
Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning 
på tel 560 383 00 eller Bonn direkt 560 383 06.

Bygdens elleverantör i 8 decennier

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

Öppet 
för beställning 
och bokning!

Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Svartsjös
almar är
döende
Almsjukan härjar i Svartsjös slottspark.
Träden faller i allt raskare takt och
parken blir allt naknare. | 10

FULL FART PÅ MÄLARÖ SOK:S FRIIDROTTARE Trycket från
de yngsta ökar. Nu börjar resultatet visa sig i form av medaljer och imponerande resultat. I väntan på den
nya friidrottsanläggningen på Träkvistavallen blir det dock mest inomhusspring. | 16

VEOLIA ÖVERKLAGAR 
ARRIVAS UPPHANDLING
Swebus förlorade SL:s nya upphandling till Arriva.
Nu överklagar Veolia – tidigare Connex – upp-
handlingen. | 4

EKERÖKLIPPT...
Möt mälaröprofilen i varje nummer. Vi börjar med
Anette Westerberg, ekerödoldis med centralt
jobb. | 6 MÄLARÖPROFILEN

...Kära företrädare. Ni är alltid välkomna att
kontakta mig och kommunens tjänstemän
om detaljplanen  för Skärvik/Solberga och
Roshagen... | 18-19  INSÄNDARE

KYRKAN TAR ÖVER
PÅ ADELSÖ
Efter många turer står det nu klart att kyrkan
köper Adelsö hembygdsgård. |  8

ALLT FLER KROCKAR 
MED VILDSVIN
Det behövs samlade insatser för att kunna
begränsa vildsvinens skador i jordbruket och för
att minska antalet trafikolyckor. | 12

RATTFYLLA ELLER MISS-
HANDEL PÅ FYLLAN?
Här finns det hjälp att få körkortet tillbaka. | 14

KOM UT PÅ PLAN POLITIKER!
Ekerö kommun har på sista tiden fått många 
dåliga betyg i olika rankingar. Dags att diskutera
offentligt vad det beror på anser Per Eskilsson
(m). | 15 KOLUMNEN

’’
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�� UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
Ina Almegård – Arne Börjes-
son – Joakim Norrman –
Elisabeth Persson. Måleri –
Skulptur – Grafik, visas 9-
24 februari.

Galleri Utkiken
Ett urval ur kommunens
konstsamling presenteras.
Visas t o m 20 februari.
Galleri Utkiken, Ekerö C. 

Konstvinden 
Fyra konstnärer visar sil-
versmide, gipsdesign, akva-
rell, akryl och oljemålningar.
Öppet varje lördag 11-15.
Jungfrusundsvägen 2, Trä-
kvista torg.

Ingrid Rådmark
visar Pengar & Kapsyler i
Handelsbanken i Ekerö cen-
trum t o m februari -08.

Tulpan 2008
Alverbäcks blommor visar
stor tulpanutställning i sitt
Tulpanens hus vid Åkeshovs
gårdsväg  t o m 31 mars,
vard. 10-18, helger 11-16.

�� EVENEMANG

Sagostunder 
Kom och lyssna på sagor
varje fredag t o m 25 april kl
10 i huvudbiblioteket. Från 3
år, även för småsyskon.

Seniorsurf
SeniorNet Ekerö tipsar alla
seniorsurfare hur man navi-
gerar på Internet och i
datorn i huvudbiblioteket,
Lärcentrum, Ekerö centrum,
kl 13.15-15.

Bildterapi
Britt Dahlbom Cullberg
berättar om bildterapi för
ökad självkännedom, livs-
kraft och glädje. Huvud-
biblioteket, Kulturhuset,
Ekerö C, 5 februari kl 19.
Samarr: Studieförbundet
Vuxenskolan.

Allas barnbarn
Vill du som är pensionär bli
en efterlängtad gäst? Kom
och läs sagor för en liten
barngrupp på ett dagis.
Infoträff i huvudbiblioteket
7 februari kl 14.

Hal is
Allas skridskoåkning till
musik i Allhallen (Svan-
ängens IP), 7 feb kl 17.30-20.

Sophie Scholl
– de sista dagarna. Ekerö
Filmstudio visar en tysk
film från 2005 om Sophie
Scholl som dömdes till
döden för att ha spridit ant-
nazistiska flygblad. I Ers-
kinesalen, Kulturhuset 7
februari kl 19.30.

Lördagsskridsko 
Allas skridskoåkning till
musik i Vikingahallen (Trä-
kvistavallen), 9 feb kl 18-21.

Tappströmsskolan, kl. 9C
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 9-10 feb kl 12-16.
Lör kl 14 Mälaröarnas kam-
marorkester. Ragnar Bodén
dirigerar unga musiker. Sön
kl 14 Janne Andersson band.

Stann- och strykfåglar 
Mälaröarnas Ornitologiska
Förening bjuder in till Urpos
trädgård och hans omtalade
fågelmatning. Detta är ett
utmärkt tillfälle för nybörja-
ren att få en genomgång av
vad som kan ses på en fågel-
matning, samling 10 februari
kl 10 februari, Nyponvägen
7, tel 560 206 91.

Hal is
Allas skridskoåkning till
musik i Allhallen (Svanäng-
ens IP), 14 feb kl 17.30-20. 

Mindfulness 
- medveten sinnesnärvaro.
Föreläsare: Elizabeth Löf-
gren, utbildad instruktör.
Mindfulness har sina rötter
från buddhistisk psykologi
och handlar om hur man
kan hitta sitt eget lugn och
få en bättre hälsa. Huvud-
biblioteket, Kulturhuset,
Ekerö C, 14 februari kl 19. 

Pärlcafé
Ylva Nygell säljer pärlor och
visar hur man gör egna
smycken. Kom och gör ditt
eget! Kulturhuset, Ekerö C,
16 februari kl 12-14.
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Sjögrens VVS Installationer AB, som ingår i koncernen IQS
AB med närmare 100 anställda, söker VVS-Proffs.
Företaget grundades 1986 och utför VVS-tjänster i huvud-
sak, men inte enbart, på den lokala marknaden på
Mälaröarna. Kontoret finns centralt på Ekerö, nära kommu-
nikationer, i ett kontorshotel med andra trevliga företagare
med möjlighet till gemensam fika och lunch. Och under
året planerar vi att flytta till nya lokaler på centrala
Ekerö… Läs gärna mer om oss på www.sjogrensvvs.se och
www.iqsab.se .

Sjögrens VVS
Installationer AB

fortsätter att söka
PROFFS!

Vi är oerhört smickrade över det gensvar som
vi fått på vår annonsering efter en Spindel!
Varmt tack till alla kompetenta och 
drivna personer som sökte anstäl-
lning hos oss och vi är särskilt glada 
att kunna meddela att vi har hittat rätt 
sorts Spindel som nu skall sättas i arbete! 

Jakten går vidare och vi söker Proffs inom VVS
och då i första hand

VVS-montörer
Känner Du någon skicklig VVS-montör som
Du unnar att ha roligt på jobbet samtidigt som
han, eller hon, kommer att utvecklas? För är
det något vi kan lova så är det variation i
arbetsuppgifterna vilket är både roligt och
utvecklande! 

Kanske är Du idag enmansföretagare som
ledsnat på att bara lyssna till Dina egna svar
och vill in i ett team av likasinnade?

Eller är Du den VVS-montören vi är på jakt
efter? Har Du dessutom en kompis som vill byta
jobb samtidigt med Dig? 

Varmt välkomna att söka!
Enda formella kravet är att 

Ni har VVS-Certifikat eller Yrkesbevis.

Annonsutrymmet medger inte att vi berättar 
om alla fördelar med att arbeta hos oss, 
så skriv några rader om Dig själv till: 
info@sjogrensvvs.se så kontaktar vi Dig 
och berättar mer. 

Utöver professionella VVS-montörer söker vi 
projektledare och kalkylator med kunska-
per inom och med erfarenhet från VVS-bran-
schen. Vi förväntar oss självständighet och för-
måga att ta egna initiativ. Dessa tjänster avser
vi att tillsätta på lite längre sikt, men vi kunde
inte missa detta tillfälle att berätta lite om vad
som är på gång. Maila gärna till samma e-pos-
tadress som ovan om Du är intresserad och tror
att Du är den vi behöver senare i år. 

Kontakta oss i första hand via e-post. Vi är ofta
upptagna med intressanta och utvecklande
arbetsuppgifter på dagtid, varför det är lättare
för oss att kontakta Dig kvällstid. 

Nu är annonsen slut. Det är nu Du skall sätta
Dig vid datorn och skriva några rader om Dig
själv. Så hörs vi kanske snart!

TRAFIK | Arrivas upphand-
ling har överklagats av
Veolia, före detta Connex.

Den 16 januari meddelade SL
att upphandlingen för Ekerö
och Märsta hade överklagats
av Veolia.

– Vi vet inte hur lång tid
processen kommer att ta,
säger Björn Holmberg, press-
chef på SL:

Den kan ju ta lång tid med
alla överklaganden?

– Vi kommer att säkra att
trafiken rullar på som van-
ligt. på Mälaröarna efter den
18 augusti då Arriva skulle ta
över.

Med Swebus?
– Det har jag inte sagt. Vi

får se vad vi får för lösning.
Arriva är det bästa alternati-

vet för ekeröborna. Vi priori-
terar kvalitet framför priset. 

– Vi anser att utvärdering-
en av kvalitetskriterierna
inte är riktigt gjord. Vi vill att
den ska prövas enligt Lagen
om offentlig upphandling.
Det är ju för övrigt inte ovan-
ligt med den här typen av
överklaganden i vår bransch,
säger Mattias Näsström på
Veolias pressjour.

– För närvarande pågår en
brevväxling mellan oss och

länsrätten och mellan läns-
rätten och SL. 

Kommer ni att överklaga
ett negativt beslut.

– Det vet vi inte än, det
beror på hur beslutet kom-
mer att se ut.

– För vår del har vi ett avtal
som under alla förhållanden
löper till den 18 augusti. För
Arriva är det värre: rent for-
mellt har de inget avtal alls,
inget är undertecknat och
deras planering hamnar rim-
ligtvis i ett besvärligt läge.

Och de har inte någon rätt att
överhuvudtaget besöka oss
för att börja rekryteringar
eller något annat. Vilket de
också informerats om, av
Swebus, kommenterar Lars-
Erik Linde, redaktör för
Nästa Hållplats, Swebus per-
sonaltidning för mälaröfö-
rarna. 

– Det blir olyckligt om ären-
det hamnar i länsrätten,
eftersom hastigheten på
juridiska kvarnar vanligtvis
inte direkt brukar kunna kal-
las svindlande  

– Utan tvekan har Veolias
agerande skapat problem.
För oss, för Arriva, men
framförallt för SL.

INGELA MÆCHEL

“Vi vet inte 
hur lång tid 
processen 
kommer att ta”

ADELSÖ | JO kritiserar
byggnadsnämnden för fel-
aktigheter i hanteringen av
ett bygglovsärende.

Även kommunstyrel-
sen får viss kritik.

Anmälaren, ägaren till
Adelsögården, skrev till JO
att  representanter från bygg-
nadsnämnden hade kommit
på besök utan att tala om i
förväg att de skulle komma.
När hon gick ut för att hälsa

vände besökarna henne ryg-
gen. Och när hon frågade om
hon kunde hjälpa till med
något fick hon svaret  ”vi vet
vad vi vill”. Därefter gick
besökarna vidare. 

Om detta skrev ägaren ett
brev till kommunstyrelsens
ordförande Peter Carpelan,
men något svar kom aldrig.
Inte heller något besked om
att ärendet lämnats vidare till
byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden häv-
dade i sitt svar till JO att det
inte var möjligt att föranmä-
la besök: ”Beredningsgrupp-
en gör vid besiktningstillfäl-
lena en mängd platsbesök.
Vilka besök som ska göras
bestäms på sammanträdet
samma dag. Det är därför
inte möjligt att bestämma
vilken tid och om besiktning
skall göras.”

JO kommenterar: 
– Det är självklart möjligt

att i förväg meddela en fas-
tighetsägare om ett planerat
besök även om det råder viss
osäkerhet om eller när det
kan komma att ske.

Angående brevet som äga-
ren skrev till kommunstyrel-
sen skriver JO:

– Skrivelsen borde enligt
min mening ha besvarats
åtminstone med ett besked
om kommunstyrelsens
handläggning av den.

INGELA MÆCHEL

JO kritiserar oväntat byggbesök

FOTO: EMELIE LINDGREN

Kommunens webbplats får en fyra

Ekerö kommuns webbplats får betyget 4 på en betygs-
skala mellan 1 och 5 i en undersökning av kommunernas
information till våldsutsatta kvinnor på internet. Detta
enligt en rapport från Kvinnofridslinjen, en nationell
stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Snittbetyget för hela
landet är 2,1. 

En tredjedel är yngre än 20

Av landets 1 940 stora tätorter med fler än 10 000 invånare
hade Ekerö år 2005 högst andel unga; nästan en tredjedel
var yngre än 20 år. Detta enligt Statistiska centralbyråns
(SCB) undersökningar om befolkningsförändringar. 

Lägst andel unga fanns i Kalmar med 18 procent.

Gamla ägarna tar över
LOVÖ | Nu kommer ägar-
na till Drottningholms
Wärdshus tillbaka.

– För tio år sedan gick vi in i
väggen. Sen har vi ju haft
ledigt ett par år och på sena-
re tid haft hand om restau-
rangen i Ekebyhovs slott
och i somras på Birka. Men
nu känner vi för att ta över
igen, säger Carl Berg.

– Vi har varit jättenöjda
med arrendatorerna, men

de får inte riktigt ekonomi i
det hela. De har ju också tre
restauranger. Härute har de
haft anställda och det är väl
kanske svårt att hålla igång
något när man inte är själv
på plats.

Själva bor herr och fru
Berg tvåhundra meter från
Wärdshuset.

Så nu ska ni spinna vida re
på kundlojalitet och hem-
bygdskänsla ?

– Jajamen.

Bolagsstrid om
mälaröbussarna
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DDeett  äärr  kkaannsskkee  SSvveerriiggeess  mmiinnssttaa
ffrriisseerrssaalloonngg,,  AAnneetttteess  kklliipppp--
ssttuuggaa  vviidd  TTrrääkkvviissttaa  ttoorrgg,,  iinnrryymmdd
ii  nnååggoott  ssoomm  ttiillll  ssttoorrlleekkeenn
ppååmmiinnnneerr  oomm  eenn  bbyyggggffuutttt..  
II  jjaannuuaarrii  ffyyllllddee  ssaalloonnggeenn  3300  åårr..

Inför öppningen 1978 gick Anette
Westerberg ut med flygblad: ”Vågar
du så vågar jag! Klippet för hela
familjen. Tidsbeställning och Drop
in.”

– Första dagen bara vällde det in
folk och jag fick jobba till klockan
åtta på kvällen. Så
det där med Drop in
fick jag sluta med.
Och efter ett tag fick
jag anställa en dam
som kom och hjälpte
mig några dagar i
veckan.

– Beslutet att ta
över klippstugan
visade sig vara det bästa jag har
gjort. Nu hade jag jobb i min hem-
kommun, jag kunde vara nära mina
barn och jag kunde försörja mig.

En gång i tiden kunde ekeröborna
köpa färskt bröd i stugan.

– Huset ingick i ett sammanhang
med nuvarande Manickas bod, där
det bakades bröd som sedan såldes i
min stuga. 

Kommunen tog sedan över och
hade fritidskontor i Manickas bod
och stugan hyrdes ut till en herrfri-
sör Henriksson.

– Henriksson fick subventionerad
hyra, eftersom kommunen ansåg att
det fanns ett behov av en herrfrisör.
Damfriseringar var det redan några
som hade hemma hos sig, ’’Mag-
gans Klippotek” till exempel. 

– Mina kompisar hade tjatat på
mig att jag skulle starta eget och när
Henriksson gick i pension fick jag
chansen. Med detsamma som jag
tittade in i det lilla huset kände jag
att det här ska jag ha. Henriksson
hade visserligen annonserat ut loka-
len samma dag som jag tittade in.
Jag fick ta över för 20 000 kronor för
inventarierna trots att andra intres-
senter ville betala dubbelt upp.

Men det visade sig att det – trots
stöd från högre ort i form av  före
detta kommunalrådet Rutger
Månsson (m) – inte var helt lätt för
en dam att få hyreskontraktet i

kommunens herrfrisering.
– Det var trögt. Det var ju en

herrfrisör man ville ha. Jag sa att jag
klippte både herrar och damer och
till slut gav man med sig. Förste
kunden var för övrigt en man.

En vänlig hårfrisör klipper inte bara
hår utan får stundom gå in i rollen
som terapeut och förtrogen. Men
inget får man veta av Anette.

– Alla vet att det som de berättar
stannar hos mig. Om någon frågar
för mycket blir jag neutral och börjar

prata om egna gre-
jer. Intressantast är
att prata om resor
och om vad folk job-
bar med. Jag har fått
många resetips den
vägen.

Kundkretsen har
åldrats med Anette.

– Numera är mån-
ga i min egen ålder och alla ton-
åringar kommer ju inte hit.

– Roligast i jobbet är att göra om
en person, gärna med extrem frisyr.
Den bästa kunden är för övrigt   en
trygg person som litar på mig till
hundra procent. Då kan jag skapa.

Det var ju lugnt förut kring Trä-
kvista torg. Nu är det ett lite skarpa-
re läge. 

Vid ett inbrott stals sju frisörsaxar
värda runt 6 000 kronor styck och
småslantar ur kassan. Vid flera
andra tillfällen krossades rutan och
hårvårdsprodukter spreds i skogen i
närheten.

– Polisen frågade om jag krävde
ersättning, men jag sa att de skyldi-
ga kanske inte ens var straffmyndi-
ga, så det struntade jag i.

30 års stående och fixande med
saxen sliter. Bland annat har hon fått
operera två fingrar och det värker i
axlar och armar. Men några planer
på att dra sig tillbaka har hon inte.

– Läkaren har sagt att det spelar
ingen roll om jag jobbar eller går
hemma. Förslitningsskadorna be-
står.

Efter att ha arbetat helt ensam
under fyra år, har hon nu en kollega
vid frisörstolen bredvid.  Själv har
hon dragit ner arbetstiden till fyra
dagar i veckan och hon planerar att
dra ned på arbetstiden ytterligare. 

INGELA MÆCHEL

Klippt för ekeröborna i 30 år

’’Det var inte helt
lätt för en dam 
att få kontrakt 
till kommunens
herrfrisering”

NNaammnn:: Anette Westerberg
Yrke: Frisör
BBoorr:: På Ekerö med vid utsikt över Mälaren
Favoritställe på mälaröarna: Ekebyhovs slott 

VViillll  äännddrraa  ppåå:: Fräscha upp på Träkvista torg, särskilt
sopstationen
OOaannaadd  ttaallaanngg:: Körsångare sedan 28 år. Har sjungit
med World Festival Choir och Pavarotti i Verona.

6 mälaröprofiler | MÄLARÖARNAS NYHETER • 4 FEBRUARI 2008 

Då: Anettes klippstuga 1978.

Nu: Annettes klippstuga 2008
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ADELSÖ | Efter flera års
tveksamheter och för-
handlingar står det nu
klart att kyrkan köper
Adelsö hembygdsgård.

Gården fyller en viktig funk-
tion på ön, där det under
långa, mörka kvällar inte
finns mycket annat att göra
än att delta i det livaktiga för-
eningslivet. I en flygel finns
dessutom öns enda förskola
inrymd.

– Det här ärendet har dri-
vits i långbänk. Först av
Adelsö kyrkoråd, därefter,
sedan Adelsö och Munsö
församlingar slagits ihop,
ställde sig Munsö församling
bakom. Men inom Ekerö
pastorat var man till en bör-
jan inte riktigt med på noter-
na. Vi skapade då en opartisk
församlingsgrupp med Sören
Nordström, Ekerö Pastorat,
jag själv och Peter Östergren,
kd-politiker och adelsöbo.
Gemensamt har vi kommit
fram till ett köpekontrakt
som vi har gått igenom med
kommunen. säger Thomas
Jacobsén, ordförande i
Adelsö-Munsö kyrkoråd.

I kontraktet som inte är
offentligt förrän det formellt
godkänts i kommunstyrel-
sen, biläggs enligt Thomas
Jacobsén förvaltningsplanen
för Birka-Hovgården.

– Hembygdsgården ligger
ju mittemot Hovgården och
mitt i det känsliga världs-
arvsområdet. Man kan säga
att det här blir en sorts sam-
arbetsavtal mellan Ekerö
kommun, RAÄ och kyrkan.
Inte heller köpesumman är

offentlig. En inofficiell köpe-
summa på 200 000-250 000
kronor har nämnts från flera
håll.

– Det som har fördröjt pro-
cessen ytterligare var att för
något år sedan kom kommu-
nen på att daghemmet som
är inrymt i hembygdsgården
hade ett vikande underlag
och att barnen skulle flyttas
till Munsö förskola. Möj-
ligheten att hyra ut för för-

skoleverksamhet är nämli-
gen en ekonomisk stomme
för hembygdsgårdens verk-
samhet. Det blev mycket
upprörda känslor på Adelsö
och till sist svängde kommu-
nen och kom på att det visst
ska finnas ett daghem på
Adelsö, säger Peter Öster-
gren.

Finns det tankar om upp-
rustning och att mysa till det
lite? Det är ju inte världens
cha rmiga ste hus?

– Vi har bedömt att själva
husstommen känns bra. Men
inventarierna behöver rustas
upp och köksutrustningen
kompletteras. En del pengar i
form av donationsmedel på
åtminstone om en halv mil-
jon kronor finns att tillgå för
detta ändamål. I övrigt får vi
ta ett steg i taget. Nu ska vi

rent konkret ta fastigheten i
besittning. Det är ett enormt
stort steg framåt att vi nu fått
tak över huvudet.

Ett problem tidigare har
varit att gården har saknat den
vaktmästartjänst som drogs
in av kommunen. Kommer ni
att anställa någon?

– Vi kommer att se över
vad det finns för möjligheter
till det.

Beträffande förskolan så
kommer kommunen i fort-
sättningen att hyra lokalen av
pastoratet.

Tanken är att kyrkan ska
kunna använda lokalerna vid
dop, begravningar och lik-
nande men att också för-
eningslivet precis som förut
ska kunna hyra in sig för
olika möten och evenemang.

– Enligt nuvarande plane-
ring kommer kommunsty-
relsens arbetsutskott att bere-
da ärendet den 12 februari.
Beslut om försäljningen fat-
tas den 4 mars, säger Ann
Wahlgren, chef för tekniska
kontoret.

INGELA MÆCHEL

Kyrkan tar över
Adelsö hembygdsgård

’’Föreningslivet
ska precis som
förut kunna hyra
in sig för olika
möten och
evenemang”

Bensin-
slukande
politikerbilar 
TRAFIK | Både förste vice
ordförande i miljönämn-
den Nils Lundqvist och
kommunalrådet Peter
Carpelan (båda m), kör
stora, tunga och ben-
sinslukande Chrysler
Grand Voyager. Bland
miljöpartisterna finns
bara en enda miljöbil –
som inte körs.

Lennart Nilsson (m) ordfö-
rande i byggnadsnämnden,
har en Ford Mondeo – 03,
som ingår i miljöklass 2005,
den är CO2-beskattad, men
den slipper inte trängselav-
gifterna. Bertil Bjarnevi (m),
andre vice ordförande i kom-
munfullmäktige, kör där-
emot miljöbilen Ford focus
flexifuel, som kan köras på
E 85, etanol och som slipper
trängselavgifterna. 

Av femton miljöpartister
har bara en enda miljöbil,
Gunnel Hackmans Ford
Focus Flexifuel. Enligt upp-
gift använder hon emellertid
inte miljöbilen, utan kör
istället en bensinbil av äldre
årgång. Anne Lindberg (mp)
har en Toyota Avensis -05,
som inräknas i miljöklass
2005, men den slipper inte
trängselavgifterna.

JOHAN WERNER

En vision har varit att här skapa ett informationscen-
trum för världsarvet. Men nu tar kyrkan över.

FÖRETAGS
REKLAM

Vi har platsen för dig
och ditt företag

35 rörliga reklampelare 
i Stockholm med omnejd

Vid förfrågan 
ring 560 333 90





TTeell  556600  333333  9999    ●● wwwwww..mmffcceenntteerr..ssee  
JJuunnggffrruussuunnddssvvääggeenn  55    ●● TTrrääkkvviissttaa  ttoorrgg  

Börja 
spela golf

2008!
Nybörjarkurs och Medlemskap

Troxhammar Golfklubb
1.995:-

Tel. 08 560 206 10
www.troxhammargk.se

Allt för din hälsa
Yoga – Pilates – Hälsocoaching

Massage – Zonterapi – Akupressur
Naprapati – Hypnoterapi – Läkare

Nyhet! AKUPRESSUR

50 % rabatt 
(T.o.m. 28/2. Gäller 1 behandling)

Effektivt t ex. vid stress 
Läs mer på www.mfcenter.se
Tomas Sjöberg 070-413 58 07 Kostnadsfri hämtning

av järn- och metallskrot 
för privatpersoner samt

Kostnadsfri inlämning 
av järn- och metallskrot 

för företag på företagstippen

För mer information ring 
08-571 624 00, 0709-94 21 48

Återvinningscentralen Skå

FORAB

PSYKOTERAPI  SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
VViillll  dduu  hhaa  nnååggoonn  ssoomm  llyyssssnnaarr  ppåå  oocchh  ssttööttttaarr  ddiigg??  GGåårr  dduu  
iiggeennoomm  eenn  kkrriiss  eelllleerr  eenn  ssttoorr  fföörräännddrriinngg  ii  lliivveett??  SSkkuullllee  dduu  
vviilljjaa  aatttt  eetttt  vviisssstt  oommrrååddee  ii  ddiitttt  lliivv  ffuunnggeerraaddee  bbäättttrree??  KKäännnnss  
ddeett  ssvvåårrtt  aatttt  ffåå  ssaammaarrbbeetteett  mmeedd//oomm  bbaarrnneenn  aatttt  ffuunnggeerraa??

PPiiaa är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig 
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling 
i livets olika skeden. BBjjöörrnn är utbildad i psykoterapi, och 
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
MMoottttaaggnniinngg:: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
PPrriiss:: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk 
situation.
MMoottttaaggnniinnggssttiidd:: även kvällar och helger, för att underlätta 
för dig.

Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64  mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81  
mail: bjornwil@hotmail.com
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VILDSVIN  | – Det behövs
samlade insatser för att
kunna begränsa vildsvi-
nens skador i jordbru-
ket och för att minska
antalet trafikolyckor.

Det anser Naturvårdsverket
som nyligen lämnat förslag
på hur man kan minska ska-
dorna av vildsvinens fram-
fart, något som numera även
berör Mälaröarna.

Idag räknar Naturvårds-
verket med att det finns cirka
60000 vildsvin i Sverige,
från Dalälven och söderut.
Beräkningarna är dock
mycket osäkra eftersom
ingen ordentlig inventering
gjorts. Det finns experter
som tror att det kommer att
finnas uppemot 200000
vildsvin år 2010. Orsaken till
den rekordartade ökningen
är brist på den naturliga fien-
den vargen, och att vildsvin
förökar sig fortare än något
annat klövdjur.

– Samverkan är viktig i
vildsvinsfrågan. Djuren bör
förvaltas över stora områden
och jägare och markägare bör
stimuleras att samverka,
säger överdirektör Mats
Olsson, biträdande chef för
Naturvårdsverket. 

År 2006 inträffade över ett
tusen trafikolyckor med
vildsvin, jämfört med hund-

ratalet i början av detta sekel.
År 2007 skedde cirka 1500
olyckor.

Naturvårdsverket vill att
förebyggande åtgärder tas
fram i samarbete med
Lantbrukarnas Riksförbund,
Sveriges Jordbruksarren-
datorers Förbund och Vilt-
skadecenter.

Det finns ingen samman-
ställning över vilka kostna-
der som jordbruket drabbas
av. Naturvårdsverket föreslår
därför att särskilda besikt-
ningsmän utbildas för att
man ska kunna bedöma
omfattningen av skadorna.

– Vi bör vara väldigt obser-
vanta samt satsa på utbild-
ningar, vi vet ju att vi kom-
mer att få många fler vildsvin
här ute, säger Lars Johnson,
ordförande i Mälarö Jakt-
vårdskrets. 

– Förutom på Adelsö och
Munsö har vildsvinen nu
också synts på norra Färingsö
och Lovö. Markägare och
jakträttsinnehavare måste gå
samman och göra en gemen-
sam jaktinsats, framför allt
på Adelsö och även på
Munsö. Jaktvårdskretsen,
markägarna, skogsägarna
och polisen som träffas vid
ett årligt möte i maj månad,
”samrådet för klövvilt”, bör
ta initiativet för att samordna
jakten. Det har hittills mest

handlat om älgjakten men nu
ska vi lägga in ett separat
samråd om vildsvinen. 

– Den stora problemati-
ken är dock att vi kommer att
få fler trafikskadade djur.
Och vad händer när de ska-
dade grisarna letar sig in i
tätorten? Vildsvin ska ju
skjutas med kula så det är
inte hur lätt som helst att
skicka ut jägare att jaga vild-
svin där. Vi hyser stora farhå-
gor inför spridningen över
öarna, avslutar Lars Johnson. 

OVE WESTERBERG

Samverkan för vildsvinskontroll

�� FAKTA
OM VILDSVIN

>>  Vildsvinet är efter två-
hundra års frånvaro åter
tillbaka i de svenska sko-
garna. Arten har en lång
historia som i Sverige bör-
jade för mer än 8 000 år
sedan. Vildsvinet utrotades och upp-
gick i tamsvinsstammen, men återin-
fördes i hägn.

>>  Efter rymningar under 1970-
och 80-talet har de på nytt fått fäste
i landet. Stammen har ökat snabbt i
sydöstra och södra delen av Sverige.

>> Vildsvin är skygga och ses
sällan i dagsljus. Spåren de lämnar

efter sig är dock lättare att upptäcka.
De bökar i marken i jakt på ätbara
växtdelar, skrubbar sig mot träd och
sölar ner sig i lergropar.

>> Vanligtvis parar sig suggorna
för första gången när de är ett och ett
halvt år. Galtarnas debut sker i allmän-
het i tvåårsåldern. De flesta
parningarna äger rum i augusti till

december. Suggan är dräktig i ungefär
115 dagar, vilket gör att födslarna
framför allt sker från februari till maj.

>>  I de flesta fall föder suggan en
kull per år. En ung sugga föder i
genomsnitt tre-fyra kultingar, medan
en sugga som uppnått tre års ålder
föder fem-sex (ibland fler). Ett vildsvin
blir som mest ungefär tio år gammalt.

Vildsvinsfamilj på Adelsö                                                                 FOTO SIMON JOHANSSON, MÄLBY



www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00 ● Skå industriby

NY BOK | Bogserbåten Lill-
Dagmar, som varit i tjänst i
100 år, firas med både egen
bok samt ett stort jubi-
leumskalas i Jungfrusund.

Det är den energiske entre-
prenören Mathias Dillmann
som vill hedra sin ögonsten
på bästa sätt. För att få sprid-
ning på vilken gammal pärla
hans företag Ekerö Rederi
har i sin ägo lät han författa-
ren Claes Dymling nedteck-
na Lill-Dagmars historia.
Mathias toppar 100-årsgra-
tulationerna med ett stort
jubileumskalas i Jungfru-
sunds restaurang 23 februari.

Det var dock många som
undrade vilket omöjligt pro-
jekt han gett sig in på när han
1994, samtidigt som han
startade företaget, började
renovera den ganska ned-
gångna Lill-Dagmar. Tre år
och 1500 arbetstimmar sena-
re var hon i form för att
tjänstgöra på Mälaren igen.

Så numera är hon behjälplig
med det mesta inom företa-
gets skiftande marinentre-
prenadverksamhet. 

När Dagmar, som hon
hette vid sjösättningen 1907,
började sin karriär som bog-
serare handlade det mest om
att dra pråmar från sandta-
gen på Ekerö till Stockholms
murbruksfabriker.

Lill-Dagmar är idag en av
ytterst få bogserbåtar i
Sverige som vid en så akt-
ningsvärd ålder fortfarande
är i arbetstjänst, och lär så
vara i åtskilliga år till. 

OVE WESTERBERG 

påG FORTS 
FRÅN SID 2

Lördagsskridsko 
Allas skridskoåkning till
musik i Vikingahallen (Trä-
kvistavallen), 16 feb kl 18-21.

Närlundaskolan, 5 A och B
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 16-17 feb kl 12-16.
Båda dagarna kl 14 Sång,
musik och diktläsning.

Fjärilar i Sverige
Lars Imby från Natur-
historiska riksmuseet visar
bilder av svenska dag- och
nattfjärilar och berättar om
deras spännande och okända
liv, 20 feb kl 19 i Ekebyhovs

slott. Arr: Mälaröarnas
Naturskyddsförening.

Klimatförändring
– hot och möjligheter
Friluftsfrämjandet Mälar-
öarna bjuder in till föredrag
och bildvisning av tv-
meteorologen Martin
Hedberg. Mälarökyrkan 20
februari kl 20.

Hal is
Allas skridskoåkning till
musik i Allhallen (Svanäng-
ens IP), 21 feb kl 17.30-20. 

Barnen från Frostmofjället
Ekerö Filmstudio visar en av
de första barnfilmerna som
gjordes i Sverige. I Erskine-

salen, Kulturhuset 21 feb-
ruari kl 19.30.

Lördagsskridsko 
Allas skridskoåkning till
musik i Vikingahallen (Trä-
kvistavallen), 23 feb kl 18-21.

MÄRK
Mälaröarnas Ridklubb ansva-
rar för Ekebyhovs slotts kafé
23-24 feb kl 12-16. Lördag kl
14 Musik på nyckelharpa och
dragspel med Rolf Jidell och
Stig Lundin. Söndag kl 14
Kammarmusikensemblen
från Mämus.

Evenemangstips: 
red@malaro-

arnasnyheter.se

Lill-Dagmar fyller 100!
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Välkomna till Stenhamra Hälsocentral!
Vi som arbetar här är:
Adolfo Jiménez Almeda distriktsläkare
Roland Larsson distriktsläkare
Rolf Löf distriktsläkare
Lena Carlén distriktssköterska, diabetesansvarig
Agneta Holm distriktssköterska, vaccinationsansvarig
Helena Nilsson distriktssköterska
Cecilia Pernelid distriktssköterska
Christina Jungner sjuksköterska, astma/KOL-ansvarig
Ingela Fröman undersköterska, provtagningsansvarig
Christina Strindberg läkarsekreterare, receptionist

Vår adress är Vallviksvägen 12, 179 61 Stenhamra
Du når oss på tfn 560 477 00. Vi har öppet vardagar 08.00-17.00

Fax 560 477 17. Återbud 560 477 10
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FÄRINGSÖ | Svartsjö
slottsparks almar faller
nu i allt raskare takt,
sedan almsjukan tagit
sitt dödsgrepp om allt
fler av parkens mäktiga
almar.

De första almarna som drab-
bades av almsjukan i Svartsjö
slottspark fälldes för mer än
tio år sedan. I början var
angreppen i en mer blygsam
skala, men förloppet har for-
cerats. Under de senaste åren
har cirka 60 almar tagits bort.
Nu dör ett angripet träd
ganska fort. På 1990-talet
fanns fortfarande några
gamla almar som sannolikt
härrör från 1700-talets sena-
re del.

– Det är verkligen beklag-
ligt att ett av de finaste park-
träden vi har ska drabbas av
det här. Vi har bara tagit de
träd som är utom allt hopp,
de har fått dö i fred. Det tro-
ligaste är dock att alla almar
kommer att drabbas, det ser
man på andra håll där alm-
sjukan fått fäste, där har även
sly delvis drabbats. Man kan i
och för sig ha kvar vissa döda
träd för fågellivets skull, men
nu har vi tagit fram en plan
för återinplantering. Vi vill
dock inte börja med nyplan-
teringen förrän alla almar är
borta, eftersom man måste

ta mycket hänsyn när man
fäller och fraktar bort de
döda almarna. Visserligen
blir det ganska kalt i parken
under en tid, så jag hoppas
verkligen att det budgeteras
för återplanteringen när det
väl är dags. Då återplanteras
inte alm utan andra trädslag
som redan finns i parken,
som lind, ek, lönn och ask,
säger Eva Grönwall, Statens
fastighetsverks specialist på
det gröna kulturarvet.

Almsjukan är en så kallad
vissnesjukdom. Den kom till

Sverige på 1950-talet. Sjuk-
domen sprids under somma-
ren av almsplintborrar.
Själva almsjukan orsakas
dock av en sporsäcksvamp.
Svampens sporer fastnar i
hårbeklädnaden på borren
och följer med när den flyger
till friska almar för att äta av
blad och skott i kronan, vilka
då infekteras. Svampen
blockerar sedan vattentrans-
porten i trädet, så att det
vissnar och dör. Almar som
står nära varandra kan även
smittas via rotsystemet.
Sjukdomen har ett drama-

tiskt förlopp och de infekte-
rade träden börjar gulna och
vissna redan efter ett par
veckor och dör inom två år.

– När väl återplanteringen
kommer igång blir det ett
mer anspråkslöst projekt än
vad som pågår i Drottning-
holmsparkens lindalléer. I
Svartsjöparken blir det
styckeplantering för att i
möjligaste mån återskapa
den karaktär av engelsk park
som funnits sedan slutat av
1700-talet, säger Eva Grön-
wall.

OVE WESTERBERG

Almarna dör i Svartsjö

TAPPSTRÖM | För att
rädda regionens stora
vattentäkt från giftigt
dagvatten och oljeut-
släpp utreder nu
Vägverket hur gifterna
ska undvika att rinna
rätt ner i Mälaren.

Lullehovsbron är redan för-
sedd med mängder av häng-
rännor som leder det smutsi-
ga dagvattnet ner i två dam-
mar som även fungerar som
oljeavskiljare. Via sedimen-
tering genom sand renas
vattnet innan det rinner ut i
Mälaren. Närmast på tur står
Tappströmsbron. Men även
Drottningholms- och Noc-
kebybron ska åtgärdas.

– Tappströmsbron är dock

lite mer komplicerad efter-
som det är en öppningsbar
bro, samt att det är extra dåli-
ga markförhållanden vid
bron. Vi gör nu geotekniska
undersökningar för att ta
reda på var vi kan anlägga en
cirka 200 kvadratmeter stor
damm väster om bron.
Dammen ska  i samarbete
med Ekerö kommun utfor-
mas så att den blir ett trevligt
inslag i miljön. Kommunen
kommer senare att leda dag-
vatten från andra vägar till
dammen, säger Torbjörn
Lundbom, projektledare på
Vägverket. 

Dammen måste vara tät i
botten och kunna tömmas
kontinuerligt. Den beräknas
bli färdig under året.

Mängder av märkpinnar har satts upp vid Tappströmsbron
inför anläggandet av reningsdammen.

Nyfällda almar bakom Svartsjö slott.

Damm stoppar
utsläpp och gifter



Mobil: 070-260 16 24 ●● Tel & Fax 08-560 466 00

Försäljning    Service    Installation
Värmepumpar & Kylanläggningar

Välkomna till vår butik!
Hemvärnsvägen 1 i Stenhamra centrum

ÖPPET: lördagar 9-14, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök.

Stort sortiment av VÄRMEPUMPAR
fr 15.995:- (Standardinstallation ingår!)

Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Aermec

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR
Nu ett konkurrentkraftigt alternativ till bergvärme!

Spara upp till 2/3 av uppvärmningskostnaden.

Daikin Altherma
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FÖR FEMTIO ÅR SEDAN |
Berusad mälaröbo
körde brandbil. The
Jazzfans spisade plat-
tor på Färingsö men
fick pedagogiskt besök
av drottningholmskan-
torn. Det blev klart för
byggstart för Färingsö-
hemmet och Svanhagen
IP fick äntligen bygglov.

Inte mindre än ett 70-tal
medlemmar i Ekerö-Lovö
lokalavdelning av Sveriges
handelsträdgårdsmästareför-
bund träffades i Ekerö kom-
munhus för att resonera om
Klarahallens flytt till Årsta.

Ritningarna till det nya ål-
derdomshemmet på Fär-
ingsö blev klara och ett näs-
tan enigt fullmäktige tog
budet från Bröderna Norén i
Vällingby med en byggkost-
nad på cirka 400 000 kronor
- 80 000 kronor dyrare än
planerat. Samtidigt fick änt-
ligen idrottsplatsen i Svan-
hagen bygglov. 

I den nya förorten Lars-
boda söder om Söder, döptes
några kvarter till Ekerö,
Björkö och Adelsö.

En kraftigt berusad mäl-
aröbo körde brandbil och
blev dömd till två månaders
fängelse i Färentunatinget.
Han hade klivit in bredvid
kompisen – brandmannen –
åkt med vid en uttryckning

till en skorstensbrand i Eke-
byhov och passat på att ta en
tur på egen hand medan
släckningsarbetet pågick, en
tur som slutade i diket efter
åtta meter. 

Skå IK ökade medlemsan-
talet till 253 och på Färingsö
träffades "The Jazzfans" fem-
ton medlemmar var fjorton-
de dag för att "spisa och dis-
kutera plattor". Men i början
av februari kom drottning-
holmskantorn Gösta Lad-
berg på besök och lade Tjaj-
kovskys B-mollkonsert på
"skivtallriken". "Den gick in
direkt" rapporterar Mälar-
öarnas Nyheter.

På Ekerö hembygdsafton
höll kyrkoherde Henry Rött-
orp föredrag om "Att vara
torpare i Norrskog för 80 år
sedan". Bland åhörarna fanns
söner till några av de sista
torparna 1874-1903 "krut-
gubbarna" Gustav Eriksson
och Albin Carlsson.

– Om man tänker sig att en
1400-talssvensk skulle dykt
upp på 1800-talet, skulle han
naturligtvis fått se en hel del
nytt, men i stort sett skulle
han ha känt sig hemma,
berättade Henry Röttorp. 

– Men sedan förra seklet
har revolutionerande för-
ändringar skett på alla områ-
den. Arbetstiden var fem på
morgonen till åtta på kvällen
under sommarhalvåret, sju
på morgonen och så länge
man såg att arbeta utomhus,
under vinterhalvåret. Under
skördetid skulle torparen
vara beredd att inställa sig
vilken tid på dygnet som
helst. I villkoren ingick också
att varje år leverera "sex fam-
nar" ved (en famn ved mot-
svarar cirka 3-4 kubikmeter),
sex kannor (en kanna = 2,6
liter) smultron, sex kannor
lingon samt att lämna skrift-
lig garanti om ett "ärligt och
anständigt" liv. 

Berusad mälaröbo körde brandbil

...och Svanängens IP fick äntligen bygglov.



ÖNSKAS HYRA!
Garage eller lager-
utrymme, ca 20 kvm
under 1-2 år.

Vänligen kontakta
Thorbjörn Rönnlund
Din syn – Ekerö optik
070-492 41 00.

Familjehunden
VÅRKURSER 
och DROP-IN

i Tappström
För mer info: 

www.familjehunden.se

073-703 65 51 
info@familjehunden.se
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EKERÖ | Den som blivit
av med körkortet på
grund av rattfylla eller
misshandel kan få hjälp
på Fyrens körkortsmot-
tagning.

Sedan augusti förra året
finns en körkortsmottag-
ning på beroendemottag-
ningen Fyren. Den är till för
personer som har fått sitt
körkortsinnehav villkorat av
Länsstyrelsen exempelvis på
grund av rattfylla eller för att
de blivit omhändertagna vid
fylla 

Mats Arvholm var mot-
tagningens första patient.
För femton år sedan blev han
nykter alkoholist, men förra
året genomgick han en upp-
rivande period i livet och för
att dämpa ångesten återföll
han tillfälligt i drickandet
igen.

– Som nykter alkoholist är
det lätt att falla in gamla
mönster. Tre öl blir plötsligt
fem, sex och tio öl och så är
man där igen, säger han.

Han hamnade i slagsmål på
fyllan och åkte fast för miss-
handel och hans lämplighet
som bilförare ifrågasattes av
Länsstyrelsen. I ett brev från
Länsstyrelsen fick Mats veta
att han hade att välja på att
kontakta en körkortsmot-
tagning för observation
genom blodprov inom sex
månader eller få körkortet
indraget. 

– Men kört onykter har jag
aldrig gjort, säger han.

Länsstyrelsen föreslog
mottagningen Aurora som
ligger på Östermalm. Men
Mats Arvholm fick syn på
kommunens lilla annons i

tidningen och skrev in sig
där istället. 

Planen för hur observa-
tionsperioden ska se ut är
individuell. Elisabeth Sund-
qvist är överläkare och speci-
allärare inom psykiatri med
inriktning på beroendefrå-
gor på Fyren och Körkorts-
mottagningen.  

– Första mötet kan bokas i
stort sett samma dag som
personen kontaktats av
Länsstyrelsen. Då planerar vi
utifrån Länsstyrelsens före-
läggande ungefär när blod-
proven ska tas, säger hon.

– Vi ringer upp patienten
när det är dags för besök och
det är viktigt att han eller
hon inte vet vilken dag pro-
ven ska lämnas.

Mats Arvholm lämnar nu
oförberedda blodprov på
Ekerös mottagning ungefär
en gång i månaden fram till i
mars. Resultaten visar om
han druckit alkohol de
senaste två - tre veckorna
och i så fall hur omfattande
konsumtionen varit. 

– Länsstyrelsen vill se att
patienten kan hantera sitt
alkoholintag. Vi kan se om
personen druckit sparsamt,
måttligt eller om han eller
hon överkonsumerat alko-
hol, säger Elisabeth Sund-
qvist.

– Men vi bedömer inte hur
troligt det är att patienten
upprätthåller sin nykterhet
efter observationsperioden,
utan skickar bara provresul-
taten till Länsstyrelsen. De i
sin tur bedömer om patien-
tens observationstid bör för-
längas. Vi brukar förbereda
patienterna på att besöka oss
under två års tid.

Fyren kan 
ge Mats

körkortet 
tillbaka

Mats Arvholm lämnar oförberedda blodprov på Fyrens körkortsmottagning en gång i
månaden. Hur lång provperioden blir avgörs individuellt
FOTO: EMILIE LINDGREN

’’Vi vill se att
patienten kan
hantera sitt
alkoholintag, om
personen druckit
sparsamt,
måttligt eller om
han eller hon
överkonsumerat
alkohol’’

Idag har mottagningen
fem patienter, men hoppas
kunna nå ut till fler, som
fortfarande går inne i stan.
Mer information är lösning-
en, tror Mats Arvholm.

– Som alkoholist skäms
man otroligt, man kanske
inte ens har erkänt sitt bero-
ende för sig själv, det kan ta
jättelång tid. Det vore bra
med informationsbroschy-
rer på biblioteket, i kom-
munhuset och på Fyren,
säger han. 

Första perioden är alltid
sex månader eller längre. En
första provperiod med fyra
tester kostar 4 770 kronor
för alkoholkontroll och
1 000 kronor extra för att
även innefatta urinprov för
narkotika. Boende i Ekerö
kommun får tio procents
rabatt på besökskostnaderna
och Mats Arvholm tjänar in
några hundralappar på att gå
på Ekerö. Han rekommen-
derar fler att ta sig dit.

– Det är nära och ano-
nymt. Kanske möter man
någon man känner igen i
korridoren. Men då är man
ju i alla fall här av samma
anledning.

EMELIE LINDGREN
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08-560 313 10 ● Ekerö centrum ● Snett emot Systembolaget 
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon 
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad

Märkes- och Kvalitetsbågar

på alla bågar

Gäller vid köp av kompletta glasögon 
med fullbehandlade glas från HOYA

t.o.m 16/2 -08. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

R E A
30-50% 

Ekeröborna har gett sina politiker bottenbetyg i

en rad undersökningar. Politikerna måste nu ut

på plan, läsa på och diskutera med invånarna.

S
om framgick av en artikel i Mälaröarnas Nyheter 2007 nr
20 om SCB:s medborgarundersökning bland 120 kom-
muner,  får politikerna i Ekerö bottenbetyg och, med ett
undantag, underkänt när det gäller förtroende och invå-

narnas möjlighet att få inflytande på kommunens verksamhet
och beslut. 

Politikerna arbetar enligt invånarnas uppfattning inte för
kommunens bästa, de är okunniga, de tar inte ansvar och beslut
genomförs inte väl. Politikerna får också underkänt när det gäller
möjlighet att komma tilltals med dem.

Sammantaget ger ett helhetsomdöme om hur kommunens
medborgare uppfattar sitt inflytande underkänt med plats 14
från botten. Och sammantaget givetvis  underkänt till politi-
kerna med Peter Carpelan, kommunalråd, och Ulric Andersen,
oppositionsråd, i spetsen!

Men vad hände med SCB:s medborgar-
undersökning i Ekerö? Undersökningen
var klar och offentlig den 7 juni 2007.
Först den 18 oktober presenterades den på
kommunens startsida. Den togs bort från
startsidan efter en kort period.

Den har inte sänts ut till ansvariga poli-
tiker eller presenterats i till exempel Ekerö
tidning. Någon diskussion har inte före-
kommit i beslutande organ. Överhuvud
taget har det varit tyst om undersökning-
ens resultat. Beredning pågår?

Vi har fått dåliga betyg även i andra
sammanhang, till exempel:

– av företagarna, vi är sämst i Stockholmsregionen
– av länsstyrelsen, byggnadsnämnden har satts på skolbänken
– i föräldraalliansens grundskoleindex, plats 260 av 290 kom-
muner.

E
tt ytterligare tecken på missnöjet bland kommunens
invånare är uppkomsten av ett nytt parti vid valet 2006,
ö-partiet. Partiet, som arbetade med ett heltäckande
politisk program, fick ett högt röstetal, 10,3 procent,

i kommunvalet, unikt för ett nytt parti i svensk politik.
Under senare år har olika försök gjorts att vitalisera demokra-

tin i Ekerö. En särskild utredning, DeVi, har arbetat. Motioner
och förslag har väckts om till exempel frågestunder i fullmäk-
tige, öppna nämndmöten, information via nätet, möjlighet till
medborgarförslag med mera.  Dessa aktiviteter har inspirerats av
vad som hänt och som händer i andra kommuner. 

Resultat: Mycket lite har hänt. Frågan har beretts, bordlagts,
och återremitterats. DeVi utreds nu på nytt, kommunstyrelsen
ska under 2008 komma med förslag till hur en fortsatt demo-
kratiutveckling i kommunen kan bedrivas.

Ekeröborna har sagt sitt. Nu måste politikerna svara om man
inte vill avsäga sig sitt ansvar!  Vi har i Ekerö, genom våra goda
förutsättningar, mycket stora möjligheter att ha en bra funge-
rande kommun där invånarna har ett stort inflytande på kommu-
nens verksamhet och beslut. Kommuner med liknande förutsätt-
ningar i till exempel Stockholmsregionen har uppnått helt andra,
goda resultat och givit sina politiker mycket höga betyg. 

Politikerna i Ekerö måste nu ut på plan. Läsa rapporten, sprida
rapporten, lyssna på invånarna och diskutera meddem. Ta kon-
takt med andra kommuner! Ta till exempel  färjan till Salem som
fått bra betyg av sina inevånare! Eller ta kontakt med andra kom-
muner som fått dåliga betyg, genomfört ett förändringsarbete,
gjort en ny undersökning och fått bättre betyg. 

Per Eskilsson
Aktiv i samhällsfrågor och i modera terna
Per.Eskilsson@telia.com

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!
Med den vill Mälaröarnas Nyheter skapa en form för längre
debatt och intryck med anknytning till Mälaröarna.
Max 3 600 tecken inklusive blanksteg.
• Att MN publicerar ett inlägg i kolumnen betyder inte att
redaktionen ställer sig bakom de åsikter som där framförs.

Dags att
diskutera

våra dåliga
betyg
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FOTBOLL | Skå IK:s fotbollsdamer för-
säsongsladdar mer än någonsin, vilket
gett flera inomhusframgångar.

Försäsongen började redan ett par veckor efter att
Skå slutat trea i division 3A. Sedan dess har i snitt 22
spelare från A-laget och B-laget, Skå DFF, haft två
boll- och ett fyspass inomhus i veckan. Till detta
har man deltagit i mängder av inomhusturneringar. 

Senast deltog man i Tipscupen med 46 deltagan-
de damlag, där Skå varit medarrangör sedan 1982.
I grundserien slog man bland andra division 2 laget
Enskede IK och tog sig därmed till A-slutspel, där
man med en stor portion oflyt föll mot Rimbo IF,
div 2, efter ett golden goal.

– Genom att delta i många inomhusturneringar
får vi upp bollhastigheten, kan testa många spelare
och pröva nya kombinationer. Inomhusspel passar
dock inte alla spelare. Nu laddar vi för vår viktigaste
turnering, vår egen Folksambollen i Allhallen 1-3
februari. Efter det börjar utomhusuppladdningen.
I nuläget ser det riktigt intressant ut inför seriestar-
ten den 19 april, säger tränaren Anders Wallman.

EEkkeerröö  ssiikkttaarr  mmoott  ttvvååaann

ISHOCKEY | Ekerös hockeyherrar höjer
ribban när sju omgångar återstår, nu gäller
serievinst.

Trots att man
övertygade rejält
under första om-
gångshalvan garde-
rade man ödmjukt
med topp tre som
målsättning. 

– Det vore kul att
vinna serien och ta
sig till tvåan. En
annan målsättning
är att vi ska göra
totalt 150 mål innan
seriesäsongen är slut den 2 mars, säger tränaren
Lennart ”Älgen” Älgekrans.

När manskapsbristen varit alltför stor har även
några juniorer fått pröva A-lagsspel. Andreas
Zetterberg och Jonas Magnusson har gjort det så väl
att de numera ingår i truppen. 

DDrraammaattiikk  iinn  ii  ddeett  ssiissttaa

ISHOCKEY | Skå IK:s hockeyherrar är inblan-
dade i ett riktigt getingbo när fyra omgångar
återstår av fortsättningsserien i division 1.

I skrivande stund (30/1) har seriens samtliga lag
en teoretisk möjlighet att inta tätpositionen, som
leder till play off. Alla kan också hamna på de två
bottenplatserna, som innebär kvalspel för att hålla
sig kvar i ettan. En märklig notering i nuvarande
tabelläge är att de två topplagen Botkyrka och Skå
har minusmål medan de två bottenlagen har plus-
respektive likamål i målstatistiken. 

Så alla lag lär göra allt för att hamna på rätt sida
strecket, vilket borde vara en garant för publikvän-
lig dramatik till och med sista omgången den 17
februari, då Botkyrka HC gästar Allhallen.

– Vi känner en viss oro inför slutdatumet för
övergångar den 31 januari. Vi för en öppen dialog
med spelarna och vet att klubbar från högre serier
försökt värva några av våra spelare. Jag är besviken
att de inte vänder sig till lagledningen. Men jag
antar att övriga lag i fortsättningsserien är lika
ovissa, säger tränaren Jan Tauberman.       

16 MÄLARÖARNAS NYHETER • 4 FEBRUARI 2008

���� DET HÄNDER HEMMA TILL 25 FEB

FOTBOLL |  Folksambollen: Inomhusturnering i
Allhallen den 1-3 februari för herrlag i div 3-7 och damlag i
div 2-4. Ungdomsturnering på nätterna.

HANDBOLL | Herrar div 4 östsv. södra: 3 feb kl 15.15
Bollhallen: Skå IK-Sannadals HK
• 17 feb kl 15.15 Bollhallen: Skå IK-IK Bolton.

INNEBANDY | Damer div 3 norra: 23 feb kl 12.30
Bollhallen: Ekerö IK-Sundbybergs IK.
Herrar div 4 norra: 16 feb kl 17 Bollhallen: Ekerö IK-KTH IF

ISHOCKEY | Herrar div 1 vår: 17 feb kl 16 Allhallen: Skå IK-
Botkyrka HC.
Herrar div 3 A: 3 feb kl 19.30 Vikingahallen: Ekerö IK-Stor-
torparna IF
• 10 feb kl 16:30 Vikingahallen: Ekerö IK-SDE-hockey.

���� LÄGET!

INNEBANDY
Damer div 3 norra
Täby FC 13 11 1 1 91-40 34
Bro IK 13 9 3 1 60-27 30
Åkersberga IBF 13 8 1 4 69-32 25
Ekerö IK 12 8 1 3 56-36 25
Töjnan IBK 13 8 0 5 46-45 24
Västerorts IBK 13 5 2 6 61-65 17
Bollstanäs SK 13 3 6 4 57-51 15
KTH IF 13 3 1 9 33-65 10
Sundbybergs IK 13 1 1 11 24-83 4
Vällingby BK 12 0 0 12 21-74 0

Herrar div 4 norra
IBK Gnaget 13 10 2 1 87-37 32
Sundbybergs IK 12 9 2 1 79-38 29
Kungsängens IF 13 9 1 3 91-61 28
Nyboda IBK 13 8 2 3 103-68 26
Rosersbergs IK 12 4 2 6 60-60 14
Westermalms 13 4 2 7 47-55 14

Ekerö IK 13 4 1 8 81-70 13
Täby IS 12 4 1 7 52-64 13
KTH IF 12 4 1 7 40-64 13
Djurgårdens IF 13 0 0 13 46-169 0

Herrar div 6 B
Skå IK 11 9 1 1 99-49 28
Stockholm West 11 8 1 2 73-50 25
Styx IBF 11 8 0 3 88-52 24
IS Nybroviken 11 7 1 3 70-51 22
Ursvik IK 10 5 1 4 87-61 16
Solhems IBK 10 5 0 5 51-72 15
Ängby IF 10 2 0 8 38-61 6
Lokomotiv Kista 11 1 0 10 54-102 3
Mälarö IBK 11 1 0 10 63-125 3

ISHOCKEY
Herrar div 1 vår (fortsättningsserien)
Botkyrka HC 6 3 0  3  18-20  17  
Skå IK 6 3 0 3 21-25 15 
Nacka HK 6 3 1 2 24-17 14 

Trångsunds IF 6 3 0 3 16-18 11 
Järfälla HC 6 3 0 3 22-21 9 
Wings HC Arlanda 6 2 1 3 18-18 8 

Herrar div 7C
Ekerö IK 15 12 1 2 105-51 25 
Lidingö Vikings 15 10 1 4 95-51 21 
Hässelby Kälv. 15 9 1 5 107-76 19 
FOC Farsta 15 7 3 5 88-57 17 
Stortorparna IF 14 8 1 5 90-67 17 
Tullinge TP 14 8 1 5 57-49 17 
Åkersberga Vik. 14 7 2 5 71-56 16 
SDE-hockey 15 6 3 6 60-58 15 
GötaTraneberg 15 4 5 6 80-60 13 
Eskilstuna HC 14 5 1 8 61-94 11 
Segersjö HC 14 1 1 12 55-127 3 
Hallsta IK 14 0 0 14 26-149 0 

SPORT | Det svenska
friidrottsmiraklet, som
landade i organiserad
form på Mälaröarna
hösten 2004, lockar allt
fler mälaröbarn till
Mälarö SOK:s sektion
för teknikgrenar.

Så trycket från de yngsta, där
majoriteten är tjejer, på att få
pröva på att hoppa, kasta och
springa blir allt större. Och
nu börjar även resultatet av
några års friidrottsumgänge
att visa sig i form av medaljer
och imponerande resultat.

Ett färskt exempel var när
tolv unga tävlingssugna
Mälarö SOK:are for till den
medelstora tävlingen Örebro
Indoor Games den 12-13
januari. Av totalt 40 gren-
starter noterades 28 person-
liga rekord, vilket resulterade
i nio medaljer. 

Jesper tog 1,72
Mest imponerade dock

höjdhopparen Jesper Lind-
stam som höjde sitt person-
liga rekord med 12 centime-
ter till 1,72 meter. Ett resultat
som placerar honom på fjär-
de plats på årsbästalistan för
Sveriges pojkar 14. 

– Med inställningen att det
allra viktigaste är att ha kul
tillsammans har vi fått en
enormt bra stämning i grup-
pen. Att få hela gänget att

funka ihop trots den stora
ålderskillnaden är min stora
behållning. Inom friidrotten
på den här nivån finns det
inte så mycket av stressande
konkurrenstänkande. Här
kan man tävla mot sitt eget
personbästa istället för att
blicka på medtävlarnas resul-
tat. Och på tävlingarna pep-

par alla upp varandra, även
över klubbgränserna, säger
tränaren Per-Olov Karlsson,
som grundat sitt idrottsin-
tresse i tv-soffan. 

Men eftersom hans son
Daniel var sugen på att pröva
på friidrott, och köerna till
klubbarna på fastlandet var
årslånga, fick han starta en ny

sektion i Mälarö SOK.
– I en lagsport måste man

vara mer självisk för att plat-
sa i laget. Som friidrottare
drabbar det bara mig själv om
jag river eller gör en dålig
stöt. En annan fördel är att
det finns så många grenar
som man kan pröva på tills
man hittar sin egen favo-

ritgren, säger Daniel Karls-
son-Lönnö som utvecklats
rejält som allsidig friidrotta-
re sedan starten för drygt tre
år sedan.  

Dessvärre drabbas även
klubbens nykläckta friidrot-
tare av det eviga hindret för
idrottsutövarna på Mälar-
öarna, brist på inomhustider.

– I somras hade vi fyra
grupper igång på Träkvista-
vallen. När vi gick inomhus
fick många i den största grup-
pen, födda 98 och tidigare,
lägga ner sin verksamhet där-
för att vi bara har tillgång till
Tappströmsskolans gympa-
sal ett par gånger i veckan.
Och inför kommande utom-
hussäsong måste vi hålla oss
inomhus så länge det går
eftersom Träkvistavallen
byggs om. Men när vi till hös-
ten kan träna på vår nya friid-
rottsanläggning blir det ett
riktigt lyft. Jag hoppas också
att vi kan få till en kastplan,
säger Per-Olov Karlsson.

Diskussioner har redan
förts med ”storebror”
Hässelby SK om att arrange-
ra gemensamma tävlingar.
Den kommande friidrotts-
anläggningen på Träkvista-
vallen är extra attraktiv efter-
som den blir en av få i regio-
nen som har godkända 400-
metersbanor.

OVE WESTERBERG   

’’’’AAtttt  ffåå  hheellaa
ggäännggeett  aatttt  ffuunnkkaa
iihhoopp  ttrroottss  ddeenn
ssttoorraa  åållddeerrsskkiillllnnaa--
ddeenn  äärr  mmiinn  ssttoorraa
bbeehhåållllnniinngg’’’’

EEtttt  ssttäännddiiggtt  ffrriiiiddrroottttssttrryycckk

Några glada friidrottare från Mälarö SOK:s teknikgrupp.

Junioren Andreas Zetterberg
gjorde två mål mot Eskilstuna.





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

• Skicka din text till 
insandare@malaroarnas-
nyheter.se.
• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Insändare”, Box 100
178 22 Ekerö

• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad
som lämpar sig som
insändare och även att
korta inläggen.
• Traditionella tackannon-
ser hänvisar vi till vår
privata annonsmarknad.
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Lätta på strandskyddets restriktioner
SITTER I BILEN på färjan över till
Adelsö och skriver ner mina intryck
och upplevelser från min färd från
Brommaplan. Sedan 2002 har jag
regelbundet kört denna sträcka, i
snitt cirka en gång per vecka året runt.

Det jag ser gör mig glad. Landska-
pet hålls öppet och det är gott om sjö-
kontakt. Det är något som vi inte ska
ta för självklart. Det sköter sig inte av
sig själv. Jag vill tacka de fastighets-
ägare, stora som små, som med sitt
arbete och engagemang, sin tid och
sina pengar håller marken öppen, till
glädje för oss andra. Särskilt vill jag
lyfta fram ägarna till egendomarna
Menhammars, Kersö och Bona-

Väsby som gör ett enastående restau-
reringsarbete av tidigare eftersatta
ängs- och hagmarker.

Mälaröarna är på väg att växa igen
med busk och sly. Låt det inte ske!
Det händer ibland att jag åker med
egen båt till Adelsö från stan. Det är
slående hur igenväxta Mälarens
stränder är. Endast där det bor någon
hålls det öppet. Annars mest busk,
sly och överväxta vassvikar i över-
flöd.

EKERÖ KOMMUN använder ofta
uttrycken ”värna det rörliga frilufts-
livet” och ”bevara det öppna landska-
pet” som argument för att ej bevilja

sökta bygglov. Vad är det man vill
bevara? Är det sly, busk och vass?

Jag föreslår att man istället under-
lättar för markägare som vill inve-
stera i och utveckla Ekerö kommun.
På detta sätt gynnas det rörliga fri-
luftslivet och landskapet kan hållas
öppet. Det är något som kommer all-
mänheten till stor glädje och nytta.
Lätta på restriktionerna inom strand-
skyddsområdet, så ska ni se att
strandlinjen åter hålls ren och fram-
komlig.

– Jon Davidsson, delägare i
Björkfjärden Egendomar AB
som förvaltar gårdar på Adelsö

Demokratin är en illusion
I SLUTET AV OKTOBER 2007
beviljade byggnadsnämnden åter
bygglov för Adelsömasten. Men
masten behövs inte längre – det finns
redan 3G-täckning och enligt PTS är
3G-nätet färdigt. 200 fastighetsägare
har dessutom skriftligen sagt nej till
masten. 

Majoriteten i nämnden bortsåg
från de ur demokratisk synpunkt
motbjudande faktum att masten
innebär en påtvingad exponering för
pulsad mikrovågsstrålning i det egna
hemmet, att det inte finns någon
forskning som visar att det inte finns
hälsorisker med tvångsexpone-

ringen. I praktiken förvandlas vi alla
till deltagare i ett okontrollerat expe-
riment. Flera studier visar att 50
minuters exponering för 3G ger
huvudvärk. 7 studier visar hälsorisker
av GSM-mobilmaster: både ökad risk
för cancer och sömnstörningar,
huvudvärk, yrsel, hjärtproblem.
Forskning visar att fågelantalet mins-
kar. Ett växande antal människor över
hela västvärlden vittnar om dessa
symtom och om onormala canceran-
hopningar runt mobilmaster. 

ARGUMENTET som framförs av
industri och myndigheter är att strål-

ningen från masterna är långt under
gränsvärdet och att strålningen
därför inte kan ge upphov till hälso-
effekter. Men gränsvärdet skyddar
enbart dig mot omedelbara effekter
(inom 30 min.) och inte dygnetrunt-
exponeringseffekter. 

DET ÄR TRAGISKT att konstatera
att samhället eroderas på demokra-
tiska och etiska principer samtidigt
som det fördummas. Lögner ersätter
fakta och kunskap. Okritiskt accepte-
ras lögnerna av beslutsfattare. De
luras att tro att man inte ”lyckats” se
de effekter som de facto konstaterats.

Mängder av mänskliga vittnesmål,
erfarenheter och kunskap, tusentals
kunniga läkares och forskares protes-
ter ekar ohörda. Ett erkännande om
att strålningen skadar är en katastrof
för telekomindustrin genom mins-
kad försäljning och skadeståndskrav i
amerikanska domstolar. De lagar
som vi tror ska skydda oss gäller inte.
Demokrati, mänskliga rättigheter, att
barnens intressen sätts i första
rummet är bara en illusion. 

– Mona Nilsson
Adelsö

Ett urval av evenemang i Ekerö kommun,
för mera information gå in 
på evenemangskalendern:

www.ekero.se/evenemangskalendern

Kulturens övärld

5/2
Bildterapi
Britt Dahlbom Cullberg berättar om bildterapi 
för ökad självkännedom, livskraft och glädje.
Huvudbiblioteket, Kulturhuset, Ekerö C, 5 februari
kl 19. Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan

7/2
Allas barnbarn
Vill du som är pensionär bli en efterlängtad gäst?
Kom och läs sagor för en liten barngrupp på ett
dagis. Infoträff i huvudbiblioteket 7 februari kl 14.

9/2
Mälaröarnas Kammarorkester
Kulturskolans egen stråkorkester spelar på
Ekebyhovs slott. Fri entré, 9 februari kl 14.

16/2
Pärlcafé
Ylva Nygell säljer pärlor och visar hur man gör
egna smycken. Kom och gör ditt eget! 
Kulturhuset, Ekerö C, 16 februari kl 12-14.

T o m 25/4
Sagostunder 
Kom och lyssna på sagor varje fredag t o m 25
april kl 10 i huvudbiblioteket. 
Från 3 år, småsyskon får gärna följa med.

T o m 20/2
Ur kommunens konstsamling
Ett urval konstverk presenteras. Genom fotografier
och textkommentarer får vi veta vad några 
”brukare” tycker om konsten. Utställningen är 
producerad av Uppgårdseleverna Erik Glaad 
och Anna Glaad. 
Galleri Utkiken, 
Kulturhuset, Ekerö C. 
Arr: Ekerö kulturnämnd

Cyklade du efter brandbilen som liten, 
är du stresstålig, noggrann och serviceinriktad,
Är du rätt person för oss?

SpångaMälarö lastbilcentral AB är ett service-
företag inom schakt, entreprenad och distribu-
tion med kontor på Ekerö.

Vi söker en

Transportledare/säljare
Du kommer tillsammans med våra två andra
transportledare att ansvara för att uppfylla våra
kunders krav och förväntningar. 
Arbetet innebär främsta att fördela transport-
och maskinresurser.

Du kommer att ha mycket kontakt med kunder,
förare och leverantörer varför vi ser det som vik-
tigt att du är utåt- och serviceinriktad.
Under vissa perioder arbetar vi i ett högt tempo
vilket också innebär att du är stresstålig och
noggrann.

Vi arbetar för jämställdhet och ser gärna en
kvinnlig sökande.

Din ansökan med bifogat CV skickar du till:

SpångaMälarö Lastbilcentral AB
Göran Nilsson
Bryggavägen 102, 178 31 Ekerö
goran.nilsson@smlbc.se
Tel. 08-564 109 50, www.smlbc.se
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Carpelan
svarar om
Skärvik

���� REPLIK

I FÖRRA NUMRET av
Mälaröarnas Nyheter skrev
flera företrädare för idrotts-
och friluftsföreningar verk-
samma i området, att det var
magstarkt av Ekerö kom-
mun att planera och genom-
föra en beslutad detaljplan
för Skärvik/Solberga och
Roshagen utan kommuni-
kation med berörda i om-
rådet. 

Ekerö kommun har inte
tänkt förbise företrädare för
idrotts- och friluftsliv utan
en diskussion kring områ-
dets utveckling. Det måste
vara ett missförstånd.
Riktlinjen i alla utredningar
är att de samlade natur- och
kulturintressena alltid beak-
tas vid planerad exploate-
ring. Det betyder att vi

Öppna 
ett kafé 

i biblioteket 
i Stenhamra 

I  STENHAMRA CENTRUM
ligger ett fint bibliotek,  in-
rymt i Stenhamraskolan. Det
är en av Stenhamras  vack-
raste lokaler,  även tillgänglig
för rörelsehindrade tack vare
en nära parkeringsplats.

Stenhamra bibliotek kan
bli en trevlig samlingsplats
för alla människor när kaféet

öppnar. Med enkla medel
kan nu outnyttjad yta i bib-
lioteket användas. Planera
också för en uteservering vid
lokalens västra del!

Det gäller bara för Ekerö
kommunstyrelse att se till
att erforderliga medel tas
fram och stödja förslaget
som gör att idén förverkligas

och överlever. Låt det bli en
nystart för den handlings-
plan som utlovades redan
2006 av kommunalrådet
Carpelan. Då först kan vi
stenhamrabor se den föränd-
ringen, en förändring till ett
levande centrum. 

– Läse- och kaffetörstig

Bussförare missbrukar blinkern
BUSSTRAFIKEN på Mälar-
öarna har varit uppe till
diskussion i Mälaröarnas
Nyheter, men har missat
flera farliga (och olagliga)
oskick. 

Varje körkortsinnehavare
vet att han har väjningsplikt
för en buss som kör ut från
hållplats där det är högst 50
km. Det gör inte att buss-
föraren har företrädesrätt,
det vill säga att ha rätt att slå
på blinkern och köra rakt ut.
Det gäller fortfarande att en
fordonsförare först ska kon-
trollera om det går att köra,
därefter slå på blinkern och
sedan köra. 

Flera gånger har jag varit
tvungen att tvärnita när
bussföraren slagit på blin-
kern när jag bara med svårig-
het kan stanna. Det som
gäller är att när bussen givit
tecken, ska jag ge bussen
möjlighet att lämna hållplat-
sen.

Till oskicket hör att stå

med högerblinkern påslagen
inne på hållplatsen. Att an-
vända blinker ska ske när
man ger signal att man tän-
ker svänga åt det hållet. Eller
tänker bussföraren köra upp
på trottoaren? Förmodligen
är det tänkt så att ”så fort jag
växlar blinkern till vänster så
kör jag”, vilket alltså är fel-
aktigt. Bussförare har blivit
dömda därför att de inte
iakttagit försiktighet vid
start av buss från hållplats!

ETT DIREKT BROTT mot
trafikreglerna är att buss-
förarna tror att bilförarnas
väjningsplikt också gäller där
hållplatsen är indragen,
oavsett om det handlar om
Ekerövägen med 70 km/tim
eller på annan plats. Håll-
plats utanför körbana ligger
på vägrenen (öppna rutan,
titta ner på vägen och notera
vägrensmarkeringen!). Så
här heter det i vägtrafikför-
ordningen §21: ’’En förare

har (dessutom) väjningsplikt
mot fordon på en körbana
när föraren kommer in på
den från en vägren…”. Inget
undantag för bussar!

Själv har jag varit nära dö-
den när jag låg efter en buss
och bussföraren vid håll-
platsen strax före Nockeby-
bron (på väg in mot Stock-
holm där det är 70 km/tim)
svängde in, såg att det inte
fanns någon väntande och
ingen avstigande, slog  på
blinkern och svängde ut i
stort sett utan att ens
bromsa. I ytterfilen låg en
tung lastbil och hade jag inte
hållit bra avstånd, skulle jag
ha hamnat i klämma mellan
20 meter ledbuss och tung
lastbil. 

Trafikledningen kanske
kan ge förarna en vidare-
utbildning i gällande regler.
Innan någon kommer i kläm.

– Bilist med busskort 
sedan 1960

kommer att kontakta be-
rörda i området under utred-
ningens gång innan slutligt
beslut fattas. Det som är sant
är att frågan utreds fort-
farande. Det är också sant att
det behövs fler bostäder i
Ekerö kommuns tätorts-
band, men avsikten är givet-
vis inte att bygga dem så att
ett eventuellt natur- eller
kulturreservat hindras. En
exploatering i området är
också av mycket stor ekono-
misk vikt för kommunen. 

Därför borde det inte vara
kontroversiellt att utreda
föreliggande behov av nya
bostäder i befintliga detalj-
planer. Kära företrädare för
insändaren, Ni är alltid väl-
komna att kontakta mig och
kommunens tjänstemän i
frågan. 

– Peter Carpelan (m)

Bättre mat
i förskolor
och skolor
BARN- OCH  UNGDOMS-
NÄMNDEN tog år 2004
beslut att skolmaten i Ekerö
bör följa de riktlinjer och
rekommendationer som
livsmedelsverket sätter upp. 

Inte en enda gång sedan
dess har Ekerö kommun levt
upp till detta och med den
borgerliga alliansens budget
kommer vi inte heller under

2008 att leva upp till dessa
krav. Det innebär bl.a. att
barnen får soppa varje vecka
istället för rekommenderat
varannan vecka och att kött
och fisk serveras i mindre
portionsstorlekar än vad
som rekommenderas.

Vi socialdemokrater vill
satsa extra på skolmaten och
ta in lokalt producerade och
kravmärkta råvaror och se
till att barnen får en skolmat
som de tycker om och mår
bra av. Maten är en mycket
viktig del i förskolebarnens
och skolbarnens vardag.
Därför är det viktigt att den
mat de erbjuds är näringsrik-
tig, god att äta och ser aptitlig
ut när den serveras. 

Vi tycker dessutom att
man så långt som det bara är
möjligt ska se till att maten
lagas på plats där den ska ser-
veras. Detta är viktigt ur
näringssynpunkt. Mat som
lagas, kyls ner, transporteras
och värms upp igen har inte
samma näringsvärde som
den mat som lagas och
avnjuts vid samma tillfälle.
Vi socialdemokrater vill
satsa nödvändiga resurser så
att skolmåltiderna blir något
som barnen ser fram mot. 

– Eleonor Eriksson,
Inger Andersen,
Madeleine Mjöberg och 
Johan Hammarström
Socialdemokratiska
gruppen i Barn- och
Ungdomsnämnden

Tappströms hälsocentral har ändrat namn till

EKERÖ VÅRDCENTRAL
Öppettider: Vardagar kl 8-17

Kvällsmottagning: Måndag och torsdag kl 17-20
Tidsbokning skall ske via telefon

Telefon 560 375 00

Fax 560 375 49

Återbudstelefon 560 375 70

Distriktssköterskorna: nytt telnr 560 375 00

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. 

Tel 560 375 00
www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral
informerar



KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

Tomtarbeten 
utföres!

Trädgårdsanläggning
Trädgårdsunderhåll

Allt i branschen
Fri offert – fast pris

F-skatt
LA Mark och Trädgård

070-480 44 01
Ekerö
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Grattis 
Leon på 
1-årsdagen
den 27/1
från
mamma,
pappa,
Pontus 
och 
Paulina!

Grattis Wil-
liam 8 år
från mor-
mor, morfar,
Maria, Mic-
ke, Daniel,
Jonas, Jes-
sica, Åke,
Christoffer,
Sebastian
och Casper.

Grattis
Hampus
Friberg-
Hellström  
1 år 6/2
från mam-
ma, pappa,
Isabell,
Marcus,
Fredrik och
Sebastian.

Grattis
Marcus
Isenborg 
7 år 4/2
från pappa,
Marlene,
Isabell,
Sebastian,
Fredrik,
Hampus.

Freja
Hesselstad
8 år den 
29 januari.
Många 
grattis-
kramra 
från
mamma,
pappa och
Vidar

Grattis 
Alice på 
10-års-
dagen 
från 
farmor,
farfar och 
Nissan.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blank-
steg samt bild (sparad som
jpeg). Ange rubrik: Grattis,
Födda, Förlovade.
• Skicka din text till
familj@malaroarnasnyheter.se  
• Eller till Mälaröarnas
Nyheter, Box 100, 178 22 Ekerö
• Manus oss tillhanda senast
torsdag kl 12, en och en halv
vecka före utgivning (se redak-
tionsrutan motstående sida).
• Manus tas inte emot via
telefon eller fax.
• Annonserna publiceras
i turordning och i mån av
utrymme.
• För bröllops- och dödsannon-
ser, begär prislista.

�� DÖDA

• Arne Sverker Arnerup,
Ekerö, avled den 8 januari 
i en ålder av 91 år.

• Maj-Liss Gunborg Sofia
Damm, Färingsö, avled den
12 januari i en ålder av 89 år.

• Allan Håkan Karlsson,
Kungshatt, avled den 13

januari i en ålder av 71 år.

• Hilda Daisy Beata Nilsson,
Färingsö, avled den 16
januari i en ålder av 93 år.

• Adrian Sven Ludvig
Westlöf, Adelsö, avled den
19 januari i en ålder av 83 år.

Läs MN på www.malaro.com

Vår älskade

Maj-Liss 
Damm

* 21 december 1918
✝ 12 januari 2008

HARRIET och CLAES
KERSTIN och LASSE

ARNE och CHRISTINA
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Bror, släkt och vänner

När Far gick bort, så 
ensam blev Din strid

Nu kära Mor, har även 
Du fått frid

Sov, kära två, som delat
livets öden

I gravens ro förenade 
i döden

Alltid i vårt minne

Begravningen äger rum 
fredagen den 15 februari 

kl 14.00 i Skå kyrka. 
Valfri klädsel. 

I stället för blommor tänk 
på Hjärt-Lungfonden 

tel 0200-88 24 00. 
Ett stort tack till personalen
på Färingsöhemmet för all

kärlek och omsorg Ni 
gav vår Mamma.

KUNGÖRELSEDELGIVNING

MILJÖFARLIG VERKSAMHET, 

EKERÖ KOMMUN

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har
fastställt slutliga villkor för utsläpp av föroreningar i
processavloppsvattnet till kommunens spillvattennät,
från verksamheten vid Nordium AB inom fastigheten
Tappsund 1:71 i Ekerö kommun. Handlingarna finns
tillgängliga hos Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29,
och hos Miljönämnden i Ekerö kommun. Eventuellt
överklagande skall ha kommit in till Länsstyrelsen
senast den 28 februari 2008.

Den som vill överklaga Länsstyrelsens beslut eller
yttra sig i ett ärende ska göra det skriftligen.

Äntligen!
Veritaskliniken har öppnat i Tappström
Våra doktorer Malihe Ghorbanpoor, Mihai Gurau och Clara
Lindström samt distriktssköterska Kristina Rudholm hälsar alla
ekeröbor välkomna! Även tillgång till andra specialister som
t.ex. hudläkare.

En NY privat HUSLÄKAR-
MOTTAGNING på Ekerö!

Öppetider: Vardagar kl 8-17
Kvällsmottagning
Tel  tidsbokning: 564 410 40

Bryggavägen 8, plan 4, 
178 31 Ekerö 



Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden. Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av
Mälarö Media AB

REDAKTION
• ANSVARIG UTGIVARE
Ove Westerberg 
• REDAKTÖRER
Ingela Mæchel, Ove Westerberg
• KONTAKT
08-564 403 92
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

POSTADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 
425 kr/år. Betalas på bankgiro 
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2008

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT
08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv
vecka före utgivningsdagen.

TIDNINGEN ANSVARAR ej för
icke beställt material samt för fel i
annonser mer än till annonspriset.

HEMSIDA www.malaro.com

nyheterMÄLARÖARNAS

UT-
GIVNING
2008
Jan 21
Feb 4, 25
Mar 10,24
Apr 7, 21 
Maj 5,19
Juni 2, 16 

Aug 25
Sept 8,22 
Okt 6, 20
Nov 10,24 
Dec 8, 15 

MÄLARÖARNAS NYHETER • 4 FEBRUARI 2008 | privata marknaden 21

�� SÄLJES

EMMALJUNGA Cerox -04,
svart-mörkblå, svängbart
styre, höj- och sänkbart
handtag. Du får även in-
sektsnät, åkpåse, fotsack,
skötväska 2500kr,
076-215 58 98.

MÄLARÖTALLRIKAR 7 olika
motiv från Mälaröarna.
Utgivna åren 1977-1983.
Med nr 416 av 500 utgivna.
Konstnär Alvar Eliasson.
Pris 500:- för samtliga
Tel. 560 328 88.

PIANO i mycket gott skick.
Nordiska Pianofabriken,
Classica Mahogny.
Pris: 5000 kr.
KEYBOARD Yamaha.
PSR-GX76. Pris: 1300 kr.
Tel: 070-327 17 85.

FORD MONDEO 2,0 GLX-95
combisedan, elhissar, farth,

dragk, stereo m cdväxl, alu-
fälg, s och v, nybes, lite gör
det själv. 13000 kr.
560 352 31/0707-19 67 33.

BÄDDSOFFA 1200:-
Tel  560 205 41.

�� ÖNSKAS HYRA

Vi söker en bostad på Lovön
med omnejd att hyra. Vi är
rökfria, händiga, bra eko-
nomi samt ref med de bästa
rekommendationer.
070-227 93 17.

Liten stuga önskas hyra av
kvinnlig pensionär för läng-
re tid/året runt som som-
marställe på Mälaröarna.
Gärna nära vatten med
bussförbindelse. 704 25 50.

Pensionär med vuxen son
och katt vill gärna hyra torp
eller liknande på Mälaröar-
na, för säsongen 2008 eller
årsvis. Barbro. 0736-575511.

�� SÖKES

STÄDHJÄLP till villa på
Färingsö, 140 kvm vv.
070-690 96 87.

�� EFTERLYSNING

ALMA, en grå sköldpadds-
mönstrad katt m vita tassar
och halsband m reflex för-
svann fr Dalstigen i Ham-
margårdsomr sön 13 jan.
070-797 02 10.

• Annonsera GRATIS som
privatperson (ej verksamhet).
• Max 150 tecken inklusive
blanksteg. Bild (sparad som
jpeg) publiceras i mån av
utrymme.
• Utannonserat värde får vara
högst 250 000 kr.
• Manus oss tillhanda senast
torsdag kl 12, en och en halv
vecka före utgivning (se red-
aktionsrutan nedan).

• Skicka din text till
privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter,
”Privata marknaden”
Box 100, 178 22 Ekerö

• Manus tas inte emot via
telefon eller fax.
• Annonserna publiceras
i turordning och i mån av
utrymme.

Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16 ● Mån-fre 11-18 ● Pråmvägen 4A, innergården

Ring för tidsbokning 
kl 9-20: 0704-539662 

Välkomna 
Kattis!

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

Damklippning

295:- (ord 395:-)

Herrklippning

230:- (ord 330:-)

Slingor 
+ Klippning

705:- (ord 945:-)

Permanent 
+ Klippning

745:- (ord 995:-)

● Hälsokost  ● Frisör
● Massage  ● SPA
● Ansiktszonterapi

500 ml

1 flaska  179:- (ord 198:-)

2 flaskor 319:- (ord 396:-)

Blutsaft

MUNSLÖ | Hans Boije af
Gennäs har avlidit i en
ålder av 85 år. Familjen
innehar sedan slutet av
1950-talet Prästutholmen
på norra Munsö, där famil-
jen fortfarande tidvis vis-
tas.

Munsö och Munsö kyrka låg
Hans varmt om hjärtat.
Han medverkade aktivt i ar-
betet med den
årliga tidskriften
”Fyra Mälar-
socknar” som
kom ut under
åren 1962 – 1968.
I arbetet med
tidskrifterna
medverkade personer i
Ekerö pastorat och dåva-
rande kyrkoherden Nils
Bergström. Tidskriftsserien
innehåller en rad artiklar

om Ekerös mångskiftande
historia och artiklar som tar
upp aktuella frågor. Genom
sin bakgrund i tryckeribran-
schen var Hans en stor till-
gång när det gällde utform-
ningen och den grafiska ge-
staltningen av tidskrifterna.
Han var mycket ambitiös
när det gällde arbetet med
skrifterna, endast det bästa
var gott nog!

ÅREN 1966
OCH 1967 ge-
nomfördes en
omfattande
restaurering
av Munsö
kyrka. Re-

staureringen omfattade
kyrkans inre. En betydande
del av restaureringen och
anskaffningen av inventa-
rier i anslutning härtill be-

kostades av Hans genom att
han efterskänkte tryck-
ningskostnaderna för fem
årgångar av ”Fyra Mälar-
socknar”. 

Hans uttryckte som en av
sina sista önskningar att
hans vänner, i stället för
blommor, vid hans bort-
gång skulle tänka på Munsö
kyrka.

HANS INSATS har på detta
sätt blivit positiv på flera
sätt – till gagn för Munsö
kyrka, men också till gagn
för kunskapen om historien
och samtiden i Ekerö pasto-
rat.

FÖR KYRKORÅDET I ADELSÖ
– MUNSÖ FÖRSAMLING

THOMAS JACOBSÉN
BENGTA REDLUND

KERSTIN LINDBERG

“Istället för 
blommor 
– tänk på 
Munsö kyrka”

Hans Boije af Gennäs till minne

KICKBOXNING 
BARA FÖR TJEJER
Här är det GIRLPOWER som gäller! 
En tjejgrupp som kör slag- och spark-
tekniker. Bra allroundträning med hög
självförsvarsfaktor.

Våra duktiga kamp-
sportstjejer MIKAELA
och ANNA instruerar
på passen.

Från årskurs 6. 

Givetvis har vi träning även för killar,
barn och vuxna. Titta på vår hemsida 
vilket pass som tilltalar dig.

Ingen är för gammal 
för att börja träna 
kampsport

Mer informtation på
www.ekerobudo.com



SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

Tel: 020-441 441
www.skrotabilen.se

TAKARBETEN

❒ Tillbyggnad
❒ Ombyggnad
❒ Nybyggnad
❒ Generalentreprenad
❒ Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
❒ Kompetens för  

asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

● Nybyggnad
● Renovering
● Markarbeten
● Grunder
● Bodar och etableringar
● Maskinuthyrning

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  
08-643 83 65

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

Tyger ●   Barntyger ●   Sybehör ●   Gardinstänger mm ●   Gardinsömnad
Rullgardiner ●  Garn ●   Broderigarner  ●   Symaskinsservice ●   Pärlor

VI TVÄTTAR:
Mattor, Båtkapell, Förtält, 
Hästtäcken  mm
Rådgivning och lagning

Hämtar och lämnar enl ök
Företaget ingår i OTAB/Orienttvätt-gruppen

08-560 337 08/070-650 70 27  info@hans-noreen.se

Res, Ullared
Resor, Fjällen 

Stort, smått, långt, kort
Privat, företag, förening

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag 

med miljön i tankarna

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista ●  Telefon:  560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14

Nedan följer merparten av de larm
och anmälningar som engagerat
Ekerö närpolis och Södertörns brand-
försvars Ekeröstation de senaste två
veckorna.

14 JANUARI | En person på AAddeellssöö
gör en anmälan om bedrägeri efter att
en okänd person tecknat två mobiltele-
fonabonnemang i anmälarens namn.
• Närpolisen bevakar området kring
SSåånnggaa  SSääbbyy  vid näringsminister Maud
Olofssons besök.

15 JANUARI | En dvärgtax blir attack-
erad och biten av fyra större lösspring-
ande hundar. 

16 JANUARI | Polis avvisar en person
från WWrraannggeellss  vväägg.
• Kommunen gör en anmälan om att en
brygga som anlades 2005 vid KKäärrssöö
lagts på strandskyddsområde.

17 JANUARI | En anmälan om skadegö-
relse och stöld vid KKnnaalllleebboorrggss  fföörr--
sskkoollaa  görs. Ett staket till en byggar-
betsplats hade vräkts omkull och 2,5
kilo kycklingfilé samt barnens mjuka
byggklossar hade stulits.

18 JANUARI | En bil kör av vägen och
hamnar på taket vid TTrrooxxhhaammmmaarr.
• En moped anmäls stulen från LLuunndd--
hhaaggssvvääggeenn.
• Försäkringskassan gör en anmälan
om bedrägeri efter att en person för-
sökt lura till sig livränta.

19 JANUARI | Polisen får samtal om en
stökig berusad man i EEkkeerröö  cceennttrruumm.
Senare ringer en taxichaufför om sam-
ma man som polisen då omhändertar.
• En boende i DDrroottttnniinngghhoollmm ringer
polisen om ett skadat rådjur som fast-
nat i ett staket och attackerats av en räv.
Drottningholmsbon tar rådjuret inom-
hus för vård i väntan på viltvårdare.
• Räddningstjänsten åker till en trafik-
olycka på MMuunnssöö där två personbilar
kört in i ett träd som fallit över vägen.
Vägen rensades, inga personskador.

20 JANUARI | Två anmälningar görs
om att någon sparkat bucklor på bilar
på SSiillvveerrddaallssvvääggeenn.

21 JANUARI | En bil med körförbud
stoppas vid LLuulllleehhoovvssbbrroonn.
• Radiobutiken i EEkkeerröö  cceennttrruumm an-
mäler att någon utsatt butiksskylten för
skadegörelse.
• Dator, kameror och kontanter stjäls
vid ett villainbrott på AAuurroorraavvääggeenn.
Inbrottstjuven hade tagit sig in genom
sovrumsfönstret.

• Försäkringskassan anmäler bedrägeri
efter att en person i SStteennhhaammrraa för-
sökt få ut tillfällig föräldrapenning
trots att personen jobbade.

22 JANUARI | När ägarna till en villa
på TTrrääddggåårrddssvvääggeenn är bort tre timmar
begås ett inbrott. Tjuvarna stal bland
annat ett kassaskåp och bilen. Bilen
hittas senare i Vårby.
• Ett villainbrott begås på GGrraannbbaacckkss--
vvääggeenn. Husägarna är bortresta vid
inbrottstillfället.
• En anmälan görs efter att en elev
misshandlats på UUppppggåårrddsssskkoollaann.
• En mobiltelefon anmäls stulen på
MMäällaarröö  ttoorrgg.

23 JANUARI | 40 bilister alkoholtestas
vid en trafikkontroll vid WWaalllleennbbeerrggss
aalllléé. Ingen ger positivt utslag.
• En handväska gömd under en bils
framsäte stjäls. Ett bedrägeri görs strax
därefter med det stulna ICA-kortet.

24 JANUARI | En brand i en sommar-
stuga på KKlluubbbbssttiiggeenn i Stenhamra
anmäls.

25 JANUARI | En bilist anmäler att han
kolliderat med ett vildsvin nära LLoovvöö
EEddeebbyyss busshållplats.
• Tre anmälningar om inbrott i båtar på
EEkkeerröö  bbååttkklluubbbb görs.
• Brandförsvaret hjälper en lantbrukare
ute på MMuunnssöö att släcka en stor gödsel-
stack som självantänt.

26 JANUARI | Polisen får samtal om
stökiga berusade ungdomar i VVäässbbyy.
• Klotter på en bil och en elstation samt
uppryckta utelampor anmäls på AAuurroo--
rraavvääggeenn.

27 JANUARI | En anmälan görs om att
en okänd person hämtat ut anmälarens
jacka innehållande bland annat en
mobiltelefon på restaurangen i EEkkeerröö
cc eennttrruumm. 
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Tre villainbrott på Ekerö

ANTALET fullbordade
villainbrott under 2007
minskade stort jämfört
med 2006. Totalt ge-
nomfördes 21 villain-
brott förra året, vilket är
12 färre än året dessfö-
rinnan. 

Som vanligt drabba-
des Ekerö tätort värst
med elva inbrott, år
2006 noterades där
tjugo inbrott. Av övriga
villainbrott ägde fyra
rum i Svartsjö, två i
Färentuna, ett i Sten-
hamra, ett i Skå samt
två i Drottningholm.

Antalet försök till
villainbrott ökade dock
något, från fem 2006
till åtta 2007.

UNDER 2006 drabbades
Lovö av en inbrottsvåg i
fritidshus, vilket bidrog
starkt till att det totala
antalet inbrott i fritids-
hus i kommunen ökade
till 28. Förra året begicks
totalt nio inbrott, varav
tre på Adelsö. Lovöns
fritidsboende var dock
2007 helt befriade från
ovälkomna besökare.

– En möjlig förklaring
till att antalet inbrott
minskat så mycket är att
grannsamverkan funge-
rar allt bättre. Dess-
utom patrullerar och
syns polisen alltmer på
Mälaröarna. Numera är
det också en större risk
att bli upptäckt efter-
som polisens specialis-
ter på bostadsinbrott
åker på alla inbrott.
Där gör de om möjligt
DNA-test, vilket gör
det lättare att hitta
notoriska inbrottstjuvar
i polisens register, säger
Monica Thorén från
Ekerö närpolis.

FÖR ÖVRIGT genom-
förde Ekerö närpolis
under 2007 drygt 2000
alkoholutandningsprov
vilket resulterade i att
19 personer greps för
misstänkt rattfylleri.
108 personer har rap-
porterats för hastig-
hetsöverträdelser och 15
för bristande bilbältes-
användning.

En rejäl minskning av
klotteranmälningarna

jämfört med året innan
skedde också, från 322 år
2006 till förra årets 82
anmälningar.

MISSHANDELSANMÄL-
NINGARNA har däre-
mot ökat med hela 100
procent, från 30 anmäl-
ningar 2006 till 60
2007. Även anmälning-
arna om skadegörelse
på bil ökade 62 till 86.

Försöken till bilstöld
höll sig till sex båda
åren medan fullbordade
bilstölder ökade från 22
2006 till 26 förra året.

Mopedstölderna
ökade från 11 till 16 och
motorcykelstölderna
från 4 till 5. Medan
cykelstölderna mins-
kade från 47 till 33.

ÄVEN OM antalet rap-
porterade bilinbrott kan
ha tett sig många förra
året, blev det en rejäl
minskning jämfört med
2006, från 217 till 161.

Antalet anmälda stöl-
der ur båtar ökade dock
från 35 2006 till 44
2007. 

Färre villainbrott under 2007
men mer misshandel



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning,

fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000

560 402 51
Leif Rickegård

Samma omsorg och service
vid små som stora

arrangemang.
Det är en viktig del i vår

kundtrygghet.

BROMMAPLAN 420
709 86 50

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Tel: 08-560 243 48
Mobil 070-895 65 45
Fax 08-560 243 15

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

●● Brottmål
●● Personskador
●● Asylrätt
●● Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning,
Kontorsstädning, Golvvård,

Trappstädning mm.

070-471 89 33
560 243 62

❒❒    Trädgårds-/Fastighetsskötsel
❒❒    Borttagning av sly mm
❒❒    Staketförsäljning & montering
❒❒    Övrigt efter era önskemål

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

Står ni inför om- eller nybygg-
nadsplaner? Vi hjälper er att få
ihop tankar och idéer till funktio-
nella och realistiska lösningar.
Kontakta:

Arkitekt SA 
Erland Klingberg

560 242 76, 0707-94 89 54 
erland.klingberg@telia.com

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

Tel 560 244 38

CGS
Trädfällning

✔✔ Trädfällning
✔✔ Sektionsfällning
✔✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor
m.m. lackas!

Snabb leverans!

● VÄRMEPUMPAR 
● VARMVATTENBEREDARE 
● VATTENRENING 
● GOLVVÄRME  
● PUMPAR
● SERVICE & REPARATIONER 
● OM- & NYBYGGNADER
560 354 00 ● 070-717 79 49 

www.sjogrensvvs.se

ÖPPET:
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

WMR
Bil & Maskin

Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19
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�� ADVOKATBYRÅ

�� ARKITEKT

�� ENTREPRENAD

�� MASKINER �� TRÄD- & TOMTARBETEN�� BILUTHYRNING

�� BRANDSKYDD

�� BRUNNSBORRNING

�� DATA

�� LACKERING

�� RÖRARBETEN�� KONTORSMATERIAL M.M

�� FÖNSTER

�� MÅLARE

�� TRYCKERI�� PLÅTSLAGERI

�� VÄRMEPUMPAR

�� FYRHJULINGAR/MOPEDER

�� FÄRGHANDEL

�� BEGRAVNINGSBYRÅER

�� BILSERVICE

�� FASTIGHETSSERVICE �� LOKALER

�� STÄDNING

Service � Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag
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