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3G-mast

fortsätter
Såväl Post- och telestyrelsens, Tele 2
och Telia Sonera har meddelat att 3Gutbyggnaden är klar. Adelsös mastmotståndare har därmed ett nytt argument:
masten på södra delen av ön behövs inte
längre, anser de. | 4

NY KOMMUNCHEF
HANTERAR PUBLICITET
Den nya kommunchef som ekeröpolitikerna vill
rekrytera bör utöver allt annat “kunna hantera ett
offentligt uppdrag, arbeta i en transparent verksamhet och klara av att ibland vara starkt bevakad av massmedia”. | 6 NYHETER

’’

“Vilka vägar i Närlunda vägförenings bestånd är avsedda för den trafikökning som
de drabbats av? Om lösningen på problemen alltid kommer att vara att man stänger
vägar hur kommer då vår trafik att se ut ? “

| 18 - 19

INSÄNDARE

MINNENAS ARKIV
I FILMVERSION
Thomas Jacobsén har samlat och bearbetat
filmer från 40-50-talens Munsö och Ekerö.
Allt paketerat, på en prydlig DVD.| 14 KULTUR

EKERÖ KLART FÖR DIV 2
Ekerös hockeyherrar spelade till sig en plats närmare hockeyns finrum när man tog hem seriesegern och därmed säkrade en plats i nästa
säsongs division 2.| 16 SPORTEN

HÄSTFOLKSJAKTEN
Ekerö har hästfolk av alla slag och på alla nivåer. Vi
är antagligen flera tusen personer. Men var får vi
vara? Vi jagas ju överallt. Kommunen borde utse
en hästansvarig som arbetar aktivt med ridvägar… | 10 KOLUMNEN

STABILT VÅRTECKEN
Djurens ungar håller sig till årstider opåverkade av klimateffekter.

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.
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 UTSTÄLLNINGAR
Ekebyhovs slottsgalleri
Lena Hjelm ÄLGAR –
VÄXTER – MÄNNISKOR
Måleri, visas 15-30 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)
Konstvinden
Fyra konstnärer visar silversmide, gipsdesign, akvarell,
akryl och oljemålningar.
Öppet varje lördag kl 11-15.
Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.
Tulpan 2008
Alverbäcks blommor visar
stor tulpanutställning i sitt
Tulpanens hus vid Åkeshovs
gårdsväg t o m 31 mars, vard.
kl 10-18, helger kl 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 navigerar på Internet och i
datorn. I huvudbiblioteket,
Lärcentrum, Ekerö centrum,
kl 13.15-15.
Mälarökyrkans kulturvecka
Konst- och hantverksutställningen är öppen 9-16 mars.
Kvällskurser i silversmide
(tisdag), måleri (onsdag) och
pralin- och tryffeltillverkning (torsdag) 18.30-21.30.
Anmälan till lotta@kaggeholm.nu. 15 mars kvinnofrukost kl 9-11 och konsert
med Ulf Christiansson kl 19.
Ben och börd
Ing-Marie Back Danielsson
fil. dok i arkeologi berättar
om tankar kring föremåls
födelse och tillverkning
under järnåldern. I huvudbiblioteket den 11 mars kl 19.
Samarr: Fornminnessällskapet Mälaröarna med stöd
från Ekerö kulturnämnd och
Sthlms läns bildningsförbund
Våra välkomna vårfåglar
Mälaröarnas naturskyddsförenings fågelskådartur.
Sånglärkor, starar, skogsduvor, tofsvipor – alla är de
efterlängtade. Ta gärna med
kikare. Lovö kyrka kl 9. 15
mars, samåkning från kommunhuset i Tappström kl
8:45.
Påsklovskul
Vi ställer fram vårt stora
påskpysselbord mitt i biblio-

teket, där kan du göra dina
egna fina påskkort. 15-29
mars i huvudbiblioteket.
Trädgårdscafé
i Kulturhusets foajé 15 mars
kl 12-14.
Mälaröarnas konstförening
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 15 mars kl 12-16.
Kl 14 Om ett barnhem i
Nepal
Barnhem i Nepal

Om “Ett barnhem i Nepal”
berättar Eddy Sandberg,
Hans Alm och Richard
Sjöberg. 15 mars kl 14 på
Ekebyhovs slott.
Samarr: KMCH, Kailash
Manasarovar Chrildren
home och SV, Mälaröarna
Vi Unga Bailar
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 16 mars kl 12-16.
Kl 14 dansuppvisning
Ekebyhovs slott
Påskstängt 23-24 mars

Evenemangstips:
red@malaroarnasnyheter.se

Vill du bli Sveriges
nästa fondmiljonär?
Fondmästerskapen 2008 är tävlingen som
kan göra dig en miljon kronor rikare.
Välkommen in och gör din anmälan på kontoret på Ekerö
eller på swedbank.se.
Sista anmälningsdag 16 mars.

EKERÖ 08-560 350 95
www.fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80
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”Masten behövs inte längre”
Ungefär här kommer masten
att bryta horisonten

Masten kommer att synas från värdsarvet med
Hovgården och Birka. Bilden är manipulerad.
ADELSÖ | Än en gång
har motståndarna mot
3G-masten på Adelsö
överklagat med Björn
Gillbergs hjälp. De vill
också att kommunen
och länsstyrelsen gör
en ny miljökonsekvensbeskrivning.
– Tele2:s och Telia
Soneras täckningskartor visar att masten
inte längre behövs.
Striden gäller en 66 meter
hög mast som skulle placeras
väl synlig på en kulle i
Lundkulla mellan de två
världsarvsområden Hovgården och Birka. Totalhöjden över vattnet blir närmare 100 meter.
Över hundra fastighetsä-

gare överklagade Ekerö kommuns bygglov med hjälp av
Björn Gillberg, som funnit
stöd i att Ekerö byggnadsnämnd begått ett formellt
fel: sakägare nära den planerade masten hade inte blivit
underrättade.
Den 25 februari i år upphävde länsstyrelsen byggnadsnämndens beslut. Konkret betyder det att Ekerö
byggnadsnämnd nu – för
tredje gången – får informera
en sakägare. Därefter kommer nämnden att fatta ett
nytt beslut om bygglov. Som
med stor sannolikhet kommer att överklagas igen.
– Vi ska se till att vi gör allting rätt nu, så att länsrätten
till sist sätter punkt, säger

Lennart Nilsson (m), byggnadsnämndens ordförande.
Adelsös mastmotståndares
främsta argument mot masten nu är emellertid inte formellt juridiska utan att masten inte längre behövs. Tele 2
och Telia Sonera meddelade
för över ett år sedan att 3Gutbyggnaden är klar. Teleföretagens egna täckningskartor redovisar full 3G- täckning på Adelsö. Och enligt
PTS, Post- och Telestyrelsen
är det 3G-nät som uppfyller
tillståndsvillkorens
täckningskrav nu klart.
– Kommunen och länsstyrelsen måste värna om våra
unika historiska miljö- och
naturområden. Dels världsarvsområdena, dels är Adelsö, en ö mitt i Mälaren, redan
i sig enligt miljöbalken
skyddsvärd natur av riksintresse. Dessutom slukar en
sådan här mast energi, vilket
också måste vägas in beslutet
i dessa växthuseffekt-tider,
säger Jan-Erik Orrestig från
Adelsö.
– Vi begär nu att byggnadsnämnden och länsstyrelsen
lever upp till sitt mycket
stora ansvar att förvalta
denna miljö av riks- och
världsintresse. genom att
göra en uppdaterad, heltäckande och objektiv miljökon-

sekvensbeskrivning. Det
innebär en avvägning mellan
negativ miljöpåverkan på
världsarv och riksintressen,
strålningsrisker, människors
oro, förfulning av boendemiljön, energiförbrukning,
påverkan på fågelliv med
mera, vilket ska vägas mot
”behovet” av masten, säger
Jan-Erik Orrestig.
– Det där med miljöpåverkan och påverkan på landskapsbilden har ju byggnadsnämnden redan försökt,
säger Lennart Nilsson och
hänvisar till nämndbesluten



i ett tidigt skede, 2003 och
2004, då bygglov avslogs två
gånger med hänvisning till
den värdefulla landskapsbilden. Varje gång med bakläxa
från länsstyrelsen som följd.
– Länsstyrelsen pekar med
hela handen och det finns
ingenting vi kan göra, säger
Lennart Nilsson (m).
– Det vi har tagit hänsyn
till är att masterna bör samordnas. Ursprungligen ville
operatörerna få till två master på södra Adelsö. Vi har
lyckats med att få dem att gå
ihop om en mast, just med
hänsyn till världsarvet.

– Även om PTS bedömer
att det teoretiskt är full täckning på Adelsö, så är det inte
operatörernas bedömning.
Enligt information vi fått
från dem behövs det inte
många mobilsamtal för att
kapaciteten ska gå i taket. För
övrigt är det inte vår sak att
bedöma täckningen.
Men operatörerna s främsta motiv är väl att få täckning
för att sälja fler mobiltelefoner?
– Självklart. Så är det ju,
säger Lennart Nilsson.
INGELA MÆCHEL

FÖLJETÅNGEN OM 3G-MASTEN VID VÄRLDSARVET

>> MARS 2003 Bygglov söks för 3G-mast intill världsarvet Hovgården
MARS 2004 Ekerö byggnadsnämnd avslår bygglov
JUNI 2004 Länsstyrelsen upphäver Ekerö byggnadsnämnds beslut
NOVEMBER 2004 Ekerö byggnadsnämnd avslår bygglov igen
MAJ 2005 Länsstyrelsen upphäver än en gång byggnadsnämndens beslut
>> JUNI 2005 Ekerö byggnadsnämnd viker sig och ger bygglov
OKTOBER 2005 Länsstyrelsen upphäver Ekerö byggnadsnämnds beslut sedan det upptäckts att en sakägare på Adelsö inte blivit informerad
NOVEMBER 2005 Ekerö Byggnadsnämnd beslutar på nytt om bygglov
Bygglovet överklagas av ännu en fastighetsägare som inte blivit underrättad
JANUARI 2006 Länsstyrelsen beslutar att fastighetsägaren inte behöver underrättas eftersom hennes fastighet ligger mer än 300 meter från den planerade masten
APRIL 2006 Länsstyrelsens beslut överklagas till länsrätten
DECEMBER 2006 Länsrätten upphäver länsstyrelsens beslut
>> OKTOBER 2007 Ekerö byggnadsnämnd underrättar fastighetsägaren och beslutar på
nytt om bygglov
JANUARI 2008 Björn Gillberg, Miljöcentrum, överklagar bygglovet. Ännu en fastighetsägare har inte blivit underrättad. Nämnden har heller inte annonserat inför beslutet.

Kulturens övärld

Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se evenemangskalendern på
www.ekero.se/evenemangskalendern
Lördag 8/3 kl 10-14, nästa tillfälle 19/4
Barnlördag på Huvudbiblioteket
Välkommen hela familjen till en härlig barnlördag
på biblioteket! På vår barnlördag kan allting
hända, magiska sagostunder på vår stjärnbeströdda sagomatta, underbara sångskatter, häftiga
musikgig för de minsta, rim och ramsor, pyssel i
mängder. På lördag kommer Gocki med sin kompis Kalle Kråka och har dinkelidunk med alla barn
kl. 12.00 och kl. 13.00
Lördag 8/3 kl 12-14
En FnuRRa på tråden
En skaparverkstad med metalltråd för barn och
unga. På plats finns konstnären Stig Holm.
Platsbiljetter släpps samma dag på
Huvubiblioteket. Verkstaden äger rum i Galleri
Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C.
T o m 29/3
En FnUrra på tråden
Kom och titta på fnurror i metalltråd skapade av
sportlovslediga barn i Ekerö kommun! Allt under
ledning av konstnären Stig Holm.
Galleri Utkiken, Kulturhuset,
Ekerö C.
Tisdag 11/3 kl 1
Ben och börd
Ing-Marie Back Danielsson fil. dok i arkeologi
berättar om tankar kring föremåls födelse och tillverkning under järnåldern. Biblioteket,
Kulturhuset, Ekerö C.
Samarr: Fornminnessällskapet Mälaröarna med
stöd från Ekerö Kulturnämnd och Sthlms läns
Bildningsförbund

Lördag 15 mars kl 12.00
Trädgårdscafé i biblioteket
Ulla Jansson berättar om vilda örter till mat, te
och krydda. I foajen kommer vi att ha försäljning
av trädgårdsprodukter.
Samarr: Vuxenskolan Mälaröarna.
15-29/3
Påsklovskul
Vi ställer vi fram vårt stora påskpysselbord mitt i
biblioteket, där du kan göra dina egna fina påskkort. Biblioteket, Ekerö C
15-16/3 kl 12-16
Helg på Ekebyhovs slott
Lördag kl 14 Om ett barnhem i Nepal berättar
Hans Alm, Eddy Sandberg och Rickard Sjöberg.
Loppis till förmån för barnhemmet i entrén.
Kaféansvarig: Mälaröarnas Konstförening
Söndag kl 14 Dansuppvisning
Kaféansvarig: Vi Unga Bailar
I slottsgalleriet: Lena Hjelm,
Älgar - Växter - Människor, Måleri
Lördag 29/3 kl 15
Flyg lilla fjäril
En svängig och poetisk musikförställning med
influenser från hela världen och där publiken är
delaktig. Helen Don Lind, Cloffe & Hugo Widén.
Erskinesalen, Kulturhuset Ekerö C. Rek ålder från
3 år. Biljetter 50 kr på Huvudbiblioteket från 17/3
eller biljettreservation@ekero.se
Samarr: Länsmusiken i Stockholms län

Börja
spela golf
2008!
Nybörjarkurs och Medlemskap
Troxhammar Golfklubb
1.995:Tel. 08 560 206 10
www.troxhammargk.se

6

nyheter | MÄLARÖARNAS NYHETER • 10 MARS 2008
Chefslön
på plats 33

Utköp drabbar skolans budget
EKERÖ| Det blev dyrt för
Tappströmsskolan att
anställa en obehörig
lärare och därmed köra
över en av de behöriga
sökanden – cirka
600 000 kronor som
skolan måste ta ur den
egna budgeten.
Den behöriga tappströmslärare som inte fick tjänsten
har nu fått ett avgångsvederlag på 15 månadslöner.
Det var när en specialpedagog/arbetslagsledare skulle anställas på Tappströmsskolan som tjänsten gick till
en före detta elevassistent
med enbart gymnasieskola
som formell utbildning,
trots fyra behöriga sökanden
med goda kvalifikationer.
Bland andra avvisades den
lärare på skolan som redan
har den speciallärarutbildning som var lämplig för

tjänsten. Denna lärare hade
undervisat på skolan i 25 år.
Tappströmsrektorns hantering överklagades till länsrätten.
Kommunen svarade länsrätten via kommunjurist
Marianne Ekblom bland
annat: “Anneli Jeppsson
gjorde bedömningen att de
sökande med formell utbildning saknade antingen rätt
kompetens eller personlig
lämplighet för tjänsten”.
I en bilaga till kommunens
yttrande hävdade Anneli
Jeppsson om en av de sökande att “referenser från kolleger inhämtats. Sökande
bedöms inte som lämplig till
befattningen som arbetsplatsledare”. Den person
som Anneli Jeppsson syftade
på var just den behöriga lärare som redan fanns på skolan.
När representanter för

“Jag vet att rektorn fortfarande
anser att hon
handlade rätt och
att hon bara borde
ha ´formulerat`
sig annorlunda”

Lärarnas Riksförbund läst
detta tog de kontakt med de
kollegor som Anneli Jeppsson refererat till. De fick inte
fram att kollegerna skulle ha
yttrat något negativt om
sökanden.
Konfronterad
med detta medgav Anneli
Jeppsson att formuleringen
var missvisande och måste
skrivas om.
Nu ber kommunen den
förra
tappströmsläraren
skriftligt om ursäkt: ”I inlagan, gällande tjänstetillsätt-

Vad håller du på med – Per Eskilsson?

ningen i Tappströmsskolan
anges som motiv för beslut,
att nn inte är lämplig av personliga skäl. Ekerö kommun
beklagar formuleringen och
att denna lett till att nn känner sig kränkt”.
– Det är ingen ursäkt säger
läraren till Mälaröarnas
Nyheter. Kommunen ”beklagar formuleringen”, men
jag vet att rektorn fortfarande anser att hon handlade
rätt och att hon bara borde ha
”formulerat” sig annorlunda.
– Jag hade självklart velat
fortsätta att jobba på skolan.
Men jag bad själv om avgångsvederlaget eftersom jag
inte kan fortsätta så länge jag
har en chef som tycker illa
om mig och de synpunkter
jag har haft på den organisation av undervisningen som
har ägt rum under de senaste
åren. Tyvärr kan man nu

avläsa resultatet av denna
organisation i Skolverkets
senaste statistik, enligt vilken Tappströmsskolan har
sämst resultat av kommunens skolor.
Mälaröarnas Nyheter har
bett rektor Anneli Jeppsson
om en kommentar till att
avgångsvederlaget för den
utköpta läraren kommer att
tas ur skolans budget. Anneli
Jeppsson bad att få återkomma, vilket hon inte gjorde.
Istället vände hon sig till personalchef Eva Lundin, som i
sin tur bad pressinformatör
Johan Elfvér förse tidningen
med en lämplig kommentar.
Enligt Johan Elfvér som
talat med en personalchef
Ingrid Dahlström-Millar,
blir det skolans personalbudget som kommer att belastas.

Den idealiska kommundirektören
klarar av stark mediabevakning

BLOGGOSFÄREN | Den blide, hummande Per
Eskilsson, aktiv moderatpolitiker sedan
1970, har sedan han gick i pension från
Riksrevisionsverket och politiken kommit
ut som ansvarig utgivare för kommunens
gapigaste debattorgan, Ekeröbloggen.

KOMMUN | Lyssnande, engagerad, samtidigt handlingskraftig
och med en förmåga att “klara av att ibland vara starkt bevakad av massmedia”.
Så vill ledande politiker i kommunen se efterträdaren till
Lena Malmfors som helst bör vara på plats redan i höst.

Vad har hänt?
– Jag förverkligar i själva verket en länge närd
dröm som jag haft ända sedan jag gick i gymnasiet
i Linköping på 50-talet. Tillsammans med min
klasskamrat Lars Furhoff startade jag då skoltidningen ”Kretteln”. Lars Furhoff blev ju senare för
Per Eskilsson
övrigt rektor för Journalisthögskolan. För närvarande är jag redaktör för ”Lillkorren” – med Östgötakorrespondentens tillåtelse får den kalla sig så – som ges ut av en kamratförening av före detta studenter vid gymnasieskolan i Linköping..
Vi som har följt den politiska debatten har lärt känna dig som en saklig person som aldrig tagit till övertoner?
– Jag har blivit alltmer besviken på utvecklingen i Ekerö kommun och då
får man ta till lite skarpare tonlägen. Bloggens tidigare ansvarige utgivare,
Tommy Liljeros, har på senare tid fått alltmer att göra och därför har jag tagit
över. Vår strävan i den nya redaktionen är att bredda innehållet, fortsätta en
dialog och en ökad debatt. Mer så än att jaga enskilda personer. Som ansvarig
utgivare är jag naturligtvis inte ansvarig för åsikter som tas upp i inläggen,
vilket en del tycks tro.
Vad anser dina före detta politikerkollegor?
– Ja, umh…, det har varierat. Det finns personer som är lika bekymrade
som jag. Sen finns det en del som inte längre vill prata med mig…

Ekerö kommun har lagt ut en beställning på en ny kommundirektör till konsultföretaget Boyden. Med uppdraget följde en “kravspecifikation”, det vill
säga ett dokument som anger de krav som beställaren – i detta fall politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott – har på kommunens viktigaste framtida tjänsteman, efterträdaren till Lena Malmfors.
Den önskade personen ska således uppfylla bland annat följande krav:
• Han/hon ska vara akademiker med administrativ och ekonomisk
inriktning, gärna civilekonom.
• Han/hon ska ha minst fem års erfarenhet av arbete i ledande ställning i en
kommun.
• Han/hon ska “tillsammans med den politiska ledningen initiera, stödja
och driva utvecklings-, effektiviserings- och förändringsarbete med målsättning att Ekerö ska vara i toppklass”.
• Han/hon ska delta i arbetet med att “stärka varumärket Ekerö” genom
kontakter med näringslivet och i samarbete med andra kommuner och
regioner.
• Han/hon ska ha god förhandlinsvana samt god vana att utveckla samarbeten i olika sammanhang, vara engagerad och lyssnande, ha en tydlig, kommunikativ och öppen ledarstil och ge underställd personal stöd och utrymme för att kunna verka självständigt inom sina respektive områden.
• Samtidigt ska hon/han kunna prioritera och “med handlingskraft driva
rätt frågor”.
• Och dessutom ska hon/han “kunna hantera ett offentligt uppdrag, arbeta
i en transparent verksamhet och klara av att ibland vara starkt bevakad av
massmedia”.

INGELA MÆCHEL
Fotnot: Krettel = elev vid Linköpings Högre Allmänna Läroverk.

Vi etablerar oss nu på Jungfrusunds Marina!
Här kan du sälja och köpa din båt. Välkommen ner!
Tel: 735 21 40

●

INGELA MÆCHEL

Bryggavägen 133

●

www.smy.se

EKERÖ | Kommunchefen
i Ekerö tillhör inte de
mest välbetalda i vare
sig Stockholms län
eller i landet.
Lena Malmfors lön på
69000 kronor i månaden
placerar henne på plats 33 på
en lista över kommunchefernas löner år 2007 som
tagits fram av tidningen
Dagens samhälle.
Högst på lönelistan finns
stadsdirektören Irene Svenonius i Stockholm med 125
000 kronor i månaden, följd
av Johan Assarsson i Västra
Götaland med 124 400 kronor. Längst ner hamnar
kommunchefen
Hans
Nyman i Åsele kommun
med 39 400 kronor.

Försäkringskassan
använde spioner
EKERÖ I Försäkringskassan kräver att en
kvinna från Ekerö som
fått 248.694 kronor i
bidrag betalar tillbaka
pengarna.
Försäkringskassan har samlat bevis mot kvinnan bland
annat genom fotografier
tagna av en granne och
videofilmningar. Materialet
visar, anser försäkringskassan, att ”uppgivna besvär
inte stämmer” och att kvinnan har ”normal rörlighet
utan tecken på rörelseinskränkning”.

A-kasseersättning
mer än halverad
EKERÖ I År 2004 betalades
44,5 miljoner kronor i
arbetslöshetsförsäkring ut i
Ekerö kommun. 2006 rasade beloppen till 35, 3 miljoner och 2007 till 19,8 miljoner.
Minskningarna
beror
både på att fler arbetslösa har
fått jobb och att ersättningsnivåerna från a-kassan har
minskat.
Siffrorna som är nypublicerade kommer från IAF,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Enligt
dem minskar utbetalningarna i samtliga Svenska kommuner.

u
Vi tar n
ya
emot n !
rag
säljuppd
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Grov backvandalisering
EKEBYHOVSBACKEN |
Medlemmarna i
Mälaröarnas Alpina,
Mask, har inte bara
drabbats av den varmaste vintern i mannaminne, vandaliseringen
av anläggningen är
också värre än någonsin.

Från vänster styrelseledamöterna Sivert Åkerljung,
Anna-Carin Stålgren, Jenny Järveborg-Andersson,
Thomas Swenson, Febe Eriksson och Pernilla Davidsson.
På bilden saknas Christina Blom-Andersson, Peter
Östergren och Ann-Charlotte Kihlström.

Kristdemokraterna
har haft årsmöte

– Nu kan det inte bli värre.
Förutom de eviga plusgraderna har vårt nyrenoverade
starthus bränts ner, säger
Egone Seibel, driftansvarig
för Ekebyhovsbacken.
Ett första försök att tända
eld på Mälaröarnas högst
belägna byggnad gjordes på
natten den 28 februari. Polis
och räddningstjänst var dock
snabbt på plats och kunde
släcka elden som fått fäste på
panelen. Den 1 mars klockan
02.36 larmades räddningstjänsten återigen ut till
samma plats. Men denna
gång gick starthuset inte att
rädda.
– Gärningsmännen har
säkert ingen aning om vilka
följder en sån här vandalisering får för oss i klubben. Om
vi fick reda på vilka som gjort
det borde straffet vara att de
skulle vara med om att bygga
upp det igen, att råskälla och
hämnas leder ingen vart,
säger Egone Seibel.

POLITIK | Förutom sedvanligt styrelseval diskuterades vid Kristdemokraterna
på Mälaröarnas årsmöte
den 16 februari bland
annat Ekerö kommuns dåliga placering i företags- och
medborgarundersökningar.

Egone Seibel tittar bedrövat på resterna av Masks nedbrunna starthuset.

Ekebyhovsbacken har under många år varit ett tillhåll
för öns ungdomar. Under
senare tid har klubbens
ideellt arbetande medlemmar konstaterat att vandaliseringen blivit allt grövre.

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

– Det känns mycket tråkigt
att den meningslösa vandaliseringen eskalerar. Det är
också förödande för moralen
i klubben. Sånt här meningslöst sabotage lägger sordin på
medlemmarnas glöd. Bara

under senaste året har vi
polisanmält sex grova vandaliseringar, säger Tom
Rapaport, ordförande i
MASK.
OVE WESTERBERG

– Vi har ökat med knappt
tiotalet medlemmar sedan
årsskiftet och fått in tre nya
förtroendevalda politiker i
olika nämnder vilket är
mycket glädjande. Vi är
också stolta över att få anordna Stockholms läns distriktsstämma för kristdemokraterna den 15 mars i Erskinesalen. Då ska vi marknadsföra vår vackra kommun för de 226 inbjudna
landstings-, kommun- och
riksdagspolitikerna från hela
länet, säger kd:s gruppledare
Sivert Åkerljung.

En omfattande diskussionspunkt på årsmötet blev
resultaten av Svenskt näringslivs företagsklimatranking och SCB:s medborgarundersökning. Det är inte
acceptabelt att Ekerö kommun med sina goda förutsättningar ska hamna så
långt ner i ranking bland
Sveriges kommuner ansåg
årsmötet. Uttalandet på årsmötet blev att ”vi kristdemokrater kommer att agera,
och komma med konkreta
förslag till åtgärder”.
Till ordförande 2008 valdes Christina Blom-Andersson och till 1:e vice ordförande Sivert Åkerljung.
Övriga i styrelsen är Peter
Östergren, Anna-Carin Stålgren, Thomas Swenson,
Ann-Charlotte Kihlström,
Pernilla Davidsson och
Jenny Järveborg-Andersson.
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Äntligen!

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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Tillsätt en hästansvarig i kommunen och hjälp
oss aktivt med arbetet med ridvägar. Ridningen rör tusentals kommuninvånare och är
en av Sveriges största sporter.

V

isste du att den enda sport i Sverige som är större än
hästsporten är fotbollen? Över en halv miljon svenskar håller på med hästar som sport, motion, intresse
eller yrke och ridsporten genererar 28 000 heltidsjobb
– lika många som restaurangbranschen. I vår kommun finns över
2000 hästar i uppemot 150 stall. Ekerö har hästfolk av alla slag
och på alla nivåer. Vi är antagligen flera tusen personer.
Trots att vi är så många behandlas hästfolket ofta som en marginell grupp som får maka på sig för andras intressen, och vi får
sällan hjälp eller del av allmäna medel. Varför? Vi bor också här
och betalar vår kommunalskatt.
Säkert 90 procent av all ridning sker i ridhus och på ridbanor.
Det är där man tränar och tävlar. Ibland måste man dock för
hästens hälsa lämna banan. Var får vi vara? I skogen? Där riskerar
man att bli utskälld eller jagad på motorcykel (Färentuna). På grusvägarna? Allt oftare sätter vägföreningar upp förbudsskyltar mot oss (utan tillstånd). På asfaltsvägarna? De är av trafikskäl
olämpliga. På stigar och traktorvägar? I höstas blev
två barn i Skåtrakten jagade av en bonde därför att
de red på en traktorväg mellan några åkrar.
Följden är att ryttarna kör sina hästar till ridhuset i hästtransporter – knappast miljövänligt.
Även i Färentuna måste vissa hästägare köra sina
hästar till ridhusen därför att bönder vägrar låta
dem skritta förbi på avgörande ställen. Samma
bönder som har stora inkomster av traktens hästägare.
Om man studerar rådande lagar och bestämmelser kommer
man snabbt fram till att markägarna faktiskt inte har rätt att
stänga av ryttare – i de allra flesta fall. Men för att inte förstöra relationerna helt, väljer de flesta ryttare ändå att respektera markägares och vägföreningars ogiltiga förbud. Resultatet är att vi
snart inte kan rida någonstans.

Var får vi
vara?
Vi jagas
överallt

E

möjlig lösning vore ridslingor. De finns på Lovö och
Ekerö, men inte på Färingsö. På sidan 64 i kommunens
översiktsplan står att det finns ett behov av att "kanalisera ridningen och anlägga fler ridstigar".
Jättebra! Frågan är bara: vem ska hålla i det? En liten förening i
Färentuna har i över fyra år kämpat med att få bönder och markägare att gå med på en ridslinga – men får dörren i ansiktet gång
på gång. Ridföreningar och markägare behöver ett mellanled i
samtalen. Vår mening är att kommunen måste ta på sig att sköta
dessa samtal.
Anlagda ridvägar skulle ge både miljövinster, ökad trivsel och
ökad säkerhet. Markägarnas behållning blir att de slipper se oss
på "fel" ställen samt att de får en liten ersättning.
Ridvägar kan bitvis anläggas intill gång- och cykelvägar. Idag är
det på vissa håll ont om cykel -och gångvägar. På asfaltsvägarna
körs det mycket och fort, mängden trafik (inte minst tung trafik)
har ökat stort och folk vågar inte låta sina barn cykla eller gå.
Till sist: det har i år i Sverige inträffat flera allvarliga olyckor där
bilar har kört in i hästar. Nu när kommunen äntligen skjuter till
extra pengar till fritidssektorn, vore det inte på tiden att något
görs även för de ridande barnen? Några ridslingor skulle kosta en
bråkdel av till exempel den planerade konstgräsbanan i Träkvista.
Vi uppmanar Ekerö kommun att:
* Ta hästfolket och hästsporten på allvar. Det handlar inte bara
om gödselstackar och stängselgränser.
* Tillsätt en hästansvarig i kommunen. Det rör tusentals kommuninvånare och en av Sveriges största sporter.
* Hjälp oss aktivt med arbetet med ridvägar.

Ulrika Fåhraeus,
samt Marie Raftling
och Gitte Ragsdale
Hästäga re i Färentuna

• 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.

12

mälaröarna runt | MÄLARÖARNAS NYHETER • 10 MARS 2008

Den marktäckande perennväxten sedum byts ut mot betydligt
hållbarare granitkross.

Granitkross och körvett
Brottarglädje med Skå IK på Träkvista fritidsgård. Maja
Bergkvist, 6 år, i närkamp med 5-årige Jonas Grahn.

Gott om sportlovsalternativ
UNDER SPORTLOVET hade
idrottsföreningarna och
Ekerö kommun laddat med
ett digert prova-på-program. Förutom sju olika

idrotter fanns internetcafé,
skaparverkstad, teater och
sagostunder för de barn och
ungdomar som stannat
hemma på sportlovet.

En given sportlovshit var internetcaféet i IT-ladan som hade laddat med spelen som gäller. Här kör Linus Åhlund Country-strike.

Virus i
datorn?

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

vid
Träkvistavallen fortsätter att
engagera
mälaröborna,
främst vad gäller dåligt
underhåll och dålig trafikmoral.
I Vikingarondellens begynnelse handlade det mest
om att en del trafikanter
inte upptäckt att det byggts
en cirkulationsplats med en
vikingasköldsliknande skapelse på toppen. Sedan invigningen sommaren 2006
tror tekniska kontoret att
närmare trettiotalet bilister
kört upp på Vikingarondellen istället för att runda den.
Dessutom har ett antal
bmx-cyklar, moppar, kundvagnar och någon jeep setts
gena över konstverket.
Så åtgärd ett blev att belysa konstverket med
dubbla strålkastare. Även
om besöken efter det blivit
färre har felnavigerarna inte
helt uteblivit. Påhälsningarna har också frestat hårt

VIKINGARONDELLEN

på den känsliga marktäckande perennväxten sedum,
som slitits sönder.
Därför genomför tekniska kontoret nu åtgärd
nummer två i samarbete
med cirkulationsplatsens
skapare Ingrid Rådmark.
Istället för sedummattan
läggs svart granitkross nedanför konstverket.

Lustfylld dans i köpcentret
LÖRDAGSSHOPPANDE

En del bilister som försöker komma in i cirkulationsplats från Älvnäsvägen
eller Träkvistavallen upplever att många trafikanter
på Ekerövägen tror att de
har förkörsrätt. Därför låter
Närpolischef Ann-Kristin
Gunnarsson meddela att:
”fordon som tänker köra in
i cirkulationsplatsen har
väjningsplikt mot de fordon
som befinner sig inne i cirkulationen och ska därför i
god tid sänka hastigheten
eller stanna”.

mälaröbor bjöds på oannonserad upplevelse, den 23
februari, när en kvartett
dansare intog ett dammigt
Mälarö torg med sin fysiska
dansföreställning.
Det unika mötet mellan
öbor och dansarna från projekt Avart Dans & Rörelse
väckte mycket blandade
reaktioner. Många ur publiken passerade danskvartetten som om de inte existerade, medan flertalet uppskattande stannade och gjorde
kommentarer som ”att det
är ju precis som i Paris” eller

”vi måste beröra varandra
mer”.
– Det blev ett mycket
uppskattat besök som jag
hoppas vi kan bjuda på igen,
kanske då i någon annan
konstform, säger Maud
Edvardsson, kulturproducent i Ekerö kommun.
Föreställningen finansierades främst genom bidrag
från Stockholms Läns kulturförvaltning.
Avsikten med jippot var
bland annat att sudda ut
gränsen mellan publik och
dansare.
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Minnenas arkiv i filmversion

Älgar, växter
och dans
EKEBYHOVS SLOTT I Bild-

konstnären Lena Hjelm
visar sina älgar, växter och
dansande människor i
Ekebyhovs fyra slottsgallerirum den 15 till 30
mars.
Lena Hjelm vill med sitt
breda motivval skapa något
nytt och överraskande
annorlunda.
– Älgar är djur som sedan
länge har haft stor påverkan på mig eftersom de varit en del av min uppväxt,
då jag är född och har mina
rötter i Jämtland. Älgar är
för mig hemlighetsfulla
och ståtliga varelser, som
uttrycker något nästan
mänskligt.
– Växter ser jag som
vackra, sensuella, levande
och rika på färg och form.
Det är ett motiv som jag
länge har tecknat och målat.
– Människor är ett motiv

Det var en mycket nöjd och stolt Thomas Jacobsén, som berättade om den långa vägen till sju bearbetade filmer från 40-50-talets Munsö och Ekerö, som han
samlat på en DVD.

HEMBYGDSHISTORIA | Det
var mer än fullsatt i
Ekebyhovs Wrangelska sal
när munsöbon Thomas
Jacobsén gick i mål med
sitt kulturarvsprojekt, sju
filmer samlade i ”Minnenas
arkiv”.

Från det ögonblick då han
kläckte filmidén till presentationskalaset den 21 februari
hade det gått fjorton år. Så
det var en mycket nöjd och
stolt Thomas Jacobsén som
berättade om den långa
vägen till sju bearbetade filmer
från
40-50-talets
Munsö och Ekerö. Allt samlat, med hjälp av senaste tek-

nik, på en snyggt inpackad
samlings-DVD.
Det var många hembygdsin-

tresserade öbor som följt
hans envetna arbete på distans som nu hade samlats för
att få ett smakprov av slutresultatet.
– Det här kunde man inte
ha anat när jag låg på kammaren och filosoferade för fjorton år sedan. Efter att först ha
legat och tyckt synd om mig
själv några veckor, på grund
av en allvarlig knäskada,
insåg jag att något annat
måste ta vid. Det var då jakten på de gamla 16-millimetersfilmerna började, sa

Thomas Jacobsén, som varit
munsöbo i hela sitt liv, det
vill säga 58 år.
I hembygdslitteraturen,
som Thomas intensivstuderade, framkom att folkskollärare Allan Fridén på Munsö
och kyrkoherde Henry Röttorp på Ekerö filmat vardagslivet i hembygden. Efter
mycket letande hittade han
vad han sökte i skrymslena
på Ekerö pastorat och i
Adelsö prästgård. De sköra
filmerna var dock i akut
renoveringsbehov.
– Det var då jag gick till
Elisabet Lunde och Maud
Edvardsson på Ekerö kulturnämnd för att få ekonomiskt

stöd för projektet. Med hjälp
av John Bergman, som gjort
Stockholmspärlor, och hans
goda kontakter på Svenska
filminstitutet och Sveriges
Radio fick de till det.
När filmerna från 40- och

50-talen visades på premiären, hördes många igenkännande kommentarer från de
äldre i publiken, när vänner
och grannar i yngre upplaga
visades på den vita duken.
– Det jag främst vurmar
för är den lilla människan,
torparen och stataren. Utan
dessa hade inte storbönderna
och godsherrarna funnits
till. Många kort tas vid högti-

der, men det vardagliga
glöms oftast bort att dokumentera. När vi trötta äter
frukost eller går till bussen
kan också bli intressanta bilder i framtiden. Vi lever här
och nu och det blir snabbt
dåtid och efter ytterligare ett
tag är det forntid. Så det är
guld värt med vardagsbilder
som annars glöms bort. Själv
tänkte jag börja filma vardagen runt mig, säger Thomas
Jacobsén.
Samlings-DVD:n ”Minnenas arkiv” har gjorts i 500
exemplar och säljs för 150
kronor styck.

som alltid funnits med i
mina bilder. Sedan en tid
tillbaka har jag varit intresserad av människor och
kroppar i rörelse, som dansar. Men också människor
som vilar och är stilla, hur
en kropp ser ut efter en rörelse. För ungefär tjugo år
sedan, när jag gick på Konstakademin i Köpenhamn,
arbetade jag i vax och brons
med dansformen.
Lena Hjelm började sin
konstnärskarriär med utbildning på Konstakademien i Köpenhamn och
Konsthögskolan i Stockholm mellan åren 19771984. Sedan dess har hon
visat sina bilder på mängder av utställningar. Hon
finns också representerad i
ett stort antal landsting.

OVE WESTERBERG

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

Antennproblem!
Tranebergs TV-service
AB E H Nordqvist, Ekerö Färglager
Träkvista Torg, Box 93, 178 22 Ekerö
Tel. 560 313 40 ekero@colorama.se

25 år i Bromma
Gesundaplan 59 ● Tel. 25 34 15, 0708-25 34 15
www.tranebergstv.se
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| 50 år sedan
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Om torparens hårda lott
och den första biltelefonen
FÖR FEMTIO ÅR SEN |
Varje år skulle torparen
i Norrskog utöver sina
hundra dagsverken leverera sex famnar ved, sex
kannorna smultron, sex
kannor lingon samt
skriva under på att leva
ärligt och anständigt.
Om detta berättade kyrkoherde Henry Röttorp under
en hembygdsafton på Ekerö
1958. Han hade just hittat 80
år gamla arrendekontrakt
från Norrgård.
– Bland dem som lyssnade
med särskild spänning var
krutgubbarna Gustav Eriksson och Albin Carlsson,
söner till de torpare som
bodde på Norrgård 1874-1891
respektive 1891-1903, berättar Mälaröarnas Nyheter.
– Om man t ex 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 som
hemma. Men sedan förra
seklet har revolutionerande
förändringar skett på alla
områden, inledde kyrkoherde Röttorp.
– Arbetstiden var 1 april till
den 1 oktober, fem på morgonen till åtta på kvällen och
under vinterhalvåret från sju
på morgonen och så länge

Eva Eriksson, Färingsötaxi, med Mälaröarnas första biltelefon, 1958. “Det hörs lika bra som i en vanlig telefon,
tyckte fru Eriksson när hon i Dodgen tog emot ett samtal från maken i hemmet-bilstationen”, berättade
Mälaröarans Nyheter.
man såg att arbeta utomhus.
Dessutom var det sagt att
torpare under bärgningstiden skulle inställa sig för
arbete på vilken tid som helst
på dygnet, mot en ”övertidsersättning” på 10 öre i timmen.
– Torparhustrun hade en
hård lott. Inte nog med att
hon ofta fick arbeta hela
dagen vid gården, sedan
hade hon också hushållsarbetet och den oftast stora
barnaskaran att tänka på.
Vidare skulle hon förse hela
familjen med kläder, och det

klarade hon genom en ständig linodling och några får.
Mälaröarnas Nyheter i
mars 1958 kan också förmedla nyheten att Mälaröarna
har fått sin första biltelefon.
–Det är makarna Eva och
Evert Eriksson i Färingsötaxi
som installerat en apparat av
det danska märket Link ES
70 i den röda Dodge-56:an B
59650. Snart följer en Chevrolet av 1955 års modell efter,
medan reservvagnen, en elva
år gammal Dodge, får vara
utan.

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby
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Lång lyckad säsong för Skås hockeyjuniorer

Tre hockeytjejer

Serieettan Skå

ISHOCKEY | Det blev två gånger
bonus för Skå IK:s juniorlag, och det
kan komma ännu mer bonusöverraskningar.

ISHOCKEY | Tre hockeytjejer från Ekerö spelar i
ettan nästa säsong.

INNEBANDY | Sker inget
katastrofmirakel spelar
Skås innebandyherrar i
division 5 nästa säsong.

Målsättningen inför säsongen var att säkra
platserna i division 1 för båda A- och Bjuniorlaget. När grundserierna och sedan
Allettan respektive fortsättningsserien var
avverkade fanns bägge lagen med i kvalspel
mot elitserien.
A-juniorerna, som slutade fyra i Allettan,
laddar nu för spel i en liten kvalserie med
fyra lag totalt, där bland andra Hammarby IF
ingår. Trots att bara ettan tar sig till nästa års
regionselit tror de inblandade att oddsen är
relativt goda för Skå.
– Till skillnad från i seriespelet får inga
överåriga användas i kvalserien. Dessutom
har A-j fått extra matchning av A-laget inför
kvalstarten den 12 mars. Stämningen är god
och grabbarna tränar extra på egen hand för

att vara på topp under det intensiva kvalspelet, säger lagledaren Håkan Isberg.
B-juniorerna som kom tvåa i fortsättningsserien ställdes mot Nynäshamn i tre
play off matcher mot elitkval. Efter 1-9 och
2-3 blir det ettan även nästa säsong.

Marcus Erling och Viktor Johansson när Skå
krossade Väsby med 12-2.

När Ekerö IK lade ner sin flickhockey för några år sedan fortsatte några av tjejerna i klubbens pojklag. Linda Olofsson, 86, samt systrarna Louise, -91,
och Sofie Nordberg, -93, har nu
gått vidare till Hässelby/Kälvesta Hockey.
Här har de varit med om att ta
laget till division 1, efter 13 segrar och en oavgjord i fortsättningsseriens 14 omgångar.
Samtliga tre Ekerötjejer har
också spelat i Stockholms
distriktslag.
Även Skå IK:s duktiga målvakt Annika Ferngren, -92, har
provspelat i HKH-Dam.

När två omgångar återstår har
Skå sex poäng och 39 mål upp
mot tvåan, vilket borde garantera serievinsten.
Skå har med en stor dos oflyt
rasat genom det upptightade
seriesystemet under senare år.
Nu hoppas man kunna kliva
tillbaka på mer respektabel nivå.
Eftersom seniorer och juniorer
kör tillsammans är det i dagsläget ingen brist på spelare. Neråt i
pojkåldern ser det dock sämre
ut. I laget finns dock några med
god rutin som var med redan i
början på 90-talet då laget hette
Stenhamra innebandy.

Ekerös hockeyherrar på rätt nivå
’’Egentligen är det
ganska fantastiskt
att det finns två Alag på den här
nivån, vilket borde
betyda att vi bedriver ganska bra
hockeyutbildning
på Mälaröarna’’

ISHOCKEY I Ekerös
hockeyherrar spelade
till sig en plats närmare
hockeyns finrum när
man tog hem seriesegern och därmed säkrade en plats i nästa
säsongs division 2.
– Det ska bli jäkligt kul att
spela i tvåan. Det blir en
mycket jämnare serie och på
den nivån är det betydligt
bättre ordning kring matcherna. Ingen av spelarna har
flaggat för att de slutar och vi
har en stabil och stor ledarkader, så det ser i dagsläget riktigt bra ut inför nästa säsong,
säger tränaren Lennart ”Älgen” Älgekrans.
Eftersom laget bärgade
division 2-biljetten när flera
omgångar återstod blev det
lite svårt med glöden mot
slutet. Framför allt i säsongens sista match i Vikingahallen mot Tullinge ville
man bjuda sig själv och hemmapubliken på en seger. Men
taggade gäster och ett hemmalag utan den rätta motiveringen och känslan resulterade i förlust med 4-5.
Det har gått med en rasande

fart från gärdsgårdsserien till
tvåan för EIK:s representationslag. Årets kliv togs tack
vare de nio spelarna som
lämnade grannklubben Skå



sion 2 innebär också att man
kommer att ladda lite extra
inför seriestarten i höst.

Ekerös hockeyherrar kunde inte klämma fram den riktiga seriesegerkänslan efter att just ha förlorat säsongens sista match.

för en något lugnare fortsättning på karriären i division
3A. Att plötsligt vara närmare 30 spelare i truppen, mot
drygt hälften förra säsongen,
gör stor skillnad för tempo
och konkurrens om matchplatserna. Dessutom fick

DET HÄNDER HEMMA TILL 25 MARS

HANDBOLL | Herrar div 4 östsv. södra: 16 mar kl 15.15

Bollhallen: Skå IK-Haninge HK

INNEBANDY | Herrar div 6 B: 15 mar kl 16.15 Bollhallen:

Mälarö IBK-IS Nybroviken.

ISHOCKEY | Herrar J20 kvalserie mot regionelit (preliminärt matchchema): 15 mars kl 19.30 Allhallen: Skå IKTäby.
• 19 mars kl 19 Allhallen: Skå IK-Hammarby IF.
• 24 mars kl 19 Allhallen: Skå IK-Nynäshamn

man in ett gäng med färsk
division 2-rutin.
– För oss som hållit på ett
tag är det extra roligt att så
många spelare nu återvänt
till sin moderklubb. Bland
andra flera av 84:orna som i
mitten på 90-talet vann S:t



Erikscupen. Oavsett hur
samarbetet fungerar mellan
klubbarna här ute är det bra
för hockeyn att det nu finns
två representationslag på den
här nivån, så grabbarna kan
fortsätta spela på hemmaplan. Egentligen är det gans-

ka fantastiskt att det finns två
A-lag på den här nivån, vilket
borde betyda att vi bedriver
ganska bra hockeyutbildning
på Mälaröarna, säger lagledaren Anette Mannerfors.
Att man nu tagit steget
upp i betydligt tuffare divi-

– Det är dock fortfarande
grabbarna själva som bestämmer vilken träningsdos
som gäller. Även coachningen under matcherna kommer
jag överlåta till dem, så länge
det funkar. Jag styr bytena
och vilka som spelar power
play och liknande, lite terapi
efter matcherna får jag väl ta
hand om också. Eftersom det
blir lite kostsammare att
spela i tvåan ska vi försöka
hitta inkomstmöjligheter för
laget. Jag skulle också gärna
vilja få till en träningsmatch
mot Skå innan serien drar
igång, säger Lennart ”Älgen”
Älgekrans.

OVE WESTERBERG

LÄGET DEN 4 MARS!

HANDBOLL
Herrar div 4 östsv. södra
Carl Lamm HF
17 16
Nacka HK
17 14
IK Bolton
16 11
Sorunda IF
16 10
Harrington Team 16 7
Haninge HK
16 7
HF HUFF
17 7
Sannadals HK
17 4
Skå IK
16 4
Tungelsta IF
16 0

0
0
0
1
1
0
0
1
0
1

1 574-409 32
3 609-464 28
5 479-402 22
5 397-387 21
8 452-420 15
9 402-403 14
10 428-455 14
12 455-486 9
12 357-487 8
15 307-547 1

INNEBANDY
Damer div 3 norra
Täby FC
Bro IK
Ekerö IK
Åkersberga IBF
Töjnan IBK
Västerorts IBK

1
3
2
2
0
4

1 122-48 46
3 71-32 36
4 79-47 35
5 84-43 32
7 64-65 30
6 82-73 25

17
17
17
17
17
17

15
11
11
10
10
7

Bollstanäs SK
KTH IF
Sundbybergs IK
Vällingby BK

17
17
17
17

5
3
2
0

6
1
2
1

6
13
13
16

82-64 21
45-100 10
42-108 8
23-114 1

Herrar div 4 norra
Sundbybergs IK
IBK Gnaget
Nyboda IBK
Kungsängens IF
Westermalms
Ekerö IK
KTH IF
Rosersbergs IK
Täby IS
Djurgårdens IF

Solhems IBK
Ursvik IK
Lokomotiv Kista
Ängby IF
Mälarö IBK

17
17
17
17
17
17
16
16
17
17

14
11
11
11
7
7
6
5
5
0

2
2
2
1
2
1
1
2
1
0

1
4
4
5
8
9
9
9
11
17

121-56
110-56
132-89
112-74
73-67
102-89
66-81
76-84
63-97
58-220

44
35
35
34
23
22
19
17
16
0

ISHOCKEY
Herrar div 3 A

Herrar div 6 B
Skå IK
Stockholm West
IS Nybroviken
Styx IBF

14
14
14
15

12
10
9
9

1
1
1
0

1 127-56
3 91-59
4 84-63
6 108-79

37
31
28
27

14
14
13
14
14

9
7
2
2
1

0
1
0
0
0

5
6
11
12
13

78-90 27
114-85 22
72-113 6
60-106 6
73-156 3

SLUTSPELAD
Ekerö IK
22 17 1 4 146 - 71 35
Hässelby Kälv.
22 16 1 5 164 - 93 33
Lidingö Vikings 22 15 2 5 152 - 73 32
Åkersberga V.
22 12 3 7 120-88 27
Tullinge TP
22 12 2 8 113 - 85 26
GötaTraneberg 22 9 6 7 124 - 83 24
Stortorparna IF 22 11 2 9 147 - 116 24
SDE-hockey
22 10 4 8 104 - 84 24
FOC Farsta
22 9 4 9 115 - 105 22
Eskilstuna HC
22 5 2 15 87 - 146 12
Segersjö HC
22 2 1 19 80 - 209 5
Hallsta IK
22 0 0 22 42 - 241 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.

600 000 kr kastade i sjön!
L ä s å r e t 0 6 / 0 7 s ö k t e Ta p p s t r ö m s s ko l a n en s p e c i a l l ä r a r e
s o m o c k s å s k u l le h a a rb et s l a g s le d a r u p p d r a g . D e t f a n n s f le r a
b e h ö r i g a s ö k a nd e n v a r a v e n l ä r a r e p å s ko l a n me d d r y g t 2 0 å r s
p r i c k f r i a n s t ä l l n i n g . E n av d e
o b e h ö r i g a s ö k a nd e n a h a d e e n
t id sb e g r ä n s a d a n s t ä l l n i n g s o m
e le v a s s i s t e n t p å s ko l a n .
Rektor Anneli Jeppsson valde att
tillsätta den obehöriga elevassistenten
på tjänsten. Det ledde till en anmälan
om laglighetsprövning. I skollagen

står det tydligt att en behörig sökande
till en lärartjänst går före en obehörig
sökande utom i särskilda fall.
Trots detta valde kommunstyrelsen
att stödja Anneli Jeppsson. I sitt första
yttrande skriver hon att ”… Sökande…
framför allt inte bedöms som lämplig
av personliga skäl.” I februari 2007 ändrades formuleringen till ” … att hon
inte bedöms som lämplig på grund av
sin förmåga att fördjupa sig i detaljer
och därmed tappa i helhetssyn.”
Endast Öpartiet reserverade sig
mot beslutet med motiveringen: ”I
kommunstyrelsens tidigare yttrande

Sundqvist slirar på fakta om åsen


REPLIK

I TIDIGARE MN skrev jag ett tydligt
svar till föreningarna som värnar rekreationsområdet. Jag betonade mycket klart att kommunen inte har för
avsikt att förbise dem i en eventuell
exploatering av Skärvik /Solberga
och Roshagen. Johan Sundqvist påstår
att jag inte har haft någon dialog med
berörda i området och att området ska
bebyggas utan laglig grund. Det är felaktigt och direkta lögner.
Vi, Erik Barkman och Eva Mill,
stadsarkitektkontoret, Peter Carpelan,
kommunalråd och Lennart Nilsson,
ordf. byggnadsnämnden, har haft ett
möte med företrädare för berörda föreningar . Erik berättade att planerna är
gamla, men gällande detaljplaner. Det

är formellt ännu inget ärende för genomförande. Det var ett mycket konstruktivt och bra möte. Kommunen
fick bra synpunkter på var föreningarna tyckte var lämpliga respektive
inte lämpliga områden för bebyggelse.
Mötet slutade med att vi ska ha fortsatt dialog och fler möten.
Idrotts- och föreningslivet är oerhört viktigt och därför kan Jungfrusundsåsen enligt översiktsplanen
komma att avsättas som kommunalt
natur- eller kulturreservat.
Det är knappast odemokratiskt att
sälja mark för att bygga bostäder eller
föra dialog. Johan Sundqvist föredrar
osanningens skimmer framför fakta.

till länsrätten har framhållits att
/namn/, som är behörig sökande
och anställd som lärare på den aktuella skolan, inte bedöms som lämplig
av personliga skäl. I det föreliggande
nya yttrandet har omdömet ändrats
till att hon inte bedöms lämplig på
grund av sin förmåga att fördjupa sig
i detaljer och därmed tappa i helhetssyn. Kommunen har inte styrkt
att dessa tämligen opreciserade
omdömen är korrekta eller rimliga
och att /namn/ därmed skulle vara
direkt olämplig. Omdömena uppfattas som kränkande och kommunsty-

relsen skall framföra en ursäkt till
/namn/. Kommunstyrelsen visar
med sitt yttrande att man missförstått rättsläget. Skollagens regler om
behöriga lärare är tvingande. De är
inte förhandlingsbara eller skrivna
för att peka ut mål att sträva mot.”
Och nu har Jeppsson betalt
600.000 kr av elevernas skolpeng för
att den behöriga specialläraren ska
sluta på skolan. Tänk om hon istället
satsat pengarna på våra ungdomar och
bett om ursäkt och erkänt sitt fel.
– Eva Liljeros, Stenhamra

Kanske ett framtida fornminne
Ekerö, en anrik vikingabygd, där värden av fornminnen är en dygd
Men, behöver vi skapa nya av kvarglömt skrot, är en fråga som slagit rot
En dag i november förra året,
låg en bil i Närlundakurva, kvaddad i busksnåret
Ett trasigt plank markerade nedslagsplatsen
Nu, cirka tre månader senare,
vågar man dra slutsatsen
När planket rests,
men bilen ligger kvar
att någon bilvraket
till framtiden spar

– Text och bild:
Rune Carlsson

– Peter Carpelan (m),
kommunstyrelsens ordförande

Ekerö kommunfullmäktige
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

kallas härmed till sammanträde i
Erskinesalen, Kulturhuset i Ekerö centrum,
tisdagen den 18 mars 2008, kl 19.30.
Sammanträdet sänds i Närradion,
101,4 Mhz
Välkomna!
Inger Linge (m)
Ordförande

www.artemia.nu

Kostnadsfri hämtning
av järn- och metallskrot
för privatpersoner samt

söker

Kostnadsfri inlämning

VA-MASKINIST

av järn- och metallskrot
för företag på företagstippen

till vårt tekniska kontor
Du söker och hittar mer
information om tjänsten på
www.ekero.se/ledigajobb

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

FORAB
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Jon Davidsson svarar Lasse Carlsson

Trafikökning – då stängs vägarna av!?





REPLIK

JO VISST, SÅ ÄR DET! Du har helt rätt
Lasse. Klart att det finns ett egenintresse
bakom min insändare. Det gör det väl alltid?
Det var också därför jag skrev under med
både mitt namn och vad jag arbetar med. Så
att det inte skulle råda någon tvekan om vad
och vem jag företräder. Men vem företräder
du, Lasse Carlsson?
Tack för att du uppskattar det arbete vi har
utfört längs stränderna. Vi hoppas att det
kommer många till glädje. Det vet vi redan att
det gör. Ingen behöver vara orolig att vi
kommer att kräva bygglov på hela den sträckningen, så som du påstod att vi ämnade göra.
Däremot kommer vi att fortsätta med uppstädningen. Nu med ökad Highland Cattlekraft.
Kul att vi delar samma friluftsintressen. Jag
har också en kajak liggande på Adelsö och är
hängiven skridsko- och skidåkare. Ägnar så
gott som all min fritid åt sådana aktiviteter.
Jag håller med dig vad det gäller privatiseringen av stränder. Det är inget som vi på
Björkfjärden strävar efter.
Den som är uppmärksam noterar att samt-

liga vägbommar och skyltar med ”privat” är
borttagna på Sättra Gård. Det är en av många
åtgärder som genomförts sedan vi tog över
efter Landstinget år 2002. Vi strävar efter en
öppen gård med många besökare. Då vi tog
över ansvaret för Sättra Gård var det en nedlagd vårdanläggning med stora sociala problem. Nu är vi på rätt spår mot en öppen gård
för boende, verksamheter och besök.
För att klara dessa mål behövs ekonomi.
Därför har vi ansökt om att få bygglov för nya
byggnader. Företrädelsevis förtätning i sk
lucktomter jämte befintlig bebyggelse. Men
också några högkvalitativa lägen med sjöutsikt. Dock utan att påverka det rörliga friluftslivet, som vi själva är en del av. Adelsöleden sitter säkert! Vi gillar ju leden.
En dialog i den nya positiva andan pågår
mellan Björkfjärden och företrädare för Ekerö
kommun. Vi lovar att redovisa för kommuninnevånarna när vi har kommit lite längre
och kan vara konkreta. Än så länge finns bara
olika förslag.
– Jon Davidsson, delägare i Björkfjärden
Egendomar AB som förvaltar gårdar på
Adelsö

REPLIK
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lastbilar och bussar backar in på skolgårdar
och dagisparkeringar, där det finns lekande
barn, för att vända.
På vår gårdsplan har dessutom Närlunda
vägförening i samband med detta även höjt
vägen så pass mycket att knixen blivit så stor
så bilarna blir kvar på gården när det är halt.
Detta trots att de vid ett möte på plats lovat
att fixa detta. (Vart tog ni vägen?)
En företagsvänlig kommun som Ekerö kan
väl inte ha en miljöekonomisk policy där
man nu måste köra 5 km till sina samarbetspartners i industriområdet på Bryggavägen,
när man före avstängningen bara körde
knappt 1 km.
Till detta ska läggas alla föräldrar som
skjutsar sina barn till och från skola, dagis,
tennis, ridskola och slott. Dessutom serverar
Ekebyhovs slott luncher. Sammantaget har
detta gjort att trafiken förbi skola, fritids,
dagis och kyrka ökat med mer än det dubbla.
Man kan inte låta bli att undra om den delen
av vägen är byggd för denna ökning?

STRAX FÖRE ÅRSSKIFTET stängde
Närlunda vägförening av Björkuddsvägen i
höjd med Parkvillan. Ett beslut de tidigare
tagit trots att det ej var förankrat hos någon
av de berörda och trots att kommunen tydligt visat sitt ogillande. Varför man gjort detta
är det ingen som fått veta, men vid ett samtal
med ordföranden så sa han att det berodde på
att vägen inte var avsedd för den trafikökning
som vägen drabbats av. Vilka vägar i Närlunda vägförenings bestånd är avsedda för den
trafikökning som de drabbats av? Om lösningen på problemen alltid kommer att vara
att man stänger vägar hur kommer då vår
trafik att se ut ? Ta till exempel vägen till
Fantholmen eller till Gällstaö. Ska de som bor
där åka båt eller gå utmed länsvägarna? Vart är
vi på väg?
Avstängningen av Björkuddsvägen har
drabbat alla väldigt illa och nu vädjar vi till de
berörda att med omedelbar verkan öppna
denna väg innan det sker en allvarlig olycka.
Flera incidenter har redan skett med bl.a.
långtradare och lastbilar, så nu vill vi inte
längre sitta på första parkett och titta på när

– Nyströms Plåt & Smide AB,
på Björkuddsvägen sedan 1921

Kommunalrådets högt flygande planer Bättre sent än aldrig!


REPLIK

Ekerö uttryckt intresse av att
förvärva området. Carpelan
har med sitt agerande medvetet fört kommunstyrelsen
bakom ljuset.
Kommunen äger idag 900
hektar mark. Fullmäktige har
beslutat att vi ska sälja mark
för att finansiera investeringar. Pengarna behövs om vi
ska kunna få det som männi-

Jag har vid tre tillfällen frågat
Carpelan om kommunen
uttryckt intresse för att köpa
Skå flygfält. Han har varje
gång försäkrat att något sådant intresse inte finns. Nu
har Stockholm kommit med
ett skriftligt erbjudande i
vilket det står i klartext att

skor verkligen efterfrågar:
Simhall, bollhall och andra
aktivitetslokaler. I det läget
ger sig kommunalrådet ut på
shoppingrunda och vill förbruka skattebetalarnas pengar på att köpa ett sportflygfält, som inte har strategisk
betydelse för kommunen.
– Tommy Liljeros

Ekerö Vårdcentral
informerar
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INGER ANDERSEN (s) gör
en kovändning och står inte
längre bakom en nedläggning
av Drottningholmsskolan.
Härligt! I nämnden var det
bara vi som reserverade oss
mot nedläggningsbeslutet. På
kommunfullmäktige var det
återigen bara Öpartiet som

motsatte sig nedläggning och
budgeterade för ett stimulansbidrag på 600 000 kronor till skolan. Redan i Öpartiets program slog vi fast att
det ska finnas en kommunal
skola i alla kommundelar så
att eleverna har en äkta valfrihet.
Det har under hela processen varit tydligt för ledamö-

terna i nämnden att all fakta
inte redovisats. Vi valde
därför att själva ta reda på
fakta. Det borde flera partier
ha gjort. Vi hoppas nu att
övriga partier kommer till
klarhet och bevarar den 100åriga Drottningholmsskolan.
– Ylva Forslid, Inger
Blomberg för Öpartiet

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

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

Stort sortiment av VÄRMEPUMPAR

15.995:-

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

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR
Nu ett konkurrentkraftigt alternativ till bergvärme!

Telefon 560 375 00

Spara upp till 2/3 av uppvärmningskostnaden.

Fax 560 375 49

Daikin Altherma

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

Försäljning

Service

Installation

Värmepumpar & Kylanläggningar
Mobil: 070-260 16 24

●

Tel & Fax 08-560 466 00

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 redaktionsruta här nedanför).
• Manus tas inte emot via
telefon eller fax.
• Annonserna publiceras
i turordning och i mån av
utrymme.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

Grattis
Natalie
Josefsson
3 år 22/2.
Kramar
mormor och
morfar.

Grattis
Marcus på
din 7-årsdag
den 27
februari
från
mormor
och morfar.

Grattis Theo
på 2-årsdagen från
mamma,
pappa och
Sebastian

Grattis Albin
Löfgren
på 10-årsdagen.
Mormor
och morfar.

Grattis Vidar
på 10-årsdagen den
3 mars.
Kramar från
mamma,
pappa och
Freja.

Ekerö



FÖRLOVADE

• Fredrik Bogström och
Linda Bergman, Stenhamra
den 14/2 2008.



Grattis Towa
Johansson
på 18-årsdagen
9 mars.
Många
kramar från
mamma,
Jamie,
Jasmine,
moster, Anja
och Matti.

DÖDA

• Eivor Iris Ingeborg Skog,
Färingsö, avled den 21
februari i en ålder av 93 år.

Läs MN på www.malaro.com
r
Dags fö g!
nin
vårstäd

MATTVÄTT 20 %
( Erbjudandet gäller t.o.m. 1 maj!)

VI TVÄTTAR: Mattor, Båtkapell, Förtält, Hästtäcken mm
Rådgivning och lagning – Hämtar och lämnar enl ök
Tel. 08-560 337 08/070-650 70 27
E-mail: info@hans-noreen.se
Företaget ingår i Noréens Orienttvätt-gruppen

Vår lilla mamma,
mormor, farmor och
svärmor

Total markentreprenad
Lennart Larsson Trädgårdsentreprenad AB

–

Kerstin
Axelson

Ekerö

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

* 18 december 1930
✝ 26 februari 2008

CLAS
MARIE
Patrick
MATS och SUSANNE
Linn Emil

Anders 073-500 60 62 eller Lennart 070-839 34 06
www.larssonentreprenad.se

MÄLARÖARNAS

nyheter
Kallelse till årsmöte i Skå IK
Tid: 31 mars kl 19.30
Plats: Stenhamraskolans matsal kl. 19.30
Möteshandlingar finns att hämta på www.skaik.com
eller på Skå IKs kansli fr o m 15 mars.
Välkommen!
Skå IKs huvudstyrelse

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

Redaktion

Annonser

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

• 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.

postADRESS

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Tidningen ansvarar ej för

Boende utanför kommunen
425 kr/år. Betalas på bankgiro
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2008

icke beställt material samt för fel i
annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA www.malaro.com

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

Begravningen äger rum
fredagen den 4 april
kl 11.00 i Sånga kyrka.
Efter akten inbjudes
till minnesstund. Osa till
Fonus Bromma senast
fredagen den 28 mars,
tel 08-709 86 50.
Tänk gärna på Röda Korset
pg 90 08 00-4

Jag behöver
datorhjälp NU!
Ring

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

Tripp trapp matstol för

barn. Björk. Pris 600:-.
Tel 560 447 64.



UTHYRES

Hus 27 kvm. 1 rum m kökshörna+sovalkov, kakl badr
m dusch/wc. Inglas ver-

anda, tvättrum i källaren.
S:a Färingsö. Hyra 3600
kr/mån+el.
Ring 0703-23 19 94.
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Kvinna som nyss blivit
pensionär vill hyra liten
stuga. Säsong eller helår.
Närhet till kommunikationer. Ref. finnes.
0730-6575511.

ÖNSKAS HYRA

Veckopendlare söker bostad
i Ekerö kommun att hyra
fr.o.m. den 1 /5 2008.
Tel. 073-660 43 33.

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 150 tecken inklusive blanksteg.
Jpeg-bild publiceras i mån av utrymme.
• Utannonserat värde får vara högst 250 000 kr.
• Manus oss tillhanda senast torsdag kl 12, 1,5
vecka före utgivning (se red.ruta sid 20).

Brandvägg,
vad är det?

| privata marknaden

Två familjer (tre vuxna, två
barn) söker hus/gård/stuga
på Mälaröarna. Hör gärna
av dig till Johanna på:
0739-78 31 14.

• Skicka 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.

Bärbar eller
stationär
dator?

Ny
dator?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Tillbehör
till datorn?

Uppdatera
Windows

Flytta
data / program
mellan
datorer?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

N
TAKARBETE
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Inbrottstjuv tagen på bar gärning

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
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

Härliga

VÅR
TYGER

Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista
Telefon: 560 355 01
Öppet: månd-fre 10-18,
lör 10-14

Nedan följer merparten av de larm
och anmälningar som engagerat
Ekerö närpolis och Södertörns brandförsvars Ekeröstation de senaste tre
veckorna.
17 FEBRUARI I En ruta krossas när
någon kastar en sten mot en buss i
N ä rl u nd a klockan 03.30.
• En ledig polisman griper några klottrare på bar gärning i T a p p s t r ö m s
g å n g t u n ne l klockan 03.30.
18 FEBRUARI I En anmälan om skadegörelse görs efter att någon kastat sten
mot en buss i K n a l le b or g vid 22-tiden
den 16 februari.
• En 13-årig pojke tas på bar gärning efter att ha snattat en chokladkaka på
K o n s u m Tr ä k v i s t a .
• En brygga anmäls upphittad vid S ol r o s v ä ge n i Lundhagen.
• En anmälan om att det stulits saker ur
en lastbilshytt på T ö r n b y g å r d görs.
19 FEBRUARI I En ryggsäck stjäls vid
ett bilinbrott i D r o t t n i ng ho l m sp a rk e n .
• Klotter på strandkaféet vid T a p p s t r ö m s k a n a le n anmäls.
• En minderårig snattare avslöjas efter
att ha stulit glass och läsk på OK / Q 8
E k e r ö.
• Klotter på fastigheter på O x b e r g s v ä g e n och W r a n g e l s v ä g anmäls.
20 FEBRUARI I Polisen får samtal om
att fem lösspringande hästar finns på
Ekerövägen vid R a s t a b or g .
• En personbil voltar i det hala väglaget
på Stenhamravägen vid T ö r n b y. En
person skadas lindrigt.
• En bilist bötfälls för hastighetsöverträdelse nära L i nd ö t u n ne l.
• En kraftigt berusad man på M u n s ö
tas om hand av polis.
• En anmälan om skadegörelse görs efter att ett bilhjul skurits sönder på en
personbil på R a s t a b or g s v ä ge n .
• En ung kvinna i S k å som fått en betalningspåminnelse gör en anmälan efter
att någon okänd beställt bredband i
hennes namn.
21 FEBRUARI I Två polispatruller larmas ut till ett bråk som pågår på
Adelsö. Vid Nyc ke l by krockar den ena
polisbilen med en grävling. Skadorna
blir så allvarliga att bilen måste bogseras till verkstad.
• Vid trafikkontroller på B r y g g a v ä ge n
och Ä lv n ä s v ä ge n skrivs flera bötesförelägganden om bland annat hastighetsöverträdelser.
• En stulen bil hittas i S t e n b y på
Adelsö.

• En anmälan om stöld ur båt i E ke r ö
b å t k l ub b görs.
• En stereo anmäls stulen vid ett bilinbrott på L i l je d a l s v ä ge n .
• En 13-årig pojke anmäls för snatteri på
I C A Ta p p s t r ö m .

anmälaren träffat på två lösspringande
aggressiva hundar vid B r o m m a g å r d
på Färingsö.
• En anmälan om skadegörelse görs efter att en brygga i T a p p s t r ö m s k a n a le n förstörts.

22 FEBRUARI I Klotter på bodar vid
K l ö ve r v ä ge n i Väsby anmäls.

27 FEBRUARI I Klotter på en bil på
B l å sb ac k s v ä ge n i Stenhamra görs.
• Mälarö SOK anmäler klotter och en
sönderslagen vagn i K n a l le b or g .
• Klotter på N ä rl u nd a s ko l a n anmäls.

23 FEBRUARI I En okänd berusad man
upptäcks på en veranda på Or a n ie v ä ge n i Närlunda. Mannen leds till
busstationen innan polisen anländer.
• Ett vittne larmar polisen efter att ha
sett en man som försöker ta sig in i en
villa på B i g å r d s v ä ge n i Närlunda. När
polisen anländer tas inbrottstjuven,
som gör våldsamt motstånd, på bar gärning inne i villan. Tjuven bor inte i
kommunen.
• En väska stjäls vid ett bilinbrott i
D r o t t n i n g ho l m.
• Klotter på ett staket på L e d u n g s v äg e n i Skärvik anmäls.
• En anmälan om skadegörelse vid och
på Waldorfskolan i H a m m a rlo t te n
görs. Gäller bland annat krossat fönster
och klotter.
24 FEBRUARI I Polisen får flera samtal
angående en vandaliserad bil som står
parkerad på parkeringen nära V i l a n på
Lovö. Polisen meddelar att kommunen
jobbar på att försöka få den borttransporterad.
• Två bilister bötesfälls vid en trafikkontroll vid Tr ä k v i s t a to r g .
25 FEBRUARI I E ke b y ho v s f ö r s ko l a
anmäler att någon krossat ett fönster
samt eldat i en leksakslåda.
• Ett inbrott i I C A S k å sker.
Brottsplatsundersökning är gjord, men
okänt i nuläget vad som stulits.
• En handväska stjäls vid ett bilinbrott
vid Or a n g e r i e t i Drottningholm.
Handväskan hittas senare länsad i
Bromma.
• Ett bråk mellan elever på en gymnastiklektion i T a p p s t r ö m s s ko l a n leder
till anmälningar om misshandel och
olaga hot.
• En anmälan om egenmäktigt förfarande görs sedan någon olovandes parkerat en moped på en garageplats på
K le v b e r g s v ä ge n i Stenhamra.
• Tr o x h a m m a r s go l f k l ub b anmäler
att diesel stulits, en bandtraktor saboterats samt att verktyg stulits.
• Klotter på Mälarö SOK:s klubbstuga i
K n a l le b or g samt på N ä rl u nd a s ko l a n
anmäls.
26 FEBRUARI I En anmälan om brott
mot tillsyn av hundar görs efter att

28 FEBRUARI I Tio bilister får böter
för hastighetsöverträdelser efter en
trafikkontroll som pågått cirka en och
en halv timme på Ju ng f r u s u nd sv ä ge n .
• En bilist ringer polisen efter att ungdomar sprutat brandsläckarskum på
vindrutan när kört på B r y g g a v ä ge n .
Anmälaren var nära att köra av vägen
vid händelsen.
• Försäkringskassan gör tre anmälningar om bedrägeri mot en boende i
S t e n h a m r a som lämnat oriktiga uppgifter, enligt försäkringskassan.
• En anmälan om olaga intrång i en lokal på P r å m v ä ge n görs efter att någon
försökt bryta upp dörren till en gemensam bastu.
29 FEBRUARI I En anmälan om att
någon under natten lagt ut en busstolpe mitt i vägen vid nedfarten till
Sandudden.
• Polisen tar hand om en person som
lagt sig på E k u d d s v ä ge n .
• Två personbilar frontalkrockar på
F ä r je s t a d s v ä ge n i Svartsjö. En person
skadas allvarligt och två lindrigt.
• Klotter på grindarna till Ä lv n ä s grustag anmäls.
1 MARS I Ett inbrott i en villa på
H a g e n s b ac ke begås.
• Klockan 02.36 får räddningstjänsten
larm om att starthuset högst upp på
E ke b y ho v s b ac ke n brinner. Det är
dock helt övertänt när de anländer.
• Polisen tar hand om två lösspringande hundar i S å n g a S ä b y.
• Polisen får samtal om att ungdomar
släcker gatlamporna nära S t a t o i l på
Ekerö.
• Ett vittne ser ungdomar elda intill
väggen på kaféet vid T a p p s t r ö m s k a n a le n .
• Mobiltelefon med mera stjäls vid ett
bilinbrott på Lundhagsvägen.
2 MARS I Ett inbrott i en segelbåt på
K u ng s b er g a b å t k l ub b anmäls.
• Vid ett bilinbrott på E ke r ö m ö ble r s
kundparkering anmäls att musikinstrument för 130000 kronor stulits.

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!

FÖRETAGSREKLAM

(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

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

