MÄLARÖARNAS Stenar

nyheter
25 FEB 2008 | NR 3 ÅRGÅNG 59 | MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

kastas mot

bussar
Vid sex tillfällen de senaste veckorna
har stenar kastats mot bussar på
Ekerövägen.
– Händer det en gång till så stänger
vi av all trafik bortom Ekebyhov till dess
att polis och väktare har kommit på
plats, säger trafikchef Anders Kalström
på Swebus Mälaröarna. | 6

KOMMUNEN DISKUTERAR
KÖP AV SKÅ FLYGFÄLT
Andra kommuner ligger på för att hitta en plats
som kan ersätta de nedlagda flygfälten i Tullinge
och Barkarby. – Vi vill inte ha någon Bromma
flygplats i Skå, säger Peter Carpelan, som avvisar
tanken på en större, asfalterad flygplats.| 4

’’

...Vi fick nypa oss många gånger i armen
för att försäkra oss om att det inte var en
dröm. Efter år av kämpande, efter sex
avslag från stadsarkitekt...

| 22-23

INSÄNDARE

FÖRSTA SPADTAGET TILL
NYA TRÄKVISTAVALLEN
Arbetet med att få till en modern idrottsanläggning på Ekerö är äntligen igång. Den 19 februari
togs ”första spadtaget”, den 22 september hoppas man att den nya Träkvistavallen invigs. | 20

SKÅ KVAR I DIVISION 1
Skås hockeyherrar klarade sig kvar i hockeyns
finrum även om det var lite oroligt inför de avslutande drabbningarna. Tack vare en taktisk triumf
i nästa sista matchen mot Järfälla, säkrade
Mälaröarnas mest framgångsrika lag platsen ovan
det förhatliga kvalstrecket. | 20

HUR EN SKOLA SVÄLTS UT

ÄNTLIGEN FICK MASK TILL LITE KONSTGJORD VINTER
I sista stund blev Egone Seibel och hans kollegor i Mälaröarnas Alpina lyhörda när “vinterns” stora bristvara, köldknäppar, dök upp under drygt två dygn. Här njuter Egon i konstsnöfallet. | 12

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

Öppet
för beställning
och bokning!
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Passivitet, svävande besked och bristande information till oppositionspolitiker har präglar hanteringen av Drottningholmsskolan, anser Inger
Andersen (s) | 15 KOLUMNEN
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 UTSTÄLLNINGAR
Ekebyhovs slottsgalleri
Oscar Hernández Soriano –
Minnesutställning – visas
1-9 mars.
Konstpausen
– tittgalleriet – “Hitt-ickeköpt” – pärlor, fynd och
loppis-brick-o-brack visas i
stora fönstren t o m 14 mars,
Ångbåtsvägen 14, Ekerö C.
Säljs sen 15 mars kl. 12-16 på
Ekebyhovs slott i samband
med presentation i ord och
bild av Barnhemmet i
Kailash, Nepal (kl. 14)
Direkt efter föredraget auktion av tio bästa fynden.
KMCH SUPPORT GROUP.
Alla slantar går direkt till
barnhemmet.
Konstvinden
Fyra konstnärer visar silversmide, gipsdesign, akvarell,
akryl och oljemålningar.
Öppet varje lördag 11-15.
Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista Torg.

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 navigerar på Internet och i
datorn. Huvudbiblioteket,
Lärcentrum, Ekerö centrum,
kl 13.15-15.
Ekerö Squaredancers
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 1-2 mars kl 12-16.
Dansuppvisning och prova
på båda dagarna kl 13, 14 och
15.
Flicka med pärlörhänge
Ekerö Filmstudio visar en
vacker film där historien
bakom en av Vermeers mest
berömda och gåtfulla målningar, Flicka med turban,
berättas. I Erskinesalen,
Kulturhuset 6 mars kl 19.30.
Barnlördag

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.

Magiska sagostunder,
underbara sångskatter,
häftiga musikgig för de
minsta, rim och ramsor,
pyssel i mängder, prins och
prinsesskalas med drakar
och riddare och massor
av annat.
Mälarö SOK
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 8-9 mars kl 12-16.
Lördag kl 14 Musikframträdande av Ekerö Kulturskolas elever. Söndag kl 14
Jazzgruppen Maybe Tuesday.
Kulturveckan
I Mälarökyrkan, Ekerö centrum, börjar den 9 mars börjar med konstvernissage och
hantverksutställning kl 13.
Utställningen är öppen hela
veckan då även kvällskurser
ordnas i silversmide, måleri
och pralin- och tryffeltillverkning.
Mämuskonsert
till förmån för Lutherhjälpen 9 mars kl 18 i Herman
Palmsalen i Stenhamra,
där Mälaröarnas Musiksällskap bjuder på konsert
till förmån för Lutherhjälpen. Fritt inträde och
kaffeservering.

 EVENEMANG
Sportlovet
Massor av aktiviteter på
hemmaplan, se sid 8.

På biblioteket i Ekerö centrum den 8 mars kl 10-14.

Evenemangstips:
red@malaroarnasnyheter.se

EKERÖ 08-560 350 95
www.fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80
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Kommunen diskuterar
köp av Skå flygfält
SKÅ I Stockholms stad
har erbjudit Ekerö kommun att köpa Skå flygplats för fjorton miljoner kronor, “med anledning av att Ekerö kommun uttryckt intresse”,
som det står i prisförslaget.
Idén om köp av flygplatsen
är inte politiskt förankrad i
kommunen och Peter Carpelan förnekar att han själv
skulle ha deltagit i samtal
med Stockholms stad.
– Kontakter har bara förekommit på tjänstemannanivå, säger han. Det är först nu
som frågan blir ett ärende.
Tekniska kontoret kommer
snart få i uppdrag att föra en
närmare diskussion.
Enligt Stockholms stad har
Ekerö kommun visat intresse
för köp?
– Ja, men det är lite konstigt och övertolkat från stadens sida att omedelbart
komma med en offert, säger
Peter Carpelan.
Enligt erbjudandet kan
kommunen köpa ett markområde som omfattar 137, 5
hektar för 14 miljoner. Då
ingår utöver flygfältet på 42,5
hektar även jordbruksmark,
skog och hagar samt det
område som används av
Mälarö Motor Cross klubb på
sammanlagt 92,2 hektar.
Men det går också bra att

undanta Motor Cross klubbens område och ett skogsparti och då komma undan med
9 miljoner kronor “om Ekerö
kommun för stadens räkning
planlägger denna mark för
industriändamål”.
– I så fall säljer vi det undantagna området på den
öppna marknaden, så brukar
vi göra, säger Mikael Forkner, chef på Stockholms
stads fastighetsavdelning.
Enligt Mikael Forkner har
kommunen visat ett “starkt
intresse” för att köpa flygfältet för att kunna bevara
området.
– Men jag har själv inte
varit med på mötena och vad
jag vet har enbart tjänstemän
deltagit, säger Mikael Forkner.
Staden vill ha svar på sitt
erbjudande senast den 31
mars, står det i prisförslaget
– Men normalt brukar den
politiska processen ta två-tre
månader, antyder Mikael
Forkner.
Peter Carpelan har tidigare
i denna tidning förnekat att
att kommunen skulle ha
intresse av att köpa Skå
flygplats.
– Saken har fått en ny
vändning under den senaste
tiden, säger Peter Carpelan.
Tullinge och Barkarby flygfält har ju lagts ner och vi har
fått signaler om att kommuner har uppvaktat Stock-

holms stad om att få ta över,
utvidga flygfältet och asfaltera marken.
– Det finns helt enkelt en
hotbild och då vill vi ha rådighet över marken. Det får
inte bli ett Bromma flygfält i
Skå. Jag får fortfarande flera
samtal i veckan från folk som
känner sig bullerstörda av
det flyg som finns där idag.
– Vi hoppas att kommunen
köper marken, säger Jack
Valentin, ordförande i Skå
flygförening. Marken är
övrigt reserverad för ett flygfält i översiktsplanen.
– Tullinges flyg har en
annan typ av verksamhet,
som gränsar till yrkesverksamhet och då behöver de
hårdgjorda banor. Vi sysslar
ju med veteranflyg och vill
ha gräs att landa på.

Har du hört talas om lobbying-verksamhet från flygklubbarna?
– Jag känner till att det
finns grupperingar bland de
nu hemlösa som driver på.
Men vi tackar nej till fler
plan här. Annars blir folk
ledsna och då måste vi flytta
på oss.
– För övrigt var det helt
vansinnigt att lägga ner
Tullinge flygfält, som ligger
så till att ingen i närheten
skulle bli bullerstörd, säger
Jack Valentin.
INGELA MÆCHEL

Böter på 1,8 miljoner för brott mot socialtjänstlagen
KOMMUN I Ekerö kom-

mun har dragit på sig
viten på 1,8 miljoner
kronor för brott mot
socialtjänstlagen.
Det gäller fyra personer som
fick avslag på ansökningar
om särskilt boende med hänvisning till resursbrist. I brist
på egna äldreomsorgsplatser
ordnade kommunen heller
inte med köp av platser i
andra kommuner.
– I samtliga fyra fall har
ansökningarna först beviljats
och därefter omprövats och
fått avslag med hänvisning

till resursbrist samt med
motiveringen att “behov inte
föreligger”, säger Staffan
Strömbäck (m), socialnämndens ordförande.
Att ge avslag med hänvisning till resursbrist strider
mot socialtjänstlagen.
Av en internutredning från
socialkontorets äldresektion
framgår att kommunen ruvat
på ärendena: ”Ekerö kommuns ansvar att följa upp och
verkställa domar från Länsrätten har dragit ut på tiden”.
Det framgår också att det
inom kontoret ”under en

längre tid” diskuterats om
rättssäkerheten i handläggningen.
Hur kunde det gå så fel?
För socialnämnden kom
informationen om bötesbeloppen som en överraskning
enligt socialnämndens ordförande Staffan Strömbäck.
– Vi fick reda på det först
kring den 7-8 januari.
Det har alltså klickat i
informationen mellan socialkontoret och nämnden?
– Det är inte bara informationen som har klickat.
Redan under förra året såg vi
tecken på att allt inte stod rätt

till. Under hösten vidtog vi
en del åtgärder.
Staffan Strömbäck nämner
att bland annat har socialchefen bytts ut. Vidare att arbetet med handläggningen av
ansökningar till särskilt
boende har organiserats om.
Äldresektionen har fått en
chef som kommer att avsätta
en person med huvuduppgift att verkställa samtliga
beviljade ärenden.
Staffan Strömbäck är noga
med att påpeka att omorganisationen
genomfördes
innan nämnden fått reda på

FÖRETAGSREKLAM
Vi har platsen för dig och ditt företag. 35 rörliga reklampelare
i Stockholm med omnejd. Vid förfrågan ring 560 333 90

att kommunen blivit
bötfälld.
Tre av de
fyra personer
som
överklagade
kommunStaffan
ens avslag
Strömbäck
till
länsrätten har nu fått plats i särskilt boende. En fjärde person
tackade till sist nej och ville
istället ha hemtjänst och
anhörighjälp. Men kommunen slipper ändå inte vitesbeloppen på 335000, 4999 000,
647 000 respektive 286 000

kronor för att inte ha gett stöd
inom ”skälig tid”.
– Det är bara att beklaga,
säger Staffan Strömbäck. Det
är ju nästan två miljoner kronor, pengar som kunde ha
använts betydligt bättre.
Ekerö är inte den enda
kommun som att ha dragit
på sig böter för att inte ha
uppfyllt socialtjänstlagens
krav. Enligt tidningen Dagens Samhälle har 53 kommuner fått 7,6 miljoner kronor i
böter för att inte ha verkställt
fattade beslut. Och fler
domar väntar.
INGELA MÆCHEL
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Stenkastare krossade bussfönster
TRAFIK I Händer det en

kan det knappast ha varit
småkillar som har varit i farten, säger Anders Kalström.
– Det verkar som om ligistaktiviteterna som drabbat
Södertälje har spritt sig till
Ekerö, säger Anders Kalström. Där har man inte haft
något annat val än att ställa in
trafiken på vissa sträckor
under vissa tider på dygnet.
Vi kommer att göra likadant
om det händer en gång till.

gång till upphör vi med
alla linjer bortom Ekebyhov och utåt öarna till
dess att polis och väktare har hunnit fram, säger
trafikchef Anders Kalström på Swebus Mälaröarna.
Vid sex tillfällen den senaste
tiden har stenar kastats mot
bussar, i samtliga fall i Ekerö
tätort mellan Växthusvägen
och upp mot Knalleborg:
nära Närlundavägen (25/1),
vid Vipphavrevägen (26/1),
vid Växthusvägen (30/1), vid
vattentornet (29/1) och vid
två tillfällen vid vattentornet
lördagen den 16 februari. Vid
ett tillfälle krossades mittdörren ytterruta. Vid ett
annat fick vindrutan ett
präktigt stenskott.
– Som tur är har vi dubbla
glas på bussarna, säger LarsErik Lindhe, redaktör för
Nästa Hållplats, mälaröförarnas personaltidning.
– Strax före vattentornet
small det till och det var som
om en stor svart fågel hade
flugit in i vindrutan, säger
bussförare Jorma Tanskanen,
som körde buss 342 när sten
kom flygande .
– Sen såg jag ju att vindrutan hade spruckit och stannade bussen. Det var väl en

T.v. Jorma Tanskanen fick ett kraftigt stenskott på vindrutan på buss 342.
T.h: Sidoruta krossad kvällen den 25 januari

6-8 passagerare i bussen,
men det var nog jag själv som
blev mest orolig. Det är ju
svårt att avgöra om man har
kört på något. Passagerarna
berättade sedan att de hade

sett två småkillar i 10-12-årsåldern springa iväg.
– Nu är jag betydligt mer
på min vakt när jag kör än jag
egentligen skulle behöva
vara på den sträckan. I efter-

hand har jag pratat med passagerare om stenkastningen.
Men det är knappt de tror på
vad jag säger. “sånt händer
inte här utan mera söderut”,
säger de.

Den senaste stenkastningen ägde rum lördagskvällen
den 16 februari och vid tvåtretiden natten till den 17
februari.
– Eftersom det var så sent

“Bortsett från den rent
fysiska och mycket obehagliga upplevelsen när stenar
träffar rutor och sidor på en
buss som jag befinner mig i,
är det naturligtvis ett allvarligt säkerhetsproblem. Det är
fullständigt oacceptabelt att
behöva riskera både resenärers och förares säkerhet – för
att inte nämna den åverkan
som detta innebär på våra
vagnar”, skriver Anders
Kalström i ett brev till kommunen, där han informerar
om att bussarna kan bli stående. Ett brev som ännu inte
besvarats.
Samtliga incidenter är
polisanmälda.
– Men vi har på känn, att de
enda som verkligen kan
påverka situationen är föräldrarna, säger Anders Kalström.
INGELA MÆCHEL

Vi-butik öppnar i centrum

Konsum lyckades inte, Willy:s lyckades inte. Ska det gå bättre denna gång?

EKERÖ I Kring månadsskiftet mars-april öppnar en Vi-butik i före
detta Willys lokaler i
Ekerö centrum.

öppna sin Vi-butik. Det blir
därmed tredje livsmedelsbutiken som tar upp konkurrensen med ICA Supermarket i centrum.

Mälaröbornas spekulationer
om vilka som tar över lokalen har rört sig från allt möjligt mellan Mc Donalds till
Systembolagets nya självbetjäningsbutik. Kontraktet är
nu undertecknat av köpman
Dennis Söderhäll, som i slutet på mars hoppas kunna

– Lite nervöst känns det
allt. Men jag tror att vår typ
av butik kan få fler ekeröbor
att handla på hemmaplan
istället för att välja stormarknaderna eftersom vi erbjuder
enbart märkesvaror och
färskvaror, säger köpman
Dennis Söderhäll från

Råsunda, som även har en
Vi-butik i Saltsjö-Boo.
– Tror att det kommer att
bli ett bra tillskott till centrum. Tidigare har det inte
varit egna handlare som drivit butiken utan olika butikschefer för Konsum och
Willys, som skiftat genom
åren, säger Dante Felixson,
förvaltare av Ekerö centrum
för Aberdeen Property Investors AB.
OVE WESTERBERG
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NCC vann över
småsvaltingen
EKERÖ | NCC fick rätt
till sist och nu sker
genombrottet av
strandlinjen vid
Sanduddens sista
etapp.

Här sker det historiska genombrottet av Mälarens strandlinje.
FOTO: KENNETH BENGTSSON

Sej var billigare
Ekerö behöver inte som
en del andra kommuner
fatta beslut om att
sluta köpa torsk till
skolornas och förskolornas matserveringar.
– Det behövs inte, eftersom
vi sedan ett halvår tillbaka
enbart serverar sej, säger Eva
Rickberg, chef för enheten
matproduktion.
– Men jag ska inte sticka
under stol med att sejen är
betydligt billigare och att
just prisskillnaden har varit
ett motiv som vägt tungt.

En cirka 60 meter långa
kanal förbinder nu Mälaren
med en nygrävd damm och
de boende i området kommer alla att få varsin liten sjötomt. Mälaröarnas Naturskyddsförening, Svenska
botaniska föreningen och
boende i Sandudden II för-

Oljeutsläpp från Waxholm III
MÄLAREN|Waxholm III
släppte i somras ut olja
i Mälaren mellan Näsfjärden och Lovön.
Utsläppet ägde rum den 20
augusti förra året.
– Anmälan kom från en
person i privatflyg som
under sin inflygning till
Bromma hade sett spår av
olja i kylvattnet efter fartyget, säger Kenneth Hedström, handläggare på Kustbevakningen Region Ost. Vi

har sedan gjort en egen flygspaning och kartering.
Hur mycket olja det rör sig
om är okänt. Kustbevakningen anger 18 liter.
Det låter inte så mycket?
– Det rör sig om en miniminivå som i en rättslig process aldrig kan bli ifrågasatt,
säger Kenneth Hedström.
– Allt utsläpp av olja är
straffbar. Hade 18 liter läckt
ut i havet så hade den snabbt
blåst bort. Men i det här fallet, på grundare vatten i

Kulturens övärld
Torsdag 21 februari kl 19.00
Filmpremiär för gamla filmer från Ekerö

Sportlovsaktiviteter
under vecka 9
IDROTTSAKTIVTETER
Alla prova-på-idrotter för barn från 9 år
och uppåt under sportlovet arrangeras
av Idrottslyftet och Nätverk Ekerö. Vav
eller ovan spelar ingen roll!
Ridning - Eknäs Gård, Stenhamra,
Färingsö Ridskola. Tis 13-15, tors 1315. Prova på hur det är att rida, teori
och borsta hästarna i stallet och sedan
en halvtimmes ridning. Långa byxor,
hjälm finns att låna. Hanne Lindgren
560 444 62. OBS! föranmälan!
Skridskor & ishockey i Allhallen
Skå IK. Mån 12-14, tis 12-14, ons 1214. Träna skridskoåkning, spela ishockey med mera. Ta med skridskor,
hjälm och eventuellt en klubba.
Camilla Blomstrand 0708-44 71 44.
Skridskor & ishockey i Vikingahallen
Ekerö IK. Mån-fre 13-15. Träna skridskoåkning, spela ishockey med mera.
Ta med skridskor, hjälm och eventuellt
en klubba. Rickard 560 339 31.
Brottning i Träkvista fritidsgård
Skå IK Brottning. Tis 16.30-19.30, tors
16.30-19.30. Prova på brottning,
nybörjare eller erfarna! OBS! Alla åldrar från 6 år och uppåt. Idrottskläder.
Magnus Grahn 0707-47 30 45.

innerskärgården och dessutom i närheten av Stockholms färskvattensintag, går
det inte att utesluta miljöskador, säger Kenneth Hedström.
Utsläppet handläggs nu
dels hos Kustbevakningen,
dels är det anmält till miljöåklagare.
Strömma turism och sjöfart kan tvingas böta drygt
40.000 kronor för vattenförorening.
INGELA MÆCHEL

sökte i det längsta stoppa
projektet och såg också ut att
lyckas, när en enig miljödomstol gav projektet kalla
handen.
I Asknäsviken hade nämligen upptäckts en förekomst
av den mycket sällsynta och
utrotningshotade växten
småsvalting. Risken fanns
att störningar från båttrafiken för evigt skulle radera ut
den största kända populationen i Mälaren, den som finns
just i Asknäsviken.

Men NCC överklagade
och vann i Miljööverdomstolen .
– Dom hade väl betydligt
bättre jurister än vi hade,
tror Kenneth Bengtsson.
– Men vårt processande
har inte varit meningslöst
eftersom NCC har varit
tvungna att vidta en rad
åtgärder för att få godkännande i Miljööverdomstolen.
INGELA MÆCHEL

Strömma fortsätter på Birka
BJÖRKÖ | Strömma
Turism & Sjöfart och
Riksantikvarieämbetet
har tecknat avtal om
att Strömma ska hyra
Ångholmen på Björkö
med samtliga byggnader under en femårsperiod.
Det blir Strömma som kommer att hålla i den delen av
museiverksamheten, medan
utställningarna i själva
Birkamuseet också fortsättningsvis kommer att ägas

och underhållas av Riksantikvarieämbetet.
R iksantikvarieämbetet
fortsätter också att ansvara
för kulturarvet och sköta
förvaltningen av fornlämningarna på Björkö.
Strömma har trafikerat
Birka sedan slutet av 1970talet och har bland annat delfinansierat arkeologiska utgrävningar, drivit restaurang
och ansvarat för guide- och
visningsverksamheten, samt
även tagit del av besöksmålets utveckling.

Ett urval av evenemang i Ekerö kommun,
för mera information gå in på evenemangskalendern:
www.ekero.se/evenemangskalendern

och Munsö, Minnenas arkiv. Wrangelska
salen, Ekebyhovs slott. Presentation av
Bordtennis i Närlundaskolan
Ekerö IK. Mån 10-12, tis 10-12. Spela
pingis! Idrottskläder, ta med eget racket
om du har. Gösta 0708-49 93 15.
Basket i Tappströmskolans
gymnastiksal
Blackeberg Basket. Mån 13-15, tis 1315, ons 13-15.Träna och spela basket!
Idrottskläder. Robert 0708-63 38 02.
Golf i Tappströmskolans bollhall
Mälarö Golfklubb. Tors 10-12, fre 1012. Träna på golf. Idrottskläder och
gymnastikskor. Magnus Österlund
560 233 36.
Gymnastik i Tappströmskolans
gymnastiksal
Brommagymnasterna. Mån 10-12.
Träna gymnastik. Idrottskläder.
Veronica Palmgren 070-730 69 89.
Innebandy i Tappströmsskolans
bollhall
Ekerö IK. Ons 13-15, tors 13-15, fredag 13-15. Träna och spela innebandy.
Idrottskläder. Veronica Wahlquist 070969 68 93.
TEATER, SAGOR, PYSSEL...
En Fnurra på tråden –
Skaparverkstäder för barn
Mån, ons, fre 10-12, tis och tors 13-15.
Kom till Galleri Utkiken och gör fnurror i metalltråd! Vad du skapar bestämmer du! Konstnären Stig Holm

Thomas Jacobsén. Försäljning av dvdfilm.
Vi bjuder på snacks! Fri entré! Arr: Ekerö
leder verkstäder med barn och unga i
att skapa saker i metalltråd. Rek ålder
5-16 år. Platsbiljetter 20 kr på Huvudbiblioteket Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C. Skaparverkstäder kan
också bokas via e-post el biljettreservation@ekero.se el tel 560 392 93.
Dröm så spelar vi
Tisdag den 26 feb kl 9.30
Nu får barnen chansen att vara med att
skapa en scenisk händelse. Det enda
de behöver göra är att berätta om
något de drömt någon gång. Det spelar
ingen roll om de verkligen haft drömmen eller hittar på i stunden – det är
fantasin vi vill stimulera! Erskinesalen,
Kulturhuset, Ekerö C. Rek ålder 6-10
år. Sportlovspris 20 kr på Huvudbiblioteket eller biljettreservation
@ekero.se. Arr: Ekero kulturnämnd.
Sagohjulet med Fabula Storytelling
Onsdag 27/2 kl 9.30 och 13.00
Sagohjulet snurrar och snurrar. Stannar
det på Dödsskallen eller Kronan eller
Svärdet? Vilken saga ska det bli?
Succén är tillbaka! Kom, ligg och lyssna! Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C.
Rek ålder 6-12 år. Sportlovspris 20 kr
på Huvudbiblioteket eller biljettreservation@ekero.se eller tel 560 392 93.
Arr: Ekerö kulturnämnd.
Maskresan med Hedmans dockteater
Torsdag 27/2 kl 9.30 och 13.00
Följ med på en underbar resa för de

kulturnämnd i samarbete med Intresseföreningen Bertil Ifwers Museum
allra minsta. Full av roliga möten samt
lek–fulla ramsor & sånger. Men framför
allt ett gäng underbart fantasifulla maskar. Fritt efter Pernilla Stalfelts ”Lilla
Maskboken”. Rek ålder 2-5 år.
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C.
Sportlovspris 20 kr på Huvudbiblioteket, Kulturhuset, Ekerö C eller biljettreservation@ekero.se eller vid entrén.
Arr: Ekerö kulturnämnd.
MASSOR AV KUL PÅ BIBLIOTEKEN
Pyssla och måla, spela spel och delta i
olika tävlingar. Biblioteket i Ekerö C
och Stenhamra bibliotek. 25 februari
-1 mars
ÄNTLIGEN ETT INTERNETCAFÉ!
Ta med dina polare och kom ner till ITladan under vecka 9! Vi anordnar ett
Internetcafé för ungdomar i Ekerö
kommun. Vi har öppet hela veckan
från kl 12, utom söndag. Det finns
datorer och spel på plats och det körs
ett antal turneringar under veckan. I
caféet finns allt du kan tänka dig. Läs
gärna mer på http://itcafe.itladan.se.
Några av de spel som finns: Age of
Empire III, World of Warcraft BC,
Country-strike, Day of Defeat, Starcraft
Broodwars, Flatout 2, Nintendo,
Emulator med 750 spel, Tibia, Battlefield 2, Call of Duty 2. Vi har även alla
program du kan tänka dig! Det kostar
15 kronor per timme. Under hela
veckan finns duktig personal på plats
som gärna hjälper dig!
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Ingen kritik
från Skolverket
SKOLA | Skolverket kritiserar allt fler skolor för att inte
ingripa tillräckligt mot kränkande behandling. Totalt har
anmälningarna om kränkning ökat från 473 fall år
2006, till 487 anmälningar
förra året.
Från skolor i Ekerö kommun kom två anmälningar
om kränkning in 2006, och
en under 2007. Ingen av
anmälningarna föranledde
kritik från Skolverkets sida.
2006 anmäldes en skola i
kommunen av en förälder,
som ansåg att skolan inte
hade tillräckligt mycket
musik och drama samt att
dottern var understimulerad
i matematikundervisningen.
Anmälning två gällde en
konflikt mellan en lärare och
en elev i en annan skola, där
skolan först polisanmälde en
elev för misstänkta handgripligheter mot en lärare,
därefter polisanmälde elevens föräldrar samme lärare
för angrepp vid ett senare
tillfälle. Skolan såg då till att
eleven fick stöd av annan
personal och föräldrarna förklarade sig nöjda med detta.
Ärendet från 2007 handlade om elevmobbning, som
ledde till att flera elever flyttades till andra skolor. Skolverket anser att skolan i det
fallet skyndsamt utredde
vad som hänt och ”vidtog
sådana åtgärder som skäligen kan krävas”.

Stora skillnader mellan skolorna
SKOLA | Det är I Birkaskolan och Ekebyhovsskolan som högst andel
elever uppnår målen.
Men Tappströmsskolan
har lång väg kvar. Det
visar färsk statistik från
Skolverket.
Att de inte uppnår målen
betyder att inte tillräckligt
stor andel av avgångseleverna får betyget godkänt eller
högre i samtliga ämnen.
I Tappströmsskolan når
bara 73,6 procent av eleverna
målen, i Uppgårdsskolan
76,7 procent. Det betyder att

en dryg fjärdedel av eleverna
i Tappströmsskolan och en
knapp fjärdedel i Uppgårdsskolan saknar fullständiga
betyg när de lämnar nian.
Bäst resultat i det avseendet har Ekebyhovsskolan
och Birkaskolan med 92,7
procent respektive 90,5 procent av eleverna som nått
målen. Ekebyhovsskolan har
dessutom fått en grönklassning, det vill säga skolan tillhör de 25 procent i landet
som har bättre resultat än
förväntat i relation bland
annat till föräldrarnas utbild-

Lärare

Högst meritvärden har
emellertid Birkaskolan och
Träkvista skola. Meritvärdena är summan av elevens
sexton bästa betyg i slutbetyget. Maximalt kan en elev
få 320 poäng. Därefter räknas
ett genomsnitt för alla elever
i skolan.

I en jämförelse med hela
landets skolor ligger de flesta
av Ekerös skolor bättre till:
Det genomsnittliga meritvärdet för riket var våren
2007 207,3 poäng.
Vid samma tidpunkt slutade 23,9 procent av landets
elever grundskolan med
ofullständiga betyg.
– Rent allmänt är det väldigt svårt att se raka orsakssamband mellan olika påverkansfaktorer, som till exempel hur andelen utbildade
lärare påverkar resultaten,
säger Anders Anagrius, till-

Elevernas resultat

förordnad chef för barn- och
ungdomskontoret.
– Det är klart att Ekerö ska
ha utexaminerade lärare,
men det är ingenting vi kan
ordna från den ena dagen till
den andra med tanke på de
avtal vi har.
– Resultaten är ändå
väsentligt mycket bättre än
föregående år. Man kan nästan tala om ett trendbrott.
1998 låg ekeröelevernas
meritvärde på 201,2. Nu ligger det genomsnittliga meritvärdet på 210,3.
INGELA MÆCHEL
Källa: Skolverket

Faktorer för förväntat värde

Skola

Lärare per
100 elever

Utbildade
lärare (%)

Meritvärde

+/- förväntat
värde

Nått
målen (%)

+/- förväntat
värde

Föräldrars
utbildning

Pojkar (%)

Födda
utomlands
(%)

Birkaskolan

8

74

•244

-1

•90,5%

-0,6

2.71

52%

5%

Ekebyhovsskolan

6,8

70

218

3

•92,7%

•13,1

2.31

51%

9%

Tappströmsskolan

7,9

62

207

-4

73,6%

•-6,9

2.24

58%

4%

Träkvista
skola

7,4

87

•224

1

82,5%

-2,0

2.37

44%

2%

Uppgårdsskolan

8,9

48

210

-4

76,7%

-4,9

2.24

53%

2%

INVESTERA I DIG SJÄLV
Vuxenutbildning – för dig som vill vidare
Ekerö Komvux erbjuder dig kurser på grundläggande nivå i engelska,
matematik, svenska och svenska som andra språk dessutom engelska A
och matematik A på gymnasial nivå.
Nyhet: engelska och matematik på grundläggande- och gymnasial nivå
erbjuds även tisdagkvällar. Flexibel kursstart. Undervisningen bedrivs i
Lärcentrum, biblioteket Ekerö Centrum.
Genom samarbete med Solna och Stockholm kan Ekerö Komvux erbjuda
dig ett brett utbud av kurser på gymnasial nivå.
Exempel på KOSTNADSFRIA kurser:
Allmänna ämnen – bokföring, datakurser, engelska, kemi, spanska, svenska
Yrkesutbildningar – barnskötare, florist, kock, konditor, elektriker, mäklarassistent, undersköterska, VVS-montör
•
•
•
•

ningsnivå och andel elever
födda utomlands.
Tappströmsskolan, är däremot rödklassad, vilket betyder att skolan hör till de 25
procent av skolorna i Sverige
som har sämst resultat i relation till förväntat resultat.

Komvux erbjuder flera kursstarter per år
Distanskurser kan du söka och påbörja varje vecka
Du kan välja att studera i andra kommuner än Sthlm o Solna
Alla kurser är avgiftsfria och studiemedelsberättigande

Sök senast 29/2 för kursstart 24/3 i Solna
Sök senast 23/4 för kursstart 26/5 i Stockholm
För vidare information titta på respektive hemsida.
www.ekero.se/vux www.solna.se/vux www.stockholm.se/vux eller
www.csn.se
Välkommen att kontakta Ekerö Komvux för studievägledning och info
560 392 69 eller maila jan.korell@ekero.se.
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Köldknäpp i sista stund
EKEBYHOVSBACKEN |
Längtan efter snö var
så stor att entusiasterna i Mälaröarna Alpina
Skidklubb, MASK, drog
igång konstsnötillverkningen när vinterns
stora bristvara, minusgrader, gjorde ett kort
besök på Mälaröarna
mellan den 14 och 16
februari.

BERGA I En av kommunens äldsta invånare,
lantbrukare Gösta Bergvall på Berga gård i Skå,
fyllde den 11 februari
100 år.
Det stora kalaset tilldrog sig
dock dagen före på äldreboendet Färingsöhemmet, dit
ett 30-tal släktingar och
bekanta infunnit sig. Till
bland annat dragspelsmusik
och sång, lät man sig väl
smaka av kaffe, tårta och
massor av goda kakor.
Det var också gott om telegram. Bland andra grattades jubilaren av lovöborna
kung Carl-Gustaf och drottning Silvia.
Gösta Bergvall kom till
Skå redan på 1930-talet tillsammans med makan Tora.
De ägnade båda sina krafter

– Det var i elfte timmen som
vi fick en liten köldknäpp, nu
kunde vi i alla fall täcka drygt
halva backen med snö. Tack
vare det kan vi förhoppningsvis bjuda på lite snö
under sportlovet samt ge
klubbens yngsta medlemmar en begränsad yta av
backen att träna på, säger
Egone Seibel, driftansvarig
för Ekebyhovsbacken.
– Det gäller dock att vårvärmen och regnet inte blir
alltför intensivt de närmaste
dagarna. Visserligen har jag
varit med om gröna vintrar
tidigare, men årets brist på
lite längre perioder med minusgrader slår nog rekord.
Enligt
SMHI
verkar
Stockholmstrakten gå mot
sin varmaste vinter på 250
år, vilket är så länge som regelbundna temperaturmätningar gjorts. Att årets säsong är lite oroande extrem

Gösta i Skå fyllde 100 år
åt jordbruket. Gösta tillhör
den gamla stammen, som
inte gillar pjåskigheter som
läkarbesök, influensasprutor, kostcirklar eller grönsaker. Hans kontakter med läkare har varit ytterst få, och
då skett under mild protest.
Chokladrullar, tårtor och
rejält med smör på mackorna, har istället stått högt i
kurs.
Motion har mest skett på
den naturliga vägen, genom
hårt jordbruksarbete. GImetoder, och alla andra
metoder som kommit och
gått i all ära, Göstas recept
har fungerat perfekt i 100
år.
Tilläggas ska dock, jubilaren har aldrig rökt, och försiktighet med starka drycker har varit en dygd.

En till hälften snöklädd Ekebyhovsbacke den 17 februari.
visade också de tidiga tussilagon som redan slagit ut i
backen. Nu fick en del av
dessa återgå till vintervila
under konstsnötäcket.
Medlemmarna i MASK
har i många år sett till att
Ekebyhovsbacken
varit
först ut bland Stockholms
åtta fjällkullar. Redan den 25
december släpades de första
snösugna slalomentusias-

terna uppför Ekebyhovsfjället. Lyckan höll dock bara i
sig i fyra dagar innan ”det
gröna helvetet” slog till med
regn och vårliknande vindar. Sedan dess har man
stått stand by vid snökanonerna, medan de flesta
Stockholmsbackar
redan
gett upp årets säsong.
Den bedrövliga slalomsäsongen lär också tära på

klubbkassan eftersom bristen på intäkter från liftkortsförsäljningen inte lär
täcka omkostnader och planerade
framtidsinvesteringar. Bland mycket annat
kommer det en rejäl elräkning varje gång man haft
snökanonerna igång.

OVE WESTERBERG

Gösta Bergvall omgiven av stor släkt.
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Golfens höga visa för nybörjare

Ett färgstarkt minne av Oscar Hernández
EKEBYHOVS SLOTT | Årets

NY BOK I Ekeröbon Hans
Lundberg har skrivit en
bok om nybörjargolf som
öppnar för vida horisonter.
Fredrik Blom, gråklädd, alltid vanlig, saknar egna intressen. Han är nu bortrationaliserad från jobbet och går
hemma och gnäller om småsaker. Frun står inte ut och
inleder en kärleksstrejk för
att få honom att spela golf –
en av de få sysselsättningar
som hon ännu inte har misslyckats med att pracka på
honom.
Då, efter motstånd och
diverse karaktärsdanande
nybörjarkriser, öppnar sig
paradiset för Fredrik Blom:
gröna kullar, vida horisonter, fågelkvitter, ett yrvaket
känsloliv med toppar och
dalar, undersköna kvinnor i
golfbutiken och bäst av allt,
det toleranta brödraskapet i
gubbgänget som döper
honom till Bunker Freddy.
Kort sagt, han är frälst, kärleksstrejken kan frun glömma. Hon känner sig försummad och börjar tröstäta wienerbröd.
Så ser den ena ingången i
dramat om nybörjargolfaren, Bunker Freddy, av Hans
Lundberg ut. Den som läser
får se hur det går.
Den andra ingången är

borde tacklas i livet. Deras
karaktärsdefekter, deras
uppgivenhet, deras frustration. Men dom hade även
spelat för någonting som var
ännu viktigare. Kamratskap,
ödmjukhet, generositet,
optimism och en allmän
känsla av att livet inte är så
pjåkigt…”

Hans Lundberg i
fältmässig utstyrsel.
golfen som livlina.
Författaren Hans Lundberg kan en del om beroendefrågor eftersom han har
skrivit flera böcker i ämnet.
Han är dessutom en av dem
som introducerade Minnesotamodellen i Sverige.
Erfarenheterna om det
mänskliga psykets krumbukter inför utmaningar kan
han nu använda till initierade beskrivningar av vad som
händer inom olika personligheter när de ställs framför en liten vit boll. Ty
golf är som själva livet,
det är bokens budskap:
”Dom hade inte spelat mot
varandra, dom hade spelat
mot sig själva, mot allt som

En ordlista med de vanligaste golftermerna kompletterar denna lättsamma och
roliga introduktion som
vänder sig till alla som undrar över vad det är som är så
bra med golf.
Hans Lundberg ansåg att
golfare borde ha något vettigare att syssla med än att gå
och sprätta med en pinne.
Men så fick han en järnfemma av märket Big
Bomber i julklapp och så
gick det som det gick, skriver han i förordet.
Är du golfberoende?
– Ja, fan vet om jag inte är
det!

tredje utställning i
Ekebyhovs slottsgalleri
bjuder på en minnesutställning med Oscar
Hernández Sorianos vibrerande färgstarka bilder.
Oscar Hernández Sorianos
utställning, som egentligen
skulle ha inlett konsthösten
2007 i slottsgalleriet, fick
ställas in då han avled den 2
augusti.
– Vi vill med utställningen hedra Oscars minne
med en utställning in memoriam, säger Margareta
Michélsen, Mälaröarnas
konstförening.
Oscar Hernández, som är
född på Kuba, flyttade till
Stockholm i början på 70talet där han bland annat
studerade på Konsthögskolan. Sedan 1975 har hans figurativa motiv, med inslag
av impressionism, visats i
en mängd länder. Han har
också varit en mycket flitig
utställare i många av Stockholms gallerier.

”Dockan” av Oscar Hernández Sorianos
I hans bilder visas oftast
hans relation till kvinnan.
Men också landskapsbilder
hämtade runt Mälaren finns
med bland hans motivval.
Vid sidan av det egna ska-

pandet var han också en
uppskattad målerilärare på
konstskolan Basis och Mäster Olofgården i Gamla stan.
Minnesutställningen visas från den 1 till 9 mars.

INGELA MÆCHEL

Mämuskonsert till stöd för Lutherhjälpen
MÄMUS I Mälaröarnas
musiksällskap har i samarbete med Färingsö församling under flera år arrangerat
konserter till förmån för
Lutherhjälpen. Den 9 mars
är det konsertdags i Herman

Palmsalen i Stenhamra igen.
Mälaröarnas egen symfoniorkester bjuder denna
gång på musik av bland
andra Lars Erik Larsson och
Dag Wirén. Dessutom leder
gästdirigent Anna Eriksson

från SMI Mämusmedlemmarna i verk av Bizet och
Dvorák. En lika traditionell
programpunkt som musiken är kaffeservering samt
insamling av medel till
Lutherhjälpens verksamhet.

Tel 560 333 99 ● www.mfcenter .se
Jungfrusundsvägen 5 ● Träkvista torg

Allt för din hälsa
Yoga – Pilates – Hälsocoaching
Massage – Zonterapi – Akupressur
Läkare – Hypnoterapi – Naprapat

Nya grupper
HATHA YOGA torsdag/lördag
PILATES FÖR RYTTARE lördag
Lär dig använda de rätta bålstabiliserande
musklerna som korrigerar hela
din kroppshållning.
Speciellt utvalda pilatesövningar

560 333 99 eller info@mfcenter.se

Nu är det dags att planera din trädgård!
Jag designar din trädgård, ritar ditt hus och
skapar en vacker helhet
Om- och tillbyggnad ⏐ Nybyggnad ⏐ Bygglov
Trädgårdsdesign ⏐ Rådgivning
Maria Hörnell arkitekt SAR/MSA
0707-222 840
email@artemia.nu

www.artemia.nu

Välkommen till
vår utställningsvagn!
Söndagen den 2 mars
Träkvista torg kl 11.00-12.30
Stenhamra centrum kl 13.00-14.00

14 luckor + 5 fronter

8900:-

inkl moms

Tel: 073-501 25 78
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Helena Wohlrab till minne
Helena hittades död på golvet i sin lägenhet i Ekerö
tätort den 14 februari.

DDR och efter en vådlig natt
på Östersjön landade i
Skåne.

När jag lärde känna henne
strax dessförinnan, hade hon
hunnit fylla 86 år. Hon satt i
rullstol och hade starkt försämrad syn. Och hon var
ursinnig.
Jag hann aldrig skriva reportaget om varför.
I hennes vardagsrum
fanns tre inramade foton
som berättar om det som
sedan kom att prägla hennes
liv.
Det ena föreställde henne
själv någon gång på 1930talet, ung, slank och stilig,
stående på en gata i Berlin
med sin då treårige lillebror i
famnen. Lillebror fick strax
därpå hjärnhinneinflammation, något som för all framtid påverkade hans minnesoch språkkapacitet. Och det
kom att bli så att Helena tog
hand om lillebror under hela
hans uppväxt och senare,
efter 1975.

Det var som om andra
världskriget aldrig tog slut
för Helena. Livet var en
kamp för att överleva och
Helena var en överlevare och
livet hade lärt henne att arbeta hårt och kämpa för sin rätt.
Vilket hon gjorde med intelligens och ett högt röstläge.
Det var nämligen så att
hon efter 1975 hade organiserat ett liv tillsammans med
brodern. Hon ordnade med
en rätt bra pension från
Tyskland för honom och
syskonen delade ekonomi
och lägenhet.
I oktober 2005 föll denna
tillvaro samman sedan Helena hade brutit lårbenshalsen. Hon låg på sjukhus i sex
veckor och under den tiden
hämtade socialtjänsten brodern och placerade honom i
ett annat boende långt bort
från systern.
– Dom gjorde det i smyg
och när jag kom hem till en
tom lägenhet fick jag en
chock, berättade Helena.
Plötsligt var min ordnade
tillvaro slagen i spillror,
eftersom den ena halvan av
ekonomin försvann.
– Kommunen har genom
sitt agerande gjort mig till
fattigpensionär, klagade hon.
Om man bara hade tagit
kontakt med mig på sjukhu-

På det andra fotot poserar
hon tillsammans med sin
dotter, född i Polen. Dit hade
Helena flytt med det sista tåg
som lämnade Berlin strax
före krigsutbrottet.
Det tredje fotot, taget 1950
visar Helena och en jämnårig
man intill en kanot. Det var
med den kanoten som hon
en natt flydde från det forna

set och diskuterat igenom
min framtida ekonomi istället för att agera i hemlighet så
hade saken kunnat ordnas.
Socialtjänsten hade förvisso gjort “rätt”. Helena
hade själv vänt sig dit för att
tillsammans med en handläggare planera för broderns
framtid i det fall hon skulle
dö. Men hon hade inte tänkt
sig att det skulle gå till på det
sättet och in i det sista kämpade hon sedan en ojämn
kamp för att få ekonomisk
kompensation,
eftersom
hon ansåg att kommunen
hade gjort fel.
I potten för socialtjänsten
låg också att Helena vägrade
att tulla på det lilla sparkapital
hon hade på bank i Tyskland
som en extra säkerhet.
Räkningarna och inkassokraven följde henne in i
döden. Liksom den nidbild
som kommunala företrädare
hade av henne som “en
notorisk kverulant som vill
åt broderns pengar”. Den
nidbild som legitimerade en
okänslig hantering i hennes
fall.
Helena var en hård och
modig kvinna, född i en
annan, hårdare tid, och uppvuxen i ett hårdare klimat än
det som råder i Ekerö tätort.
Jag tyckte mycket om henne.
Må hon vila i frid.
INGELA MÆCHEL

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby
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Barnbibliotekarie Kerstin Lidman bjöd på magiska sagostunder med mjuka tillbehör.

Joni Pettersson, Simon Hansson och Robin Larsson i Sundby
skola vann andrapris i pannkakssemifinalen.
Foto: Ulf Huett

Fullt barndrag i bibblan

Pannkaksmästarna i Sundby Passion för det hästdragna

DET BLEV som väntat fullt

FEMTEKLASSARNA Joni
Pettersson, Robin Larsson
och Simon Hansson i
Sundby skola vann andrapris i pannkakssemifinalen
av Barnens Egen Matskola
nyligen.
Dessvärre var det bara
segraren i regionfinalen,
som gick vidare till den prestigefyllda pannkaksfinalen
på Operakällaren i mitten
av mars. Så Sundbytrion får
trösta sig med att de trots
allt tillhör Sveriges toppskikt, av de 100 skolklasser
som deltog i tävlingen
”Flippa Sveriges bästa

drag på biblioteket i Ekerö
centrum när barnen var i
fokus på premiären av
”Barnlördag” den 2 februari.
Under ett antal lördagar i vår
och i höst kommer biblioteket att sjuda av aktiviteter för
barn.
– På en Barnlördag kan
allting hända, magiska sagostunder, underbara
sångskatter, pyssel i mängder och massor av annat är
planerat, säger Kerstin Lidman, barnbibliotekarie.
Gästartist vid vårens första Barnlördag var Johanna

Hellsing, dotter till författaren Lennart Hellsing. Hon
fick den unga publiken med
i gungande allsång med
hjälp av sin fars barnsångsklassiker Krakel Spektakel,
Lappricka pappricka och
många fler.
Huvudbiblioteket har under det senaste året upplevt
en ordentlig uppgång vad
gäller utlåningen av böcker,
speciellt barnlitteratur.
Även biblioteksbesöken
som inte renderar i boklån
har ökat. Detta är en trend
som skiljer sig från de flesta
kommuner i länet.

Välkomna till Stenhamra Hälsocentral!
Vi som arbetar här är:
Adolfo Jiménez Almeda
Roland Larsson
Rolf Löf
Lena Carlén
Agneta Holm
Helena Nilsson
Cecilia Pernelid
Christina Jungner
Ingela Fröman
Christina Strindberg

distriktsläkare
distriktsläkare
distriktsläkare
distriktssköterska, diabetesansvarig
distriktssköterska, vaccinationsansvarig
distriktssköterska
distriktssköterska
sjuksköterska, astma/KOL-ansvarig
undersköterska, provtagningsansvarig
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

pannkaka 2008”.
Deras Italienska pannkaksvariant som härmed
sprids på Mälaröarna innehåller: 6 dl mjölk, 3 dl mjöl,
en nypa salt, 4 uppblötta
soltorkade tomater, 1 kruka
färsk basilika, fetaost.
Sundby skola tycks vara
en god plantskola för talangfulla kockar. I februari
2006 tog en trio Sundbyelever hem silvret med sitt
”Bondmos” i tävlingen som
då hade temat ”Gör mos av
en knöl”. Då liksom nu coachades kocklaget av läraren
Lena Nordmark.

Lars Micheelsen, Karin Rydberg och Gunnela Ljunggren renskrapar en gammal sulky.

MISSIONEN att bevara äldre
tiders ekipagekultur drivs
passionerat från Wentholmens gård på norra Färingsö.
Därför bjöd väntholmsborna Gunnela Ljunggren
och Karin Rydberg in till en
fyradagarskurs i hur man
återställer gamla hästdragna
vagnar i ursprungligt körbart skick. För att de åtta
kursdeltagarna skulle få
bästa tänkbara vägledning
hade man kallat in den
danske vagnsmakaren Lars
Micheelsen. De vagnar man
vurmar främst för är från
1880 fram till 1920-talet.

Äntligen!

– En bra bit in på 1900talet var vagnskjutsar i stort
det enda färdmedlet som
fanns. Så det står säkert
många gamla vagnar i Mälaröarnas lador som skulle
behöva rustas upp, säger
Gunnela Ljunggren, som
tillsammans med Karin
Rydberg under de senaste
tolv åren införskaffat och
renoverat fjorton
hästdragna vagnar.
Hobbyn med att bevara
gamla vagnar är en rörelse
som växer och samlar i dag
cirka 1000 medlemmar i
Vagnhistoriska Sällskapet.

En NY privat HUSLÄKARMOTTAGNING på Ekerö!

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.
Öppetider: Vardagar kl 8-17
Kvällsmottagning
Tel tidsbokning: 564 410 40
Bryggavägen 8, plan 4,
178 31 Ekerö
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“Långt in i april har tjälen
ännu inte gått ur jorden”
FÖR FEMTIO ÅR SEN |
Hyresreglering införs i
Ekerö, stora vägbyggen planeras, kommunen säger nej
till muddringsbidrag och
tjälen når ännu, i mitten av
april, en meter djupt i marken.
Det är bostadsbrist på Ekerö
och Lovö, det finns överhuvudtaget inga bostäder att
hyra. Efter påstötning från
Statens Hyresråd, inför
Ekerö kommun hyresreglering. Hyresregleringen som
började avvecklas successivt
från 1957, var ett offentligt
regelsystem, avsett att hindra hyresstegringar vid svår
bostadsbrist.
En stor plan för vägbyggen
på Ekerö har just blivit fastställd av Väg och vatten:
under åren 1958-1962 byggs
sträckorna DrottningholmTappström, Tappström-Träkvista, Träkvista-Älvnäs och
Skärvik-Träkvista.
Och så vill Kaggeholms
muddringskommitté ha anslag från Ekerö kommun för
att muddra upp en ränna i
Norrsundet mellan Ekerö
och Lillön. Det blir avslag.
Mälaröarnas Nyheter toppar i mitten av april med ett
reportage om Kaggeholms
folkhögskola, startad av

Välkomna till vår butik!
Hemvärnsvägen 1 i Stenhamra centrum
ÖPPET: lördagar 9-14, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök.

Stort sortiment av VÄRMEPUMPAR
“Kaggeholms folkhögskola avser att genom kristet inflytande i en andlig miljö dana verkligt kristna karaktärer”.
pingströrelsen 1942: "Kaggeholms folkhögskola avser att
genom kristet inflytande i en
andlig miljö dana verkligt
kristna karaktärer, att giva de
unga större och bättre kunskaper i de flesta allmänbildande ämnen samt att lära
dem känna den tid, i vilken
de leva", citeras skolans årsberättelse.
– Av 342 kvinnliga elever
har 136 kommit in vid barnmorskeläroanstalt eller sjuksköterskeskola, över 50 missionärer har studerat vid skolan, skolans husmor gör
varje höst i ordning 4-500
kilo lingon, lika mycket
blandsylt och 2-300 liter
saft, berättar Mälaröarnas
Nyheter bland annat.
Enligt en ingenjör Björk,
chef för Mälaröbussbolaget,
har antalet passagerare sjunkit på bussarna "beroende på
att allt fler bussresenärer

skaffar egna fordon". Särskilt
få reser på lördagskvällarna
då "många roar sig hemmavid med att titta på TV eller
lyssna på radio", förmodar
Björk.
En chaufför vid Försvarets
radioanstalt på Lovön döms
till 20 dagsböter vid färentunatinget. Han hade "kommit
ihop sig" med en arbetskamrat i garaget. "Ordväxlingen
slutade med att han gav
kamraten en kraftigt slag
med knuten hand. Den slagne måste ligga till sängs i 5
dagar".
Långt in i april har tjälen
ännu inte gått ur jorden, på
sina håll har den gått en
meter på djupet. Men snart
mjuknar vägarna och beredskapen är god med ny traktor och stort gruslager,
menar vägmästare Ragnar
Ahnqvist som intervjuats i
tidningen.

15.995:-

(Standardinstallation ingår!)
fr
Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Aermec

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR
Nu ett konkurrentkraftigt alternativ till bergvärme!
Spara upp till 2/3 av uppvärmningskostnaden.

Daikin Altherma

Försäljning

Service

Installation

Värmepumpar & Kylanläggningar
Mobil: 070-260 16 24

●

Tel & Fax 08-560 466 00
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”Exploatering hotar Stenhuggarbyn”
FÄRINGSÖ I I Stenhamra
finns en gammal industrimiljö som bör bevaras. Det
är Stenhuggarbyn med sina
arbetarbostäder, dasslängor, jordkällare, konsumbutik, skolhus, tvätteri och
ingenjörsbostad.
Det var här arbetarna bodde,
de som arbetade i Stenbrottet
intill och som försåg Stockholm med gatsten. 1884 inleddes verksamheten som
pågick intensivast fram till
1919. Då var Stenhamra
huvudstadens största leverantör av huggen sten. 1937
tog allt slut, stenbrottet övergavs och lägenheterna i byn
hyrdes ut till sommarboende. Nu, 70 år senare, är det
mesta sig likt i byn och man
kan ännu beundra de mäktiga dagbrotten.
Men nu hotas byn av ex-

ploatering. Det är Stockholms stad som äger mark
och fastigheter. Hösten 2007
bestämde man sig för att sälja
av den del av stadens fastighetsbestånd som ligger utanför kommungränsen. I Ekerö
kommun finns fem sådana
områden. Stenhuggarbyn är
ett av dem.
– Vi kommer att sälja marken till högstbjudande,
säger
Pierre
Fagert,
Stockholms stads fastighetskontor. Vi anser att
området försiktigt kan
bebyggas med bostäder.
Stenhuggarbyn är ett så
kallat riksintresse och åtnjuter därmed ett visst kulturhistoriskt skydd, men frågan
är hur långt det räcker. En
kapitalstark byggherre som
får sätta tänderna i denna
kulturklenod skulle kunna
göra mycket skada. Området
är 13 hektar. Det får plats
många nya bostäder där.
Det är lätt att bli lyrisk när
man besöker Stenhuggarbyn. Det stora parkliknande
området ligger tyst och harmoniskt, utsikten över Mälaren är majestätisk och de
gamla byggnaderna smälter
fint in i miljön. Borta är slitet, smutsen och det hårda
arbetslivet. Men visst kan

Stockholms stad vill sälja av den del av stadens fastigheter som ligger utanför kommungränsen. Stenhuggarbyn är ett av dem.
man tänka sig hur det lät när
stenbrottet var igång och stenarna forslades via tunnlar
ner till sjöstranden. Lägenheterna var små, vattnet
hämtades på gården och utedassen stod på rad. Maten
förvarades i någon av de
märkligt sammanbyggda
jordkällarna. Svårt var det
säkert många gånger när man
tvingades umgås både helg
och söcken. Men här fanns
också en sammansvetsad gemenskap. På dansbanan bjöd
byns egen orkester upp till
dans på lördagskvällen och
det spelades flitigt i musikpaviljongen. Vem har förresten noterna till Stenhuggarvalsen?
För södra Stenhamra görs

nu en detaljplan. Kommunen vill bygga bostäder och
förtäta i det så kallade tätortsbandet. Stenhuggarbyn
tas med i diskussionerna om
Stenhamras framtid och betraktas som en tillgång i närområdet. Däremot verkar det
inte finnas några visioner för
områdets framtid.
Ska Stenhuggarbyn förtätas

måste det ske med varsam
hand och i samklang med de
byggnader som redan finns.
Mitt förslag är att bygga en
ekoby här med inslag av ett
eller flera så kallade kretsloppshus. Vi är ju en ekokommun! Stenhuggarbyn
skulle kunna bli en stor
turistattraktion och ett cen-

trum för ekologiskt byggande.
Men Stenbrottet då? Ett
nytt Dalhalla, så klart. Konceptet är ju redan prövat, det
har hållits en rad konserter
här genom åren. Området
ligger på gångavstånd från
Stenhamra centrum och
nedanför Stenhuggarbyn
väntar den gamla ångbåtsbryggan på att bli upprustad.
Idag är det sportfiskarna som
utnyttjar stenbrottets dammar och det kan väl finnas
plats för dem i framtiden
också.
Stockholms stad lär redan
ha en intresserad köpare till
Stenhuggarbyn och sommargästerna tänker lägga ett

gemensamt bud på sina
bostäder. I april blir kulturmiljöns dokumentation klar
och sedan är det fritt fram för
försäljning. Det vore synd
om detta skedde utan att
några som helst visioner fått
ta form eller diskuterats i en
vidare grupp.
– Stenhuggarbyn med sitt
stenbrott är unikt, säger
Gunilla Nilsson, Stockholms
länsmuseum. Det är ett industriellt kulturarv som absolut inte får förstöras.
– Länsmuseet uttalar sig
inte om frågor som rör konsekvenserna för ett område.
Det är kommunen som är
skyldig att skaffa fram underlag och som sedan fattar
besluten, säger Per Lund-

gren, chef för Länsmuseets
kulturmiljöenhet.
– Vi låter nu göra en kulturmiljöanalys för att ta reda på
vilka värden som finns i
Stenhuggarbyn, säger Elisabet
Lunde, Ekerö kulturkontor.
– Ekerö gick ut med ett
anbudsförfarande när det
gäller uppdraget att göra en
kulturmiljöanalys av Stenhuggarbyn. Men vi tackade
nej, eftersom vi inte ansåg
oss ha tid och resurser. Det är
tydligen vanligt med denna
typ av förfarande och också
vanligt att uppdragen går till
större företag utanför de
gängse kulturhistoriska institutionerna, säger Per
Lundgren.
GUNILLA LINDBERG

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
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Passivitet och svävande besked från

Modevisning av Skaga

kommunen har lett till att Drottningholmsskolans föräldrar och barn fått leva i ovisshet
om skolans framtid.

D

rottningholmsskolan har tidigare haft stora problem.
Ansvariga politiker tog inte sitt ansvar och skolan fick
dåligt rykte. Föräldrar flyttade sina barn till andra skolor, de flesta utanför kommunen. Genom passivitet
och svävande besked om hur man skulle kunna vända trenden
med sviktande elevunderlag, har man låtit berörda föräldrar och
barn leva i ovisshet om skolans framtid. I informationen till barnoch ungdomsnämnden våren 2007 sades inget om att skolan under Ekebyhovsskolans rektors ledning, tillsammans med en stabil
och intresserad personalgrupp, under de senaste två åren byggt
upp en verksamhet med god kvalitet.
Inget om att barnen nu trivs och att föräldrarna är nöjda och
aktivt vill medverka till att behålla sin kommunala skola. Inget
om att föräldrarna inte informerats på ett korrekt sätt om eventuell nedläggning av skolan.
I stället presenterades underlag för oss politiker som bland annat säger att ”med 40 elever kan Drottningholmsskolan ha svårt
att ge elever det stöd som de behöver för
att nå läroplanens mål för år 5”. Det finns
inget som helst stöd för detta påstående –
eleverna i Drottningholmsskolans årskurs
5 har med glans klarat målen.
Man säger också ”att elevgruppen är liten och att det gör det svårt att ge eleverna
den individuella undervisning de har rätt
till”. Mötet mellan elev och pedagog i små
elevgrupper, som är ett framgångskoncept
i alla andra sammanhang, framställs här som något negativt.
Uppgiften om att skolans lokaler är nedslitna är ett av flera sätt
att försöka framställa skolan som ett konkursbo. Slutligen påstods det felaktigt att alla berörda var införstådda med att en
nedläggning av skolan var oundviklig.

Hur man
svälter ut
en skola

E

tt brådskande brev från Drottningholmsföräldrarna till
oss politiker med förslag på bland annat engelsk profilering av skolan, delgavs inte alla politiker som det var
riktat till. Först 36 dagar efter det att brevet registrerats
hos kommunen fick alla ledamöterna i kommunstyrelsen läsa
det. Barn- och ungdomsnämndens ordförande nekade mig att
närvara vid ett möte med tjänstemän och föräldrar om skolans
framtid – detta trots att Hem och Skola föreningen uttryckligen
bett mig vara med.
Förskoleklasserna i centrala Ekerö är stora och många föräldrar skulle kunna vara intresserade av en liten, strategiskt belägen
skola med engelsk profil och små klasser. Men nämndens moderate ordförande Jan Runesten säger att Montessori har 200 barn i
kö och att han tror mer på en friskolas möjligheter att locka till
sig elever. Han är villig att ge Drottningholmsskolan ett års respit vilket är ett hån mot föräldrarna. Ingen förälder sätter nya
barn i en skola med en så osäker framtid. Sannolikt vill Jan Runesten invänta en eventuell ny ansökan från friskolan som nyligen fick nej på sin ansökan hos Skolverket. De borgerliga partierna vill till varje pris privatisera skolan. De struntar helt i föräldrarnas och skolpersonalens önskan om en ärlig chans att
vända utvecklingen.
Kommunen måste ge Drottningholmsskolan det utrymme
som krävs i tid, ekonomi och bra marknadsföring för att med
”kontrollstationer” på vägen stödja skolan och föräldrarna i deras arbete för en god elevtillströmning. Om inte, förlorar föräldrarna på Lovö möjligheten att välja en kommunal skola i sin
egen hembyggd.

Möt modespecialisten
Roger från Skaga och
testa vårens nyheter
onsdag 5/3 11-19
Varmt välkommen!

25 % rabatt på
ALLA Skaga-bågar

 Klipp ut och ta med!

Gäller vid köp av
kompletta glasögon
t.o.m. 15/3.
Kan ej kombineras
med andra erbjudanden eller rabatter.

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad
08-560 313 10 ● Ekerö centrum ● Snett emot Systembolaget
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

Välkommen till
Bromma´s fräschaste
Solexpress
Drop in Solarium!

● Världens effektivaste & säkraste solarier!
● Öppet ALLA dagar 07-22

Inger Andersen
ordinarie ledamot (s)
i barn- och ungdomsnämnden

• 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.

Brommaplan, (mittemot Systembolaget)
www.solexpress.nu ● 070-750 45 46
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Skå kvar i division 1

Lyckad fotbollsfest igen

ISHOCKEY | Skås hockeyherrar klarade sig
kvar i hockeyns finrum även om det var lite
oroligt inför de avslutande drabbningarna.
Tack vare en taktisk triumf i nästa sista matchen
mot Järfälla, säkrade Mälaröarnas mest framgångsrika lag platsen ovan det förhatliga kvalstrecket.
Grunden lades dock tidigt på säsongen, då Skå
etablerade sig i grundseriens tabelltopp och säkrade
de viktiga bonuspoäng som sedan blev räddningen
i fortsättningsserien.
– Vi har gjort en bra säsong där vi visat att vi kan
etablera oss i ettan. Orsaken till att vi rasat mot slutet i både i grund- och fortsättningsserien, beror
främst på att vi varit för få spelare på träningarna
samt att vi inte var tillräckligt förberedda fysiskt.
Nu kör vi tillsammans med A-juniorerna så att de
kan ladda inför kvalspelet mot regionselit, säger tränaren Jan Tauberman.
– För klubbkassans del var det nog bra att vi inte
tog oss till Allettan. Ett sådant äventyr hade kostat
oss uppåt 100000 kronor extra, säger Tommy
Berglind, ordförande i Skå hockey.

FOTBOLL | För fjortonde året i rad var det
enbart fotboll som gällde i hockeymetropolen Allhallen när Skå IK:s Folksambollen
avgjordes den 1-3 februari.
Under två intensiva dygn bjöds på non stop fotbollsfest av 30 herrlag, 15 damlag och 20 ungdomslag födda -93 och -94. Totalt spelades 143 matcher
på klubbens egen heltäckningsmatta som täckte
ispisten.
Dessvärre blev det inga framskjutna placeringar
för Mälarölagen. Bäst gick det för Ekerös herrar som
föll efter straffar i semifinalen mot Värmdö. Men
Värmdö stod ändå som slutsegrare i A-finalen.
Skås herrar föll i B-gruppens kvartsfinal mot
Uppsalalaget Vaksala. B-segrare blev Järla FK.
Adelsö kom sist i sin grundserie.
Skås damer kom tvåa i sin grupp och missade
därmed slutspelet. Man fick trösta sig med att som
enda lag plocka poäng av slutsegraren Rågsved.
I nattpassen som var vikta för ungdomslagen
Ekerös rutinerade Johan
lyckades Ekerö pojkar 93 och Skås flickor 93 spela
Meyer i snubbelpose.
hem silvret.

Mikael Sandberg har tillsammans med Kalle
Rahm varit trogen Skås
A-lag i flest år.

”Äntligen en idrottsanläggning”
’’ Det kommer att
öppna för ett
sportsligt eldorado’’

TRÄKVISTAVALLEN | Arbetet med att få till en
modern idrottsanläggning på Ekerö är äntligen igång. Den 19
februari togs ”första
spadtaget” och den 22
september hoppas man
att den nya Träkvistavallen invigs.
Diskussionerna om att få till
en värdig idrottsanläggning
för öarnas fotbollsspelare
och friidrottare har pågått i
många år. 2003 hölls första
mötet med berörda parter.
Men sedan beslutet om
konstgräs och allvädersbanor
på Träkvistavallen klubbades
igenom på kommunfullmäktigesammanträdet den
20 november förra året, har
det mesta gått i rask takt. En
av de främsta eldsjälarna för
att få projektet i hamn är
Ekerö IK fotbolls sektionsordförande Per Sandberg.

Stockholmsregionen. Så det
känns bra att Ekerö väckts ur
sin törnrosasömn, sa Dag
Lindström, anläggningsansvarig på Stockholms idrottsförbund.
– Nu kommer det att finnas yta som får nyttjas dagtid
av de sex skolorna. Tidigare
fick man ju inte ens beträda
gräset, sa Marie Schyberg,
ordförande i Ekerö IK.
Sportbyggarna Entreprenad AB, Spentab, som specialiserat sig på olika typer av
sportanläggningar fick uppdraget. Budgeten är satt till
14 miljoner kronor varav 2
miljoner är ett bidrag från
Stockholms idrottsförbund.

”Äntligen” var det första
som hördes när en mindre
skara berörda höll invigningsceremoni med spadar
på ”Vallens” slitna gräsplan
den 19 februari.
– Vi har fått en del skäll för
att vi inte satsat mer på
idrottsanläggningarna. Men
nu när vi så gott som avslutat
upprustningen av skolorna
håller vi vårt vallöfte genom

Iordningställandet av anläggningen innebär dock att
Ekerös fotbollsspelare och
Mälarö SOK:s friidrottare får
ta till en reservplan för sina
aktiviteter under kommande
säsong.
För att fotbollsspelare och
friidrottare ska kunna koncentrera sig på sina egna aktiviteter får den 65 gånger 105
meter stora konstgräsplanen



Kulturnämndens ordförande Lennart Ljungblom, kommunalrådet Peter Carpelan och Dag
Lindström från Stockholms idrottsförbund startade bygget av nya Träkvistavallen.
den här stora satsningen på
Träkvistavallen. Nästa stora
projekt och vallöfte blir att
bygga en simhall, vilken tro-

DET HÄNDER HEMMA TILL 10 MARS

HANDBOLL | Herrar div 4 östsv. södra: 2 mar kl 15.15

Bollhallen: Skå IK-Sorunda IF.
INNEBANDY | Damer div 3 norra: 8 mar kl 14.15
Bollhallen: Ekerö IK-Bollstanäs SK.

Herrar div 4 norra: 1 mar kl 11 Bollhallen: Ekerö IK-IBK
Gnaget.

ligen byggs vid Träkvistavallen eller på Västeräng, sa
kommunalrådet Peter Carpelan innan han tog några



symboliska spadtag.
– Det här bidrar också att
trycket minskar på andra liknande idrottsanläggningar i

Ekerö IK-Tullinge TP.

– Den belysta konstgräsplanen kommer att kunna
utnyttjas fem gånger mer än
den gamla gräsplanen. Vi vet
redan att intresset för
anläggningen är stor ute i
länet. Handikappidrotten
har redan hört av sig om
rullstolsträning. Vi hoppas
också att Ekerö så småningom kan stå värd för större
friidrottsevenemang, DMtävlingar, ja varför inte ungdoms-SM. Intresset för friidrott är mycket stort, inte
minst bland flickor. Projektet Träkvistavallen är det
största som hänt i kommunens sporthistoria. Det
kommer att öppna för ett
sportsligt eldorado, säger
Lars Johnson, tekniska kontoret.
OVE WESTERBERG

LÄGET DEN 19 FEB!

INNEBANDY
Damer div 3 norra
Täby FC
Bro IK
Ekerö IK
Töjnan IBK
Åkersberga IBF
Västerorts IBK
Bollstanäs SK
KTH IF
Sundbybergs IK
Vällingby BK

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
10
10
10
8
6
4
3
1
0

1
3
1
0
2
3
6
1
2
1

1
2
4
5
5
6
5
11
12
14

Herrar div 4 norra
Sundbybergs IK
IBK Gnaget
Nyboda IBK
Kungsängens IF
Ekerö IK
KTH IF

15
15
15
15
15
15

12
10
10
10
6
6

2
2
2
1
1
1

1 106-48 38
3 92-46 32
3 118-73 32
4 96-69 31
8 93-77 19
8 58-72 19

110-45
65-28
68-41
61-50
74-40
68-71
68-60
38-89
31-93
23-89

40
33
31
30
26
21
18
10
5
1

Herrar div 6 B: 1 mar kl 12.30 Bollhallen: Skå IK-Styx IBF.
ISHOCKEY | Herrar div 3 A: 2 mar kl 16.30 Vikingahallen:

höga skyddsnät bakom målen. När det blir sjumannaspel på två planer på tvären
kommer mobila skyddsnät
att hålla bollen kvar på plan.
Friidrottarna får tillgång
till sex löparbanor som mäter
400 meter på ett varv. Det
lär locka en hel del friidrottare från Västerort, där det saknas banor med den längden.
Belysningen med ställbar
styrka och en ljudanläggning
av senaste snitt ingår också i
paketet.

Westermalms
Täby IS
Rosersbergs IK
Djurgårdens IF

15
15
15
15

5
5
4
0

2
1
2
0

8 55-61 17
9 59-77 16
9 72-81 14
15 51-196 0

Herrar div 6 B
Skå IK
IS Nybroviken
Stockholm West
Styx IBF
Solhems IBK
Ursvik IK
Ängby IF
Lokomotiv Kista
Mälarö IBK

13
13
12
12
12
12
11
12
13

11
9
8
8
7
6
2
1
1

1
1
1
0
0
1
0
0
0

1
3
3
4
5
5
9
11
12

118-54
79-57
76-55
92-58
63-80
102-67
40-75
59-109
69-143

34
28
25
24
21
19
6
3
3

ISHOCKEY
Herrar div 1 vår (fortsättningsserien)
SLUTSPELAD
Nacka HK
10 6 2 2 38-27 24
Botkyrka HC
10 5 0 5 28-30 23

Trångsunds IF
Skå IK
Wings Arlanda
Järfälla HC

10
10
10
10

5
4
4
3

1
0
2
1

4
6
4
6

30-27 19
33-44 18
32-29 15
31-35 11

Herrar div 7C
Ekerö IK
Lidingö Vikings
Hässelby Kälv.
Åkersberga V.
SDE-hockey
Tullinge TP
GötaTraneberg
Stortorparna IF
FOC Farsta
Eskilstuna HC
Segersjö HC
Hallsta IK

20
20
20
19
20
19
20
19
20
19
20
20

16
14
14
11
10
10
7
9
8
5
2
0

1
1
1
2
3
1
6
2
4
2
1
0

3
5
5
6
7
8
7
8
8
12
17
20

133-65
129-68
137-89
104-71
98-75
89-77
111-78
131-105
106-83
76-124
77-180
39-215

33
29
29
24
23
21
20
20
20
12
5
0
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• Välkommen att skriva
en lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare
desto större chans att
komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn,
adress och telefonnummer.

• Skicka din text till
insandare@malaroarnasnyheter.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 tackannonser hänvisar vi till vår
privata annonsmarknad.

Fritt för öbor på färjan!
JU FLERA BILISTER, som åker färja
ju bättre för miljön. Dock kan man
ifrågasätta den prishöjning på 25-100
% som gäller från november 2007. Är
denna inflationshöjande prisökning
verkligen motiverad ?
När nu Staten via sitt vägverk slipper denna belastning på vägen till
Brommaplan, kan man ifrågasätta
varför ”Färjorna” ska kosta för oss
boende inom Ekerö kommun. Vi
betalar på så sätt flera vägskatter, dels
för vägen dels för färjan –och i många
fall även till en vägförening. Denna
kostnad är inget annat, än en dold
skattehöjning
Därför borde vi kommuninnevånare åka fritt på färjorna.



DAGENS ROS

Till den äldre
kvinnaN i Centrum

I flera års tid har jag sett
dig gå omkring i Ekerö
centrums närhet och
plockat upp skräp efter
andra, som inte ids gå till
närmaste papperskorg.
Jag är full av beundran
och tacksamhet för ditt
bidrag till ett renare
Ekerö.
– Elsa Andersson

29 februari - Skottdagen
Singel-mingel med dans
2 mars och 20 april
GI-brunch med Cathrin Schück
Pris för brunch och föredrag 390:-

I miljösyfte bör Ekerö kommun
vara ett föredöme i Stockholmsregionen och slå vakt om den gröna
miljövänliga kommunen vi anser oss
förvalta. Ekerö kommuns styrande
måste tänka på sina innevånare och
sin närmiljö – vilket man kan ifrågasätta - med de dåliga beslut man
tagit, gällande för trafiken till och
från Ekerö.

Så bästa politiker, kom fram
ur snåren
lyssna, se, snart kommer våren
En stare syns i häcken, ett tecken
under björken lyser vintergäcken

Med flera bilar kommer den att dö
Att dra i bromsen för balansen
kräver mod, ett nej till alliansen
vi är små, men dock en del
av svansen
Ett hot om större hål i skyn, en läcka
nu får de räcka,
vi sätter stopp för biltrafiken
ta färjan över viken,
miljön blir inte sviken…
– Lojal färjependlare

Egenintresse bakom inlägg


REPLIK

SOM SVAR på insändare
från Jon Davidsson angående
uppmaning till Ekerö
kommun att luckra upp
Strandskyddslagen vill jag
framhålla följande: Jon
Davidssons inlägg är i första
hand av egenintresse för att
sälja tomter, företrädesvis
sjötomter som renderar
mycket höga priser. Sedan
Björkfjärden AB köpte Sättra
Gård på norra Adelsö och
Lindby Gård på södra delen
har byggnadslovsansökning-

arna duggat tätt på Ekerö
byggnadsnämnd.
Några kommuner i storstockholmsområdet har kritiserats för att de allt för
generöst har medgivit byggnadslov i känsliga strandskyddsområden och i ett par
fall har Naturvårdsverket,
som är övergripande instans,
tagit berörd kommun i örat.
Denna debatt har förts i
media i mer än tio år.
Davidsson beskriver att
han har besökt Adelsö med
båt och upplevt stränderna
som igenväxta med busk och

Intresserad av
färg och inredning?
COLORAMA EKERÖ
söker medarbetare
Heltid. Gärna körkort.

Fredag-söndag 12-17. Söndagar GI-brunch 210:-

Lite längre - mycket go’are

Klimat, klimat klimatförändring
en signal oss sänder, vad händer
Vår gröna, sköna Ö,
likt brudklädd Mö

AB E H Nordqvist, Ekerö Färglager
Träkvista Torg, Box 93, 178 22 Ekerö
Tel. 560 313 40 ekero@colorama.se

vassvikar. Måhända har han
rätt, men jag väljer ändå en
otillgänglig strand framför
en strand med skyltning om
landstigningsförbud
Jag har rundat Adelsö
åtskilliga gånger med kanot,
långfärdsskridskor och
skidor. Där det är strandtomt
tillåts inga strandhugg. Där
upphör allemansrätten.
Privatisering av stränder
främjar inget friluftsliv.
Detta känner naturligtvis
Jon Davidsson till.
Alltså; Björkfjärden AB får
mer än gärna röja upp längs

stränderna. Det ser snyggt
och prydligt ut och gynnar
också friluftslivet som
Davidsson påstår sig värna
om. I sanningens namn har
man också gjort det längs
Adelsös norra udde där det
tidigare var ordentligt igenvuxet.
Kom nu bara inte och kräv
bygglov på nämna sträckning och tro att det går lättare
genom lobbying i lokaltidningen.
– Lasse Carlsson
Adelsö

Antar du utmaningen?
Ekeröbilarna AB är ett växande taxiföretag med kontor och växel på Ekerö.
Vi söker nu en trafikledare till vår växel,
som är belägen på Tegelbruksvägen på
Ekerö.
Du kommer att ingå i ett väl sammansvetsat team bestående av människor
i alla åldrar och ansvara för att trafiken
fungerar för alla våra bilar. Det innebär
bl a att Du kommer att ta emot beställningar, söka lämpliga resor i färdtjänstens
samplaneringssystem och dirigera trafiken via komradio.
Vi vill att Du ska kunna hålla många
bollar i luften och gilla att vara på en
plats där det händer saker och där den
ena dagen aldrig är den andra lik!
Är du dessutom flexibel och stresstålig
är vi säkra på att du kommer att trivas.
För mer information kontakta
Theresa Lehman eller Annika Peters
på 560 333 90 eller 560 340 00.
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Peter Carpelan (m)
slirar på sanningen


REPLIK

JUNGFRUSUNDSÅSEN är
enligt Översiktsplanen från
2005 av vitalt intresse för
rekreation i Ekerö tätort och
hela kommunen. Beslutet står
alla partier i kommunen
bakom. Partierna har vid valen
betonat Jungfrusundsåsens
betydelse. Delar av området
intill Jungfrusundsåsen, vid
Roshagen / Skärvik, anges i
ÖP som utbyggnadsområde
men först efter 2016.
Planeringen i Ekerö ska
naturligtvis ske enligt Planoch bygglagen, något som
byggnadsnämnden sedan
länge bortsett ifrån. Normalt
planförfarande innebär bl.a
att planeringen ska ske
etappvis, i olika steg, och i
dialog med innevånarna.
Sakägare har laglig rätt att ge
synpunkter på de förslag
som läggs fram.
Detta vill tydligen Peter
Carpelan (m) ändra på. Han
har i samråd med tjänstemannaledningen plockat
fram en plan från 1947 framtagen efter helt andra förutsättningar om miljön och
naturen än dagens. Denna
avser han att genomföra!
Planen från 1947 innebär
stora ingrepp i Jungfrusundsåsen. Åsens värde för
rekreation minskar avsevärt
för att inte tala om de natur-

och kulturintressen som
Peter Carpelan säger sig
värna om. Varför vill kommunalrådet nu göra detta?
Jo, Peter Carpelan har misslyckats i sitt arbete med att
sköta kommunens ekonomi
och nu behöver kommunen
pengar. Kommunen ska
enligt planerna sälja mark för
71 milj kr under åren 20082010. En förutsättning för att
dessa miljoner ska flyta in i
kommunens kassa och rädda
ekonomin är exempelvis att
planen från 1947 genomförs.
Kommunen kan då sälja ett
stort antal tomter för småhusbyggande! Politikerna i
Ekerö med Peter Carpelan i
spetsen får enligt SCB:s
medborgarundersökning
underkänt när det gäller förtroende samt invånarnas
möjlighet att få inflytande på
kommunens verksamhet
och beslut. Kommunalrådet
bekräftar genom sitt agerande i fråga om Jungfrusundsåsen detta omdöme.
Ekeröbor! Protestera mot
odemokratiskt ledarskap kräv att gällande lagar tillämpas. Stöd de kloka och
genomtänkta tankar som
framförs av föreningarna
som är engagerade i projektet ”Tätortsnära natur”
– Johan Sundqvist
Sandudden

Ett gott
betyg på
skolmaten


REPLIK

I FÖRRA NUMRET av MN
skrev socialdemokratiska
gruppen i barn- och ungdomsnämnden en insändare
om bättre mat i förskolor och
skolor där de påstår att vi inte
under 2008 kan leva upp till
livsmedelsverkets riktlinjer
angående maten i skola och
förskola.
Matproduktion har inför
2008 fått ökat anslag för att
kunna leva upp till livsmedelsverkets riktlinjer. I matproduktions enheter serveras soppa endast varannan
vecka samt att kött och fisk
serveras enligt livsmedelsverkets portionsstorlekar. I
skolmatsalarna är det självservering som gäller vilket
innebär att eleverna själva tar
så stor portion de vill ha.
Serveringsvolymerna bara
ökar och ökar, vi ser det som
ett gott betyg på skolmaten.
Den matsedel vi erbjuder
2008 är näringsberäknad och
motsvarar vad en bra skollunch bör innehålla. Alla
enheter inom Matproduktion har egna tillagningskök
förutom en skola som får
varm mat levererad två till
tre gånger i veckan från en
närliggande skola.

Måltidsmiljön påverkar
hur barn äter och vi på Matproduktion skulle gärna se
att matsalarna rustas upp när
det gäller belysning, färgsättning och bullerdämpning.
Flera av matsalarna är bullriga och stökiga då det är
svårt att schemalägga så att
alla klasser får en lugn och
trivsam miljö under sin skollunch.

i höstas som gjorde det
omöjliga möjligt. I höstas
lämnade vi in det sjunde förslaget. En vecka senare låg
ritningarna stämplade och
klara i vår brevlåda.
Vi vill rikta ett stort tack
till Lars Haraldsson på statsarkitektkontoret som förverkligade vår dröm.
– Hälsningar fam.
Slagbrand Helgö

– Emely Lundergren
Eva Rickberg
Matproduktion, Ekerö

Hej MN!
Bygglov på
en vecka!
MED TÅRAR I ÖGONEN
stirrar vi på det stämplade
ritningarna om och om igen,
Var det verkligen sant! Vi
fick nypa oss många gånger
i armen för att försäkra
oss om att det inte var en
dröm.
Efter år av kämpande,
efter sex avslag från statsarkitekt kontoret, utan möjlighet till dialog om hur vi
skulle kunna komma fram
till en lösning som skulle
kunna hjälpa oss att inom
byggrättens begränsningar
få till en något större boyta
för att inte tvingas att flytta
hade vi nu fått bygglovet
beviljat.
Statsarkitekt kontoret
anställde en ny bygglovschef



REPLIK

TACK FÖR VÅR NYA TIDNING, med sin nya finstämda framtoning.
Som läsare uppmärksammade jag att våra politiker
kör med bilar, som icke är så
miljövänliga. I förra numret
står att läsa att Bertil Bjarnevi
kör en Ford focus, men i sanningens namn kör han en
Volvo S80, som knappas kan
vara miljövänlig.
Vem har lämnat den oriktiga upplysningen till MN ?
– Observant läsare



SVAR

Uppgifterna är hämtade från
bilregistret.
– Red

| tyck!
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Inte en
spänn till!
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA blir mer och mer
påtagliga och behovet av förändring för ett klimatsmart
samhälle blir allt större.
Investeringar i infrastruktur
och byggnader som görs idag
påverkar inte bara utvecklingen här och nu, utan de
sätter förutsättningarna för
hur samhället och utsläppen
utvecklas i årtionden framöver. Inte sällan handlar det
om femtio, hundra år.
Vad vi gör nu har alltså
betydelse på kort och lång
sikt. Om vi bygger vägar som
förbifart Stockholm så innebär det en satsning på lastbilar och bilism, även för våra
barn och barnbarn. De
kommer inte att ha någon
realistisk möjlighet att göra
något annat val. När en väg är
byggd är den byggd. När en
kommun som Ekerö fått en
utglesad struktur, som
undergräver förutsättningarna för en attraktiv kollektivtrafik, så är den mycket
svår att ändra på. Risken
finns att vi bygger fast oss i
felaktiga system som också
gör det svårt att förändra vår
livsstil. Därför är det avgörande att vi här och nu beslutar att inte lägga en spänn till
på klimatfientliga investeringar.
– Stig Marklund, Mp

KLOCKAREBOLAGET
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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

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg 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 redaktionsrutan nedan).
• Manus tas inte emot via
telefon eller fax.
• Annonserna publiceras
i turordning och i mån av
utrymme.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

Grattis Calle
Lindqvist
på 1-årsdagen den
13 februari
från pappa
Pelle och
mamma
Pernilla.

Grattis
Pontus
Rosell på
17-årsdagen
den 22
februari
från Paulina,
Leon, pappa
och Thea!

Grattis
Oscar
Fåglefelt
på Munsö
1 år den
13/2. Stora
kramar från
mamma,
pappa och
Samuel.

Grattis
Julian,
5 år, från
mamma,
pappa,
mormor,
morfar,
lillebror
Dennis,
Nimus och
Simba.

Vår Jonathan Graf
fyller 3 år
den 26
februari.
Grattiskramar
från
mormor
och morfar.

Grattis Jesper och Jacob Jacobsén, Munsö,
som fyller
4 och 6 år
18/2 resp
27/2.
Kram från
mamma
och pappa.

Ekerö



FÖDDA

• Välkommen Klara!
Emmas lillasyster
Maria Arén
Roger Broberg
Föddes på väg till KS
20 januari 2008

• Välkommen Tobias!
Catarina Oddmark
Jörgen Palsamäki
1 januari 2008



• Karin Viola Daneilsson,
Ekerö, avled den 15 januari i
en ålder av 94 år.
• Olof Christer Lindmark,
Munsö, avled den 22 januari
i en ålder av 65 år.

DÖDA

• Allan Håkan Karlsson,
Kungshatt, avled den 13
januari i en ålder av 71 år.

• Leif Conny Marino
Karlsson, Ekerö, avled den

24 januari i en ålder av 48 år.
• Margit Elisabet Holgersson, Ekerö, avled den
1 februari i en ålder av 93 år.
• Olov Martin Tidlund,
Ekerö, avled den 4 februari i
en ålder av 72 år.

Min vän

Alf Olovsson
* 10 augusti 1924

✝ 12 februari 2008
Minnet min glädje
Återseendet mitt hopp
Karin Adde
Varmt tack till personalen
på Ekgården och Skogsgläntan för kärlek och omsorg.
Tänk gärna på Mälarö SOK,
som låg Alf varmt om
hjärtat, pg 39 44 64-2. Märk
talongen “Alf Olovsson”.
Varmt tack till alla
som deltog på vår pappas

Inbjudan till MUNSÖ IF:s
årsmöte

Per-Erik Sjögrens
begravning och till alla som
visat oss sin omtanke efter
hans hastiga bortgång.
Till Johan och Krister vill
vi rikta ett särskilt tack för att
ni bidrog till att göra en tung
dag till ett ljust minne.
Grethe, Roger och Benny
med familjer

Söndag 16 mars kl 17 i Husby skola
Prisutdelning. Vi tackar alla som jobbade
och skänkte priser till julbasaren
VÄLKOMNA!

Styrelsen
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Boende utanför kommunen
425 kr/år. Betalas på bankgiro
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2008
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Utgivning
2008
Jan 21
Feb 4, 25
Mar 10,24
Apr 7, 21
Maj 5,19
Juni 2, 16
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

25
8,22
6, 20
10,24
8, 15

Vår kära

Margit
Holgersson
* 26 februari 1914
✝ 1 februari 2008

Scrapbooking

Ann-Eva
Christian och Eliane
Barnbarnsbarn
Elsa
Släkt och ex-släkt
Vänner

Nu öppnar vi Ekerös nya
Scrapbooking-butik i Träkvista!

Från skymningslandet
till Ljuset...

Välkomna lördag & söndag 1-2 mars kl 10-15

Öppningserbjudande: 10% rabatt på hela sortimentet
Jungfrusundsvägen 15, Träkvista
Vill ni gå en scrapkurs? Anmäl er på www.handarbeta.se

Total markentreprenad
Markberedning ● Husgrunder ● Dränering
Sten- och Bergspräckning även inomhus ● Sandsopning,
Snöplogning ● Trädgårds- och markunderhåll
Grus-, sand- och jordtransporter ● Avancerad trädfällning
Blästring av grunder ● Vatten och avlopp

Anders 073-500 60 62 eller Lennart 070-839 34 06

Begravningen har ägt rum.
Tänk gärna på
SOS-Barnbyar
pg 90 02 03-1.
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SÄLJES

| privata marknaden

toppskick. Pris: 1.500:-.
56046910.
Eldningsolja på fat
1
kubikmeter. Pris 7000:-.
070-591 70 79. 560 429 42.

Cavalier King Charles
Spaniel. Underbara valpar



UTHYRES

efter meriterade och friska
föräldrar. Enligt SKK-regler.
Lev.klara till sportlovet. Eva
073-0208303.

Friliggande hus m fint läge

Runt furubord, 120 cm i dia-

Hus 27 kvm + inglas

meter, och fyra stolar säljes
för 500:-. En iläggsskiva
finns till om så önskas. Ring
tel. 560 333 28.

veranda, dusch och wc,
tvättrum källaren. S:a
Färingsö. Månhyra 3600 kr
+ el. 0703-231944.

PIANO i mycket gott skick.



Nordiska Pianofabriken,
Classica Mahogny.
Pris: 5000 kr.
Tel: 070-3271785.
FÄRGTV till husv/båt.
PHILIPS 14PT 1553/11.
<100 tim. Pris: 500 kr.
Tel: 070-3271785.
Tävlingsbåge Compaund.

Nya sikten allting okej. Nya
pilar. Nya stabbar. Nypris c:a
15.000:-.
I toppskick, säljes p.g.a
sjukdom. Pris: 4.000:-.
56046910.
Duscholyx Hörndusch.

Mässing och frostat glas.
Nypris 7.000:-. Absolut

på Väsby Gård, Munsö. 3 rok
o egen trädgård. Nära
busshpl. 0705-884405.

SÖKES
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• 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 redaktionsrutan på motstående
sida).
• 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.

PIANOLÄRARE sökes till 5-

åring. Tel: 0708-90 44 77.





EFTERLYSNING

TACK

sedan i somras. Hjälp oss!
Bor han hos er? Försvann
från Degerby. Stor, spräcklig, långhårig, social, chipmärkt. 073-40 46 471.

Ett stort tack till personalen
på F ä r i n g s ö he m me t för
ert engagemang och er
hjälp med det trevliga och
minnesvärda arrangemanget när Gösta Bergvall fyllde
100 år. Alla vi på Berga.

Vår katt försvann 23/12
Barnbyn Skå. Grå, vita teckningar. ID-märkt, halsband.
Sett eller hört något, snälla
ring! 0708-265807.
Hittelön.

Ett stort tack till K u l le n och
F ä r e n t u n a he m t j ä n st som
i många år hjälpt Daisy
Nilsson och mig på ett på
alla sätt fantastiskt vis.
Anita Nilsson.

vår katt har varit borta

Läs MN på www.malaro.com
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Så här hittar du till oss!

ÖPPET: Måndag-fredag 10-18, torsdag 10-19, lördag 10-14
Tel. 560 250 20 ● Skå Kyrkby 179 75 SKÅ ● info@spannfod.se ● www.spannfod.se

N
TAKARBETE

Tillbyggnad
Ombyggnad
❒ Nybyggnad
❒ Generalentreprenad
❒ Kvalitetsansvarig
enl PBL – nivå E
❒ Kompetens för
asbestsanering
❒

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

❒

Givetvis fri offert på
alla arbeten
Kontaktperson:
Mats Fältgård

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

070-770 65 79
08-643 83 65

www.aeeb.se

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

Res, Ullared
Resor, Fjällen
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Stenkastning mot bussar
Nedan följer merparten av de larm
och anmälningar som engagerat
Ekerö närpolis och Södertörns brandförsvars Ekeröstation de senaste tre
veckorna
Under de tre senaste veckorna har närpolisen haft ett flertal trafikkontroller
på olika platser på Mälaröarna, där ett
flertal böter skrivits. Bland annat togs
fem bilister för fortkörning på Älvnäsvägen under en timmes kontroll.
Under januari månad inrapporterades totalt 13 trafikolyclor med vilt på
Mälaröarna till polisen, fördelade på
tio rådjur, två älgar och ett vildsvin.
Närpolisen tror dock att det finns ett
antal viltolyckor som inte anmäls den
rätta vägen via 112.
• 25 JANUARI I Under några dagar
görs sex anmälningar om inbrott i båtar som ligger på Ekerö båtklubb vid
F a nt ho l m s v ä ge n .
Swebus gör en anmälan om att någon kastat sten och krossat en ruta på
en buss på E ke r ö v ä ge n .
Räddningstjänsten hjälper en lantbrukare ute på M u n s ö att släcka en
stor gödselstack som självantänt.

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

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80
www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag
med miljön i tankarna

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

26 JANUARI I Stenkastning mot buss
vid V ip p h a v r e v ä ge n i Väsby anmäls.
28 JANUARI I Vid ett bilinbrott vid
Or a n g e r i e t i Drottningholm stals en
handväska.

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

29 JANUARI I En misstänkt rattfyllerist grips i Tr ä k v i s t a och transporteras
till huvudpolisstationen i Solna.
• En buss som kör på V ä sb y v ä ge n utsätts för stenkastning mitt på dagen.
Chauffören ser två misstänkta pojkar i
10-årsåldern springa från platsen.
30 JANUARI I Polisen får samtal om
att ungdomar kastat sten mot en buss
vid V ä x t hu s v ä ge n i Närlunda.
• En intagen på F ä r i n g s ö a n s t a l te n
gör en anmälan om att hon blivit bestulen på pengar.
• Ytterligare en anmälan om stenkastning mot en buss på V ä x t hu s v ä ge n
görs.

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

• En anmälan om skadegörelse på E ke b y ho v s b ac ke n görs sedan någon kört
med bil i slalombacken.
2 FEBRUARI I Två personbilar krockar
på No c ke b y b r o n .
• Polisen griper misstänkta inbrottstjuvar efter ett tips om en misstänkt bil
på Tr ä k v i s t a to r g . De misstänkta inbrottstjuvarna tros vara skyldiga till
ett inbrottsförsök i färgbutiken på torget. Även ett inbrottsförsök i leksaksbutiken har gjort vid samma tid. När
polisen griper de misstänkta hittas
stöldgods från ett inbrott i ett garage
på Sandviksvägen i bilen.
3 FEBRUARI I Swebus ringer polisen
sedan ungdomar kastat snöbollar mot
en buss i E ke r ö t ä to r t .
• Bland annat stjäls en motorsåg vid ett
inbrott i ett villagarage på Tr a n h o l m s v ä ge n .
• En anmälan om ofredande görs efter
att någon stoppat råa ägg i brevinkastet
samt kastat dem mot en ytterdörr hos
en boende på Te ge l b r u k s v ä ge n .
• En busskur anmäls sönderslagen vid
F ä r e n t u n a v ä ge n .
4 FEBRUARI I En cykel anmäls stulen
vid Tr ä k v i s t a v a l le n .
5 FEBRUARI I En person sparkar på en
värdetransportbil i E ke r ö c en t r u m.
Händelsen utlöser ett stort säkerhetspådrag. Personen grips senare.
• Arbetslöshetskassan anmäler en person i E ke r ö s o m m a r s t a d för bedrägeri.
6 FEBRUARI I Fyra bildäck på alufälgar
anmäls stulna utanför ett garage på
H e r r e d a g s v ä ge n på Gällstaö.
• Personalen på S v a r t s j ö a n s t a l te n gör
två anmälningar om att de hittat misstänkt narkotika.
• En jacka anmäls stulen från E ke b yh o v s f ö r s ko l a .
7 FEBRUARI I Två bilinbrott på
E k u d d s v ä ge n anmäls.
• Fyra sommardäck stjäls vid ett garageinbrott på E k u d d s v ä ge n .

31 JANUARI I En anmälan om ett inbrottsförsök till S t e n h a m r a s ko l a n s
kök görs.

• 8 FEBRUARI I Ett ödetorp brinner på
T u l l hu s v ä ge n i Färentuna. När räddningstjänsten anländer släcker de en
glödbrand i golvet.

1 FEBRUARI I Livvakterna vid D r o t t n i n g ho l m s s lo t t griper en efterlyst
man som polisen hämtar senare.
• Vid ett bilinbrott på G u s t a v a v ä ge n
görs en anmälan om att 151 föremål
stulits ur bilen.

9 FEBRUARI I Skadegörelse med klotter och kastade ölburkar på en tomt
vid A u r o r a v ä ge n anmäls.
• Fyra stökiga ungdomar anmäls sedan
de slängt ut fyra stolsdynor från en
buss vid T a p p s t r ö m.

11 FEBRUARI I Klotter på I C A Ta p p s t r ö m s fasad anmäls.
• Klotter på E k e b y ho v s s lo t t s port
anmäls.
12 FEBRUARI I En arbetsplatsolycka
sker vid ett bygge på S a nd ud d s v ä ge n
sedan en person ramlat ner från en
byggnadsställning.
• Klotter på en lokal på B j ö rk u d d s v äg e n anmäls.
• Flera anmälningar görs sedan någon
stulit mängder av mobiltelefoner,
mp3-spelare, plånböcker, bankkort
med mera ur ett omklädningsrum på
Tr ä k v i s t a v a l l e n .
• En ödehus i K u n g s b e r g a brinner ner
till grunden.
13 FEBRUARI I En handväska stjäls vid
ett bilinbrott vid K u n g s g å r d e n i
Drottningholm.
14 FEBRUARI I En bilist som tankat på
OK / Q 8 i S k å smiter från betalningen.
Bilisten är troligen filmad.
• Klotter på garagelängan på M ä l a r v y n
anmäls.
• En handväska stjäls vid ett bilinbrott
på D r o t t n i n g ho l m s s lo t t s parkering.
• Vid ett villainbrott på E k b ac ke n i
Skå krossas fönstret på ytterdörren
och mängder elektronikutrustning
och verktyg stjäls.
15 FEBRUARI I En personbil antänds
på K a r u s e l l pl a n i Drottningholm under natten.
• En dator stjäls vid ett bilinbrott vid
E k e b y ho v s k o l a n.
16 FEBRUARI I En anmälan om att någon tänt eld på en busskur vid K ä r s ö s u nd görs.
• Ett SL-kort anmäls stulet från
T a p p s t r ö m s s k o l a n.
• Ett försök till stöld ur en båt på
K u n g s b e r g a båtklubb anmäls.
• En skorstensbrand på G u rk v ä ge n i
Bergvik släcks av den boende. Räddningstjänsten kontrollerar att allt är
släckt.
17 FEBRUARI I Polisen får samtal om
att det är stökigt utanför S t a t o i l på
Ekerö. En anmälan om misshandel
görs också.
• En anmälan om skadegörelse på en
bil på A l v i k s v ä g e n i Stenhamra
görs.
• Polisen får samtal om att tre får på
M u n s ö hittats döda med riv- och bitmärken på kropparna.
18 FEBRUARI I En mobiltelefon anmäls stulen från T a p p s t r ö m s s ko l a n.

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)
Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)
Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)
Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)
Ring för tidsbokning kl 9-20
0704-53 96 62
Välkomna Kattis!

KÖPES

(Ny frisör i Ekerö Centrum)

Välkommen hälsar
Elisabeth, Isabelle,
Kattis, Marie-Anne
och Mona!

Hälsokost ● Frisör
Massage ● SPA
● Ansiktszonterapi
●
●

Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16

●

Mån-fre 11-18

●

Pråmvägen 4A, innergården

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas
Tel: 020-441 441
Boka på www.skrotanu.se

byggbar
mark/tomt,
minst 3000 kvm
för nyetablering
av företag
Tel. 0706-43 82 32

Har datorn
blivit slö?
Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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ADVOKATBYRÅ

ENTREPRENAD



LACKERING

| service för dig!
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STÄDNING

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB
Lilla Berga Skå, 179 75 Skå
●
●
●
●

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

Service  Däck
Plåtreparationer

Köksluckor
m.m. lackas!

Snabb leverans!

Ekerö Centrum

Tel 560 244 38

560 349 30, 528 006 55



– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar
Står ni inför om- eller nybyggnadsplaner? Vi hjälper er att få
ihop tankar och idéer till funktionella och realistiska lösningar.
Kontakta:
Arkitekt SA
Erland Klingberg
560 242 76, 0707-94 89 54
erland.klingberg@telia.com



WMR

ARKITEKT

BEGRAVNINGSBYRÅER



FASTIGHETSSERVICE



Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com
560 521 00, 070-202 90 19

070-471 89 33
560 243 62

LOKALER

Flyttstädning?

Bil & Maskin
Service & rep av
bilar & maskiner
Däck & Fälg försäljning
Specialitet:
Amerikanska bilar & Däck

Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning,
Kontorsstädning, Golvvård,
Trappstädning mm.

❒
❒
❒
❒

Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.

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

Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 47 111

560 301 00

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

0705-94 23 19

Bryggavägen 5, Ekerö
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel



BILUTHYRNING

 FYRHJULINGAR/MOPEDER 

MASKINER

Samma omsorg och service
vid små som stora
arrangemang.
Det är en viktig del i vår
kundtrygghet.



TRÄD- & TOMTARBETEN

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

BROMMAPLAN 420

0739-22 75 30

709 86 50

www.bernardtrad.se



BRANDSKYDD



FÄRGHANDEL



MÅLARE

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

CGS
Trädfällning
✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

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

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

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40



BILSERVICE



BRUNNSBORRNING



FÖNSTER



PLÅTSLAGERI



TRYCKERI



KONTORSMATERIAL M.M



RÖRARBETEN



VÄRMEPUMPAR

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

I samarbete med samtliga
försäkringsbolag

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



DATA

●

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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

