endast ett fåtal dagar var undantagna från detta gråa
täcke, som ett par gånger då det kom lite snö. Utmed den
grusväg där jag bor i Troxhammar fanns det diken som var fyllda
med vatten. De enda gånger jag minns att jag har sett vatten där är
när det har varit tjäle i backen och snön sakta smält. Nu var marken
så mättad av vatten att den inte klarade av att ta emot mer. En dag i
början av december hade jag varit och handlat inne i Ekerö centrum
och var på väg hem till Färingsö. Klockan i bilen var 12.47 och jag
noterade att utan framljusen på bilarna hade man knappt sett den
mötande trafiken. Jag vet att många med mig tycker att denna tid
av mörker är tung att ta sig igenom. Hösten 2019 var exceptionellt
mörk.
Att komma ner till Dubai är som att komma till landet tvärtom,
i alla fall i termer av väder och sättet att se på vädret. När man pratar
med människor som lever i varma klimat, med sol nästan ständigt
och jämt, kan de inte förstå oss svenskars ”besatthet” kring väder
och att vara utomhus. En afrikan jag pratade med, vars hemby
praktiskt taget delas av ekvatorn, tyckte att mitt sätt att förhålla mig
till solen var märkligt. Jag vill vara ute så mycket som möjligt, helst
sittandes i solen, till dess att strålarna försvinner bakom horisonten
runt 17.30. I december är det dessutom perfekt klimat i Dubai, mellan 24-27 grader, så man kan sitta ute i solen länge utan att bli allt för
svettig. Jag förklarade att vi svenskar nog är ett soldyrkande folk.
Titta dig omkring under vintern eller senvåren i våra bostadsområden. Är det helg och dessutom solsken kan du vara säker på att
hitta människor iklädda sina vinterkläder som sitter i lä och suger
i sig den bleka vintersolen. Gå runt i Närlunda, Gräsåker eller var
du nu bor och observera. Där sitter vi, bleka av månaders frånvaro
av den livgivande solen och suger i oss de tunna strålar vintersolen
förmår att ge oss.
Människan har i alla tider värdesatt det som är svårt att få eller
det som är sällanvaror. Hade diamanter varit lika vanligt förekommande som gråsten hade de inte haft ett värde för oss. Hade saffranskrokus förekommit i samma utsträckning som maskrosor hade
vi inte betalt en förmögenhet för dess röda pistiller. När jag nu satt
där i den perfekta värmen och njöt av ljuset så funderade jag på vad
vi värdesätter i livet? Finns det saker i våra liv som vi tar så för givet
att vi inte ser dess värde? Tar vi vara på våra relationer, våra vänner
och vår livspartner? Eller räknar vi med att de alltid ska finnas där?
Min utmaning kom att bli att fundera över vad jag verkligen värdesätter i mitt liv. Vad är det som jag tar
för givet, men som skulle förändra
mitt liv kraftigt om det inte fanns?
Kan jag tydligare visa min uppskattning för det som egentligen är viktigt
i mitt liv? Jag tog upp min telefon
och skrev några meddelanden hem
till Sverige, till mina nära och kära.
De finns där, men jag vill inte ta dem
för givet. Gör inte det du heller.
Kent Revedal,
troxhammarbo och författare

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

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se
Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!
78 på 60: Gunnar Nilsson
Annis Musikcafé:
Anni Stavling

Back to the Sixties:
Janne Widén och Lasse
Lindros

Barockt och Bàrock:
Jüri Jügenthal

Blå timmen:
Lennart Karlsson

CD med egna öron:
Pyret Ericson

Dags för dragspel:
Kjell Nilsson

Det är måndag
morgon: Janne Andersson
Fredagsmys: Leif Helenius

man och Teddy Wickström

Mälarö Jazz: Tommy

Hårdrock: Janne Widén

Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och
Lennart Olinder

Kentas Kårner:
Kenta Hedlööf

Plattfall: Nisse Jakobsson

Kritfabriken:

Plats på scen:

Fredrik Värme

Bo Magnusson

Kryckan på egna ben:

Rockoko: Gunilla Jerlinger

Lars ”Kryckan” Krüger

Skivat och klart:

Kryckans Country:

Kjell Karlsson

Lars ”Kryckan” Krüger

Storband och mycket
annat: Tommy Ollmark

Lennarts Låda:
Lennart Lundblad

Strömavbrott:

Lättspårat:

Jonas Lundström

Ingemar Eriksson

Sång och glädje: Thorleif
Larsson och Erik Ström

Lasse, Kalle och Nisse,
Gunilla Jerlinger

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

Birgitta och Janne Lyckman

och Robert Waardhal

Fredagsdansen: Gunilla

Björn Höglund

Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

Musik i skymningen:

Lördagsönskningen:

Fredagskväll:

Upptäck vår
hemsida!

Heldagsrock och
Movin´ On: Janne Lyck-

och Ulf Nystedt
Jerlinger och Anni Stavling

The 70´s: Magnus Haage
Torsdagspytt:

Mer än bara Blues:

P-O Ljungberg

Danne Larsson och Arne
Swedin

Wallins Praliner:
Micke Wallin

Morgonluft från
Mälarökyrkan: Ing-Britt

Ytterligheter: Lars Grahm

Bäcklund , Urban Thoms,
Thorleif Larsson, Lars Narin,
Klaus Franken

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

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

EKERÖ REDERI AB

27

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se
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28
z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp

LARMET GÅR

z Dränering/grundisolering
z Enskild

avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

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

Österländska holistiska
behandlingar för ökat
ﬂöde och vitalitet!


z





Olika typer av stölder och stöldförsök
MÄLARÖARNA | Tjuvarna
verkar ha fullt upp på
Mälaröarna i dessa tider.
Bilar, båtar och post är
bara något av allt det som
har försvunnit i en del av
stölderna och inbrotten
som ägt rum under de
senaste två veckorna.

Shiatsu z Ayurvedisk yogamassage
Chi nei tsang z Traditionell thaimassage
assage
g

z

Tjuvar härjar för fullt



08-560 300 15 z www.ekerohalsorum.se
Bryggavägen 131D z Johanna och Lottie


son sålde sin gamla mobil
till en köpare. Köparen sa att
pengarna ska överföras, vilket inte skett.
– Nu pågår en utredning
i ärendet. Se alltid till att du
har pengarna på kontot eller
i handen, innan du överlämnar en vara som du ska sälja,
påpekar Anna Freij.



MINDFULNESS – SINNESRO

G R AT I S

introduktion

Måndagen 11/2 kl 18.00-20.30
Kursstart: torsdagen 13/2 18.00-20.30
www.smilingmeditation.com

Mindfulness

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



Den första rapporterade
stölden under perioden
skedde den 20 januari på
Frejas väg, Helgö. Då stals
registreringsskyltar från en
bil. Dagen efter var det inbrott på Ekebyhovs slott,
Ekerö, med det är dock oklart
vad som stals. På Gräsåkersvägen skedde också en stöld
ur en bil samma dag.
– Den 22 januari ﬁck vi in
en anmälan om försök till
stöld ur bil. En person kom
ut till sin bil på Ekerövägen
och såg en man sitta i den.
Han lämnade dock snabbt
platsen när han blev påkommen, säger kommunpolis
Anna Freij.
Ett bedrägeri kopplat till
ett bilköp skedde också på
Ekerö samma dag, då en per-

Apolis Bygg byter namn

F’SONS

073-703 06 83
goodroom.se
ŽīĞƌƚΛŐŽŽĚƌŽŽŵ͘ƐĞ
STENHAMRA

ALLSERVICE AB

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

Två dagar senare bestämde sig polisen för att förfölja
en bil som åkte i hög fart på
Ekerövägen,
Drottningholm.
– Fordonet försökte att
åka ifrån polisen men i höjd
med Tappströmsrondellen
åkte det av vägen. Föraren
kontrollerades och polisen
rubricerade ärendet som
grov drograttfylla, grov
olovlig körning, ”eget bruk”
och ”innehav” enligt narkotikalagstiftningen märkesförfalskning. Utredning
pågår i ärendet.
Det skedde också ett försök till stöld ur ett fordon på
Drottningholm samma dag.
Målsäganden kom ut till sin
lastbil och såg en man som

&ƌĊŶĚƌƂŵƟůůǀĞƌŬůŝŐŚĞƚʹǇŐŐŽĐŚďĂĚƌƵŵ

Flera bilinbrott och bilstölder har ägt rum .

var i färd med att tillgripa
verktyg ur lastutrymmet på
lastbilen. Mannen lämnade
dock platsen hastigt när han
blev iakttagen.
Ytterligare stölder och inbrott har också skett under
tvåveckorsperioden.
Till exempel har både
OKQ8 och Cirkle K på Ekerö
har haft inbrott och fått saker stulna och i Färentuna
var det inbrott i postboxar

FOTO: ARKIV

den 23 januari. Samma dag
skedde dessutom ett inbrott
i ett kontor i samma område.
På Munsö skedde även ett
”tillgrepp av fortskaffningsmedel” den 29 januari. En
motordriven båt blev stulen
tillsammans med både släpet som den stod på och bilen som det var kopplat till.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

PC Akuten
i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se

www.pcakuten.se

z Mark & Anläggning
z Vinterunderhåll

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning

Din lokala målare på Mälaröarna

Ekerö Skog & Trädgård

Kontakt 070-753 64 44

z

z Lastväxlare med kran



070-610 93 94
stefan@stromgrens.se



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

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


strömgrens måleri



stromgrensmaleri
072-246 99 86




z

ekeroskogotradgard@outlook.com

YOGA

annajansson.se

Kvarngränd 9
Färentuna
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121




BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

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

MOPED - BIL - SLÄP



i små grupper med kunniga lärare
Oavsett om du är vig eller stel,
gammal eller ung har vi yoga för dig!
Yoga – Healing – Massage – Naprapat mm
Varmt välkommen
önskar
Jeanette, Johanna,
Endre m fl

M
n

¨
ALARVIKENS

aprapati och rehab.

Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser
Jungfrusundsv 5 vid Träkvista Torg z www.mfcenter.se z 08-560 333 99

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

em ma
På h

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

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

Träkvista Bilservice AB
O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

Tel: 08-560 243 48

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

DATA

FÄRGHANDEL
FÄRG TAPET
GOLV

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

GÅ INTE ÖVER ÅN
EFTER VATTEN.

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

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

Binärdata AB

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå
Marcus: 0705 79 21 40
Kalle: 0708 24 51 40
troxab.se

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LOKALER

LACKERING

STÄDSERVICE

FÖRRÅD

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



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






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

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

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


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

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

z Kontorsstäd


z Byggstäd

Följ oss på Facebook
och Instagram!

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

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

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Tunnlandsvägen 3

z
z
z
z

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning
grönyteskötsel • vinterväghållning

0707-139 000
560 402 51

Lilla Berga 1, Skå

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

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

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

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

EN

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

Service • Däck

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

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

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

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

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

0760-062641

EKERÖ

BRYGGA ETAPP 2
25 Kedjehus/radhus i bostadsrättsform

135 kvadratmeter

5 rok

MÄKLARE SOPHIA ÅKERMAN TEL 070-760 46 63 MEJL SOPHIA.EKERO@SVENSKFAST.SE
FÖRSÄLJNINGSSTART: 2020-02-01
PRIS: 4 695 000 - 6 695 000 KR

SVENSKFAST.SE

Koll på läget sedan 1937

Korslötsvägen 9, Svartsjö
2 rok, ca 60,3 m² UTGÅNGSPRIS 2 795 000 kr
VISAS Sö 9/2 kl 13:30-14:00 AVGIFT 3 878 kr/mån
BYGGÅR 1986 EP 57 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Marieberg 5, Munsö
12 rok, 263 + 99 m² UTGÅNGSPRIS 8 500 000 kr
VISAS Sö 16/2 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1981
TOMT 7388 m² EP 52 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Totalrenoverat bostadsrättsparhus

Norrängsvägen 6, Adelsö

Trivsamt enplanshus

Uterum & friliggande garage

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

Representativ villa i herrgårdsstil!

Smedsbacksvägen 1, Stenhamra

Stor villatomt med sjöutsikt

Generösa ytor om totalt 362 kvm

UTGÅNGSPRIS 3 275 000 kr VISAS Ring för
tidsbokning! TOMT 2933 m² EP Behövs ej
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Soligt sydvästläge

Bekvämt boende i ett plan

Dubbelgarage
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Garage & gästhus
Angränsande skog

Lantligt & rofyllt

Koll på läget sedan 1937

Hilleshögsvägen 57, Svartsjö
5 rok, ca 148 + 80 m² UTGÅNGSPRIS 4 750 000 kr
VISAS Sö 9/2 kl 12:15-13:00, Må 10/2 Ring för
tidsbokning! BYGGÅR ca 1915 TOMT 3179 m² EP 63
kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist, 070-510 65 69

Sånga-Säbyvägen 105, Svartsjö
6 rok, 201 m² UTGÅNGSPRIS 4 975 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1978
TOMT 1703 m² EP 37 kWh/kvm/år
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Charmig villa med sjönära läge

Tegelbruksvägen 7F, Ekerö

Två garage + carport

4 rok, ca 79,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 295 000 kr
AVGIFT 5 858 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 1988 VÅNING 2 av 3 EP 67 kWh/
kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TEL 0707-60 46 63

Underbart lantligt läge

Kyrkfjärdsvägen 9, Ekerö

Fin liten kyrkby

Mycket generösa umgängsytor
Extremt låga driftskostnader!

5 rok, ca 250 m² UTGÅNGSPRIS 17 100 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2006 TOMT 2100
m² EP 86 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 0708-26 83 00
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Gavel 3:a som är omgjord till 4:a
Centralt belägen i Ekerö centrum
Ljus & fräsch

Tilltalande sjöställe
Brygga & egen sandstrand
Pool och bubbelpool

