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Boende som överklagat till sista instans
har nu fått avslag av regeringen.
Eventuellt sätts spaden i marken för det
omdiskuterade äldreboendet i bostadsrätt redan i höst. | 4

KOMMUNEN
BER OM URSÄKT
“Ekerö kommun ser mycket allvarligt på det som
hänt och har inlett en egen undersökning”. Så
kommenterar kommunen missarna i hanteringen
av ansökningarna till kommunens egna äldreboende. | 10 NYHETER

’’

Så förlåt Ekerö kommun, Ekerö stadsarkitekt kontor samt Miljö och hälsa, vore det
inte på sin plats att ni uppdaterade er på
dessa nya rön via länsstyrelsen och kanske
omvärderade er oro vad beträffar närhet till
hästar.
| 22-23 INSÄNDARE

VÅRFÅGLARNA HAR ANLÄNT
Ängspiplärka, tofsvipa, sånglärka, trädlärka, stare,
trana, bofink med flera är redan här och snart
väntas den mäktiga fiskgjusen .| 19

MÄLARÖGOLFEN KLARAR SIG

FOTO: MARTINA HUBER

Många golfklubbar tappar medlemmar. Men inte
klubbarna på Mälaröarna. | 20 SPORTEN

DROTTNINGHOLMSSKOLANS ELEVPROTESTER...
... inför kommunfullmäktige hjälpte inte. Nästa år tas skolan ur kommunal drift och blir friskola.

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.

B y g d e n s e l l ev e r a n t ö r i 8 d e c e n n i e r

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

SKOLMYGEL?
Gång på gång har beslutet om Drottningholmsskolans framtid skjutits upp, trots att kommunen
haft Mälaröarnas Waldorfskola på kö i flera år,
skriver Lars Ångström, ordförande i
Waldorfskolans styrelse. | 10 KOLUMNEN
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 UTSTÄLLNINGAR.
Ekebyhovs slottsgalleri
Lena Hjelm ÄLGAR –
VÄXTER – MÄNNISKOR
Måleri, visas t o m 30 mars.
Studiefrämjandets elevutställning, visas 5-6 april.
Konstvinden
Fyra konstnärer visar silversmide, gipsdesign, akvarell, akryl och oljemålningar.
Öppet varje lördag 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,
öppet vard. 10-18, helger
11-16.
Nils Ekwall
visar målningar och teckningar på Svenska Handelsbanken, Ekerö centrum,
under mars - april månad.

torn. I huvudbiblioteket,
Lärcentrum, Ekerö centrum, kl 13.15-15.
Påskpyssel
Stora påskpysselbordet
finns mitt i huvudbiblioteket, Ekerö C. Här kan du
göra dina egna fina påskkort
t o m 29 mars.
Melinda och Melinda
Ekerö Filmstudio visar
Woody Allens Melinda och
Melinda som kan ses både
som en komedi och tragedi.
I Erskinesalen, Kulturhuset
27 mars kl 19.30.
Ekerö och Färingsö LIONS
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 29-30 mars kl
12-16. Söndag kl 14 Ekerö
Royal Jazz. Bokbord båda
dagarna.

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

Flyg lilla fjäril
En svängig och poetisk
musikförställning med
Helen Don Lind, Cloffe &
Hugo Widén med influenser
från hela världen och där
publiken är delaktig. I Erskinesalen 29 mars kl 15.
Rekommenderad ålder från
3 år. Biljetter 50 kr på
Huvudbiblioteket eller biljettreservation@ekero.se
Samarr: Länsmusiken i
Stockholms län

Seniorsurf
SeniorNet Ekerö tipsar alla
seniorsurfare hur man navigerar på Internet och i da-

Historisk vår
En exklusiv blomsterutställning i unika kulturmiljöer på
Drottningholm, visas i

 EVENEMANG

Foto: Sofi Sykfont

Déjeunersalongen i Drottningholms slottsteater,
Götiska tornet och Svanhuset i Engelska parken.
Öppettider: 2-6 april, kl
10-17. Entré: 80 kronor.
Klädbytardag
Kom och fynda begagnade
kläder och tillbehör i Tappströmsskolan, 5 april kl
11.30-14.
Sri Lankas Faddrar
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 5-6 april kl 12-16.
Lördag kl 14 FNYKO, Färingsö nya kammarorkester.
Söndag kl 14 Folkmusik med
Ö-laget.
Mälaröarnas
Folkrörelsearkiv
bjuder in representanter för
alla föreningar i kommunen
till bildvisning och årsmöte i
Tappströmsskolans lilla
matsal 7 april kl 19.15. Efter
årsmötet kommer Anders
Öberg att visa ett antal
gamla bilder och jämföra
dem med nytagna bilder av
samma motiv.
Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

Swedbank Robur
Performa Global
Fonden där du bara betalar avgift vid tillväxt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som
placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du
får tillbaka hela det insatta kapitalet.

EKERÖ 08-560 350 95
www.fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80
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Klart för SBC:s äldreboende
BYGG I Regeringen har

avslagit överklagandet från
boende intill Ekebyhovsparken som under flera års
tid försökt få till en annan
placering av SBC:s omdiskuterade äldreboende.
Därmed är det klart för
SBC att sätta spaden i
marken.
– Det är lite för tidigt än att ge
något exakt datum för byggstart, men projekteringen är i
full gång och kanske vi kan
dra igång i höst efter semestrarna säger Leif Ågren, VD
för SBC Mark AB.
De boende har i sina över-

klaganden framför att den
nya byggnaden kommer att
ockupera parkmark med en
lekkulle samt skugga villorna i närheten. De har också
framfört att marken inte
uppfyller plan- och bygglagens bestämmelser om att
marken ska användas för det
den är mest lämpad för. Men
det var en tidig kontakt mellan Peter Carpelan och SCB,
som ledde till ett markanvisningsavtal och därmed en
låsning i planprocessen, hävdar de.
De boende föreslog istället

ett mindre, smalt och lång-

sträckt trevåningshus intill
den norra kanten av Ekebyhovsvägen. Då skulle en
större del av lekkullen ha
kunnat vara kvar.
Stöd fick de av det femtiotal
villaägare som skrivit under
namnlistor och Tappsunds
fastighetsägarförening hade
bland annat anlitat egen
expertis för att göra solmätningar för att ta reda på hur
det tänkta bygget skulle
komma att skugga deras
tomter.
Kommunens nya detaljplan för området överklagades först till Länsstyrelsen

som avvisade överklagandet.
De boende vände sig därefter
till regeringen som upphävde kommunens beslut att
anta detaljplanen på grund
av en formell brist i hanteringen – sakägarna i området
hade blivit underrättade om
detaljplanen först efter det
att beslutet tagits i kommunfullmäktige.
Varpå kommunen underrättade de boende och fattade ett nytt beslut om att anta
detaljplanen. Ett beslut som
på nytt överklagades och
som alltså nu fått klartecken i
sista instans.
INGELA MÆCHEL

Datainspektionen granskar namnpublicering
KOMMUN| I samband med

att kommunen fälldes i
Länsrätten för att ha
anställt obehöriga lärare
trots flera behöriga sökande, lades domarna ut på
kommunens hemsida. Inga
maskeringar hade gjorts av
namn på lärare, rektorer
eller adresser.
Anmälan gjordes därför av
Gösta Olsson och ö-partisten Anita Enholm Fransson.
Datainspektionen vill nu ha
svar från Ekerö kommun
bland annat dels om syftet
med publiceringen dels om
vilken laglig grund som

kommunen åberopar för
publiceringen.
Bakgrunden till den senare
frågan är att kommunen har
missat att skaffa utgivningsbevis för hemsidan.
Med utgivningsbevis och ansvarig utgivare är det tryckfrihetsförordningen och inte
personuppgiftslagen som reglerar namnpubliceringar.
Men saknas utgivningsbevis är det PUL, personuppgiftslagen som gäller. Och
enligt den krävs samtycke
från den som får namn och
adress publicerade.
Anmälarna vill nu att

Datainspektionen undersöker om kommunen har brutit mot PUL.
Namnpubliceringen diskuterades i kommunfullmäktige redan i oktober, när
Ylva Forslid (ö) i en interpellation frågade: “Är namnpubliceringar i strid mot personuppgiftslagen förenliga
med kommunens informationspolicy?”
– Frågan om eventuellt
brott mot personuppgiftslagen är intressant eftersom
det parti som Ylva Forslid
företräder, ö-partiet; själva
på partiets hemsida publicerat namn på berörda tjänste-

män i kommunen utan
vederbörandes godkännanden. Om kommunen begått
brott mot PUL har i så fall
även ö-partiet begått en
brottslig gärning, svarade
Peter Carpelan då.
En skillnad mellan kommunens och ö-partiets namnpubliceringar är emellertid
att ö-partiet har utgivningsbevis med ansvarig utgivare
för sin hemsida och därmed
kan åberopa tryckfrihetslagstiftningen när de väljer
att publicera namn på kommuntjänstemän.
INGELA MÆCHEL

Lennart Ljungblom (fp)
lämnar ekeröpolitiken
POLITIK| Lennart Ljungblom, aktiv folkpartist,
packar för flytt till Värmdö.
Bakom sig har han tjugo år
i ekeröpolitiken, nu senast
som ordförande i kulturnämnden.

Du har djupa rötter i kommunen, hur känns det att
flytta härifrån.
– Ja min mormorsmor och
min mormors far var trädgårdsmästare vid Hogsta,
min mormors bror trädgårdsmästare vid Lovö
Edeby och mina morföräldrar skaffade en sommarstuga
i Närlunda. Det är i den jag
sedan har bott hela tiden på
Ekerö. Jag kan varenda sten
här. Det känns verkligen
som ett uppbrott att flytta
härifrån.
Va rför gör du det då?
– Jag har en ny familj med
ett barn på två år och ett till
som är på gång. Men vi har
aldrig kunnat flytta in
ordentligt. Nu har vi hittat
ett hus på Värmdö som passar oss som hand i handske.
Det blir ett nytt liv. Värmdö
är spännande. Jag tror att
Ekerö kommer att bli som
Värmdö om tjugo år om förbifarten byggs.
Kommer du att engagera
dig politiskt i Värmdö?
– Min sambo säger att vad
skönt, nu kan du vara

hemma på
kvällarna.
Nej, det
har
jag
inte planerat, tror
jag.
Tror du?
– Ja, ha
ha, det är
ingenting Lennart
planerat i Ljungblom
alla fall.
Något särskilt som du vill
minna s?
– Det som varit outstanding var att vi fick igenom
färjan mellan Jungfrusund
och Slagsta. En bra idé som
jag inte var ensam om.

Är du fortfarande folkpa rtist? Du valde ju att hoppa av
som ordförande och ägna dig
åt kulturnämnden, eftersom
du inte gillade pa rtiets tuffare
linje, framför allt i invandra rfrågor.
– Nej, jag tycker fortfarande inte om den partiets
högerpopulistiska linje med
en massa utspel hela tiden.
Vi är många som inte känner
oss så hemma med det, men
vi ser det som ett övergående
ont.
Vem blir din efterträda re?
– Gunilla Lindberg.
INGELA MÆCHEL

Kulturens övärld
Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se evenemangskalendern på
www.ekero.se/evenemangskalendern
T o m 29/3
en FnURRa på tråden
Barn och unga visar sina skulpturer och mobiler
gjorda av metalltråd. Konstverken har skapats
i verkstäder under ledning av konstnären
Stig Holm. Öppettider som biblioteket.
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C.
Arr: Ekerö kulturnämnd
15-29/3
Påsklovskul
Vi ställer fram vårt stora påskpysselbord mitt i biblioteket, där du kan göra dina egna fina påskkort.
Biblioteket, Ekerö C.
Torsdag 27/3 kl 19.30
Melinda & Melinda
Livet kan vara en komedi eller tragedi. Det beror
på hur du ser på det. Woody Allen - smart, rolig
och gripande! Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C.
Medlemskap i Filmstudion erfordras. Kostar 150:och berättigar till alla terminens filmer.
Arr: Ekerö Filmstudio
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 eller biljettreservation@ekero.se
Arr: Länsmusiken i Stockholms län och Ekerö
kulturnämnd
Lördag 29/3 och söndag 30/3 kl 12-16
Helg på Ekebyhovs slott
Söndag 30/3 kl 14 Ekerö Royal Jazz
Bokbord båda dagarna. Café.
I slottsgalleriet: Lena Hjelm Älgar-VäxterMänniskor, Måleri
Måndag 31/3 kl 18.30-20.30
Hockeymatch
Fritidsgårdarnas personal med förstärkning av
äldre ungdomar kommer att möta EIK:s ungdomslag 94-92 i en hockeymatch.
Vikingahallen.
Lördag 5/4
Invigning av Barnens Bibliotek i Stenhamra!
Program, se separat annons.
7-19/4
I Förintelsens spår
Ungdomar från Uppgårdsskolan visar fotografier,
filmer mm för att illustrera sina upplevelser från
Polen. Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C.
Arr: Uppgårdsskolan i samarbete med organisationer och företag samt Ekerö kulturnämnd
Fredagar kl 10 t o m 25/4
Sagostunder
Kom och lyssna på sagor om Bockarna Bruse,
Guldlock och alla de andra som bor i sagoskogen.
Från 3 år, småsyskon får gärna följa med.
Biblioteket, Ekerö C.

Börja
spela golf
2008!
Nybörjarkurs och Medlemskap
Troxhammar Golfklubb
1.995:Tel. 08 560 206 10
www.troxhammargk.se
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Vävstugan lever än idag
P å no r r a Mu n s ö , d ä r m i n ne t av
e t t l ivl i g a r e b on d e s a m h ä l le
f o r t f a r a n d e l e v e r k v a r, b o r I n g r i d I f w e r i e t t l i te t r ö t t hu s .

Ingrid Ifwer startade Munsö vävstuga, hennes man Bertil Ifwers museum. Här poserar hon framför Olle Nordbergs porträtt av
hennes far Waldemar Johansson, avporträtterad som en typisk munsögubbe.
NAMN Ingrid Ifwer
GÖR Pensionär, före detta småbonde och vävlärare.
BOR Munsö
FAVORITSTÄLLE PÅ MÄLARÖARNA Söderbybergen

i kvällssol med utsikt över södra Björkfjärden , Birka
och Adelsö kyrka.

VILL ÄNDRA PÅ Vi saknar ett äldreboende på

Adelsö-Munsö. Man vill stanna kvar på orten där
man känner folk och slippa flytta till en tätort och bli
sittande ensam.
OANAD TALANG Har ingen. Den jag kanske har, har
jag uttryckt i min vävning.

Utanför, på vägen susar bilarna i
höga farter till och från färjan. Men
härinne tickar väggklockan och varenda tygbit är hemvävd, av Ingrid Samlingsplats var Folkets hus i
Söderbacken – som ägdes av syndiIfwer själv.
Ingrid Ifwer föddes på Ekerö och kalisterna vid Lötens sandtag – och
kom till Munsö 1927 bara ett och ett där var det bio en gång i veckan. På
halvt år gammal. Där hade hennes far somrarna ordnades dans på en flyttWaldemar Johansson köpt mark och bar dansbana.
– Jag tror att det
byggt gården Solvik
som tog död på det
strax intill det som “Pappa var irritehela var att SLU cenidag är Olle Nord- rad över att han
tralt bestämde att de
bergs museum. Med inte fick ha finksom var med inte
till Solvik flyttade
läderna på sig.
fick vara äldre än 35
också mormor och
år. Alltihop självmorfar Trolle efter att Men Olle ville ha
dog. Det sista vi
ha sålt sin gård det så där lite
hade var en vävkurs
Liljedal på Ekerö.
grovt”
1966. Folkets hus
Pappa Waldemar
såldes sen som priposerar, klädd för
vatvilla.
jakt, som en av
Hur uppstod Bertil Ifwers museNordbergs många munsögubbar på
um?
ett porträtt på väggen.
– När Söderby skulle säljas i bör– Pappa var irriterad över att han
inte fick ha finkläderna på sig. Men jan av 1980-talet skulle ju gården
Olle ville ha det så där lite grovt. Det rensas. Det där langar vi stod dom
blev tre olika porträtt och efter pap- och sa. “Gör inte det. Jag hämtar
pas död fick vi ett av dem. Olle kom traktorn”, sa Bertil. Sen började han
hit med det: ”det hör hemma här med att göra i ordning ett rum i
ladan ochspika upp grejer där. Sen
hos er” sa han .
Umgicks ni med Nordbergs?
svällde museet undan för undan.
– O nej, dom tillhörde väl mest
Vad tyckte du om det?
– Det brydde jag mig inte om. Jag
herrskapsfolket. Olle själv var förstås rätt fattig, men han tillhörde hade ju min vävning. Var och en
ändå familjen Nordberg som hade gick upp i sitt. Sen träffades vi på
kvällarna när vi kom från varsitt
Nordbergs bilfabrik.
håll.
Ingrid gifte sig 1952 med Bertil Ifver
Bertil Ifvers museum, är en guldoch paret övertog Solvik. På gården gruva för intresserade av lokalhistoodlades frukt och grönsaker. Bertil ria. Det innehåller allt man kan
byggde om och byggde till. Ingrid tänka sig av vardagsprylar från en
startade vävstuga i en gammal gången tid för inte så längesedan:
drängbostad. Från början med tre redskap, gamla tidningar, affischer,
vävstolar. Ett 20-tal munsödamer husgeråd, möbler. Allt samlat i åtta
träffades regelbundet och lärde sig rum och egensinnigt arrangerat av
från början. Vävstugan lever än Bertil Ifwer själv.
idag, men har flyttat till en ombyggd före detta dasslänga vid Efter Bertils död 1994 sålde Ingrid
Husby gamla skola. Numera står där Ifwer Solvik. Köparna var med på
att hyra ut Bertil Ifvers museum på
sju vävstolar.
– En av dem som har lärt sig väva femtio år. Museet drivs nu av
där, har nu vävning som yrke med ”Intresseföreningen för Bertil
beställningar från bland andra Ifwers museum” skött av Tomas
Svenskt Tenn och Carl Malmsten., Jacobsén och Ingmari Trolle. Ingrid
Ifver är hedersmedlem.
berättar Ingrid Ifwer stolt.
Åt sig själv lät Ingrid Ifver bygga
Det var inte bara vävning. Munsö
på 30-, 40 och 50-talen sjöd av akti- ett enplanshus intill Söderby gård.
viteter. Ingrid var aktiv i hembygdsINGELA MÆCHEL
föreningen , i kyrkliga syförening-

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

●

Bryggavägen 133

●

www.smy.se

en, Röda korset, kassör i Munsö IF
och deltog också i SLU:s studiecirklar och fester. SLU stod för Svensk
Lantbruksungdom, numera Cuf,
Centerpartiets ungdomsförbud.
Alla var nog inte centerpartister utan
var med mest för att det var roligt.

u
Vi tar n
ya
emot n !
rag
säljuppd
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Ekeröpsykiatrin bäst i länet

Skolan i
Drottningholm
friskola 2009
LOVÖ | Som väntat gick

VÅRD| Enligt den senaste

patientenkäten i Stockholms läns landsting är
Ekerö psykiatriska mottagning bäst i länet.
Patienterna har bedömt sådant som kommunikation,
bemötande av patienter, tillgänglighet,
delaktighet,
trygg och säker vård samt att
patienternas
värderingar
spelar en avgörande roll.
– Från att tidigare haft ett
antal självmord varje år har
vi de senaste åren reducerat
antalet självmord till noll,

skriver Georg Keresztesi,
enhetschef för mottagningen i ett pressmeddelande.
Men samtidigt med meddelandet om detta cirkulerade
ett rykte om att mottagningen på Ekerö skulle stängas av
besparingsskäl.
Sjukvårdslandstingsrådet
Birgitta Rydberg (fp) dementerar ryktena.
– Ekeröpsykiatrin kommer att finnas kvar. Det var
verksamhetschefen Anna
Åberg Wistedt, som muntligt har framfört till beställa-

“vi har sagt nej till
en nedläggning av
mottagningen på
Ekerö”
re och produktionsledning
att hon ville lägga ner ekeröpsykiatrin. Men det har vi
sagt nej till.
– Just nu pågår fortfarande
förhandlingar. Vad de handlar om är att det i december
upptäcktes att Norra Stockholms psykiatri hade ett

underskott på 20 miljoner
kronor och att området nu
måste se över hur budgeten
ska komma i balans. Det kan
bli fråga om att glesa någon
befattning här och där, men
inte om att stänga hela mottagningar.
– Samtidigt ska psykiatrin
få tillskott av medel. Men hur
mycket pengar det kan handla om och hur de ska fördelas
förhandlas det också om,
säger Birgitta Rydberg.
Totalt har Norra Stockholms Psykiatri en budget
på 800 miljoner kronor.

Debatt om ungdomsvåldet i Erskinesalen
EKERÖ| På kristdemokraternas vårstämma, var ungdomsvåldet en punkt de
valt att lägga lite extra tid
på.
– Vet man att det är vuxna på en fest går man inte
dit, sa Anton Abele, 17 år.

I panelen under ledning av
Eva Samuelsson, äldreborgarråd, satt Emma Henriksson, riksdagsledamot och
ordförande för Kristdemokraternas
stockholmsdi-

strikt, Helén Jaktlund, en av
grundarna till till Farsor och
Morsor på stan samt sjuttonårige Anthon Abele, killen som startade facebookgruppen "Bevara oss från
gatuvåldet" efter misshandeln som ledde till Riccardo
Campogianis död förra året.
Idag har antivåldsgruppen
116.561 medlemmar.
Enligt BRÅ, Brottsförebygg-

ande rådet, begår ungdomar
inte fler brott, förändringen

handlar om att brotten har
blivit grövre.
– Däremot är ungdomarna
fler idag, vilket kan se ut som
en ökning, sa Eva Samuelsson.
Panelen diskuterade också

skillnader mellan olika tonårsgrupper.
– När man blir uppåt 25-30
glömmer man hur det var
och pratar om tonårsperioden som en helhet. Men är
man 17 år tycker man att 15-

åringarna är jättesmå och att
man inte har något gemensamt med dem, sa Emma
Henriksson.
Anton Abele instämde.
– Om man kunde öppna
en riktig klubb och ha fester
för äldre tonåringar tror jag
att många skulle gå, även om
festerna var alkoholfria.
Alla i panelen var överens
om att vuxna bör vara närvarande när ungdomar festar.
EMELIE LINDGREN

– Nu vill ingen stå för den
här idén om att stänga ekerömottagningen, säger Georg
Keresztesi. Vi blev så glada
när vi fick höra resultatet
från patientenkäten. Men
ryktena om neddragningar
har spritt mycket oro. Patienterna står i kö för att
komma hit och då är det onödigt att behöva ägna energi åt
sådana här saker.
– Vi har omkring 700 patienter inskrivna under ett år
och cirka 5000 besök om
året.
INGELA MÆCHEL

kommunfullmäktige på den
politiska majoritetens linje
och beslutade om att Drottningholmsskolan ska upphöra som kommunal skola
från och med höstterminen
2009. Till dess ska barn- och
ungdomsnämnden ha bestämt sig för vilken friskola
som tar över. Mot beslutet
reserverade sig socialdemokraterna, ö-partiet och miljöpartiet.
På Lovö finns 70 barn i
åldrarna 6-11 år. Av dem går
för närvarande bara 35 i
Drottningholmsskolan.

Stieg Larssonbok
spelas in på Färingsö
FÄRINGSÖ I Stieg Larssons

milleniumtrilogi som gått
som en farsot över landet,
ska filmatiseras och den första delen ”Män som hatar
kvinnor”, spelas delvis in på
Färingsö.
Var vill teamet inte avslöja.
Dåliga erfarenheter finns
från störd arbetsro på annan
plats, där journalister vällde
in i överraskande omfattning. Män som hatar kvinnor
får biopremiär i januari 2009.

Michael Nyqvist och Noomi
Rapace har huvudrollerna.

Ny husläkarmottagning
Veritaskliniken har öppnat i Tappström
Våra doktorer Malihe Ghorbanpoor och Mihai Gurau samt distriktssköterska
Kristina Rudholm hälsar alla ekeröbor välkomna! Ordinarie patientavgift.
Frikort gäller. Även tillgång till andra specialister som tex hudläkare.

Öppen prickmottagning lördag 5/4 och 19/4 kl 9-15
Öppetider: Vardagar kl 8-17
Kvällsmottagning
Tel tidsbokning: 564 410 40
Bryggavägen 8, plan 4,
178 31 Ekerö
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Kommunen gör en ”pudel”
KOMMUN| Länsrätten bötfällde Ekerö kommun att
betala nästan två miljoner
kronor för att inte ha ordnat särskilt boende i fyra
fall. Det visar sig nu att
länsstyrelsen granskar
ytterligare nio ärenden. För
detta ber kommunen om
ursäkt på sin hemsida.

Det rör sig alltså om sammanlagt tretton ärenden
som hanterats i strid med
socialtjänstlagen. “Ekerö
kommun ser mycket allvarligt på det som hänt och har
inlett en egen undersökning”, skriver kommunen på
hemsidan.
Dock har samtliga berörda
personer fått omsorg från
Ekerö kommun, i form av
korttidsboende och förstärkt
hemtjänst, i väntan på plats.

Ekerö kommun tar in
extern revision för granskning av besluten. Granskningen syftar till att identifiera och komma tillrätta
med de fel som uppstått i alla
led och hur kommunen i
framtiden ska undvika att
det inte händer igen. Ekerö
kommun har också bjudit in
Länsstyrelsens socialavdelning för hjälp med det arbetet. Granskningen ska påbörjas så snart som möjligt,
lovar kommunen”.
Kommunen har haft ett spe-

ciellt sätt att hantera ett antal
av ansökningarna om särskilt boende. De sökande har
först fått ett positivt besked.
Därefter har ett nytt beslut
fattats om avslag på grund av
platsbrist.
I några fall har sökande fått

vänta mer än ett år från den
dag de lämnade in ansökan
till det slutliga avslaget.
En man som fick vänta på
avslag i femton månader har
endast ledsyn, två olika cancerformer, kräver kontinuerlig medicinering, har tappat i
vikt och känner sig otrygg.
En kvinna som fick sitt
avslag efter sju månader har
diabetes, inopererad pacemaker, lider av begynnande
alzheimer och känner sig
mycket ensam och isolerad.
En dement kvinna fick
avslag efter tretton månader.
Ytterligare en person som
inte klarar av att bo hemma
fick vänta åtta månader på
avslag.
Även när det gäller de tre
personer som till sist beviljades särskilt boende har kom-

munen brutit mot socialtjänstlagen eftersom ansökningar ska behandlas omgående och senast inom en
månad. Socialtjänsten har
inte heller följt kommunallagen när det gäller rapportering till kommunens revisorer.
– Vi behöver en redovisning
till kommuninnevånarna
över vad det har varit som
blivit så dåligt skött. Vi undrar också om oppositionspartierna är så flata att de
spelar med i alliansen? Nu är
det upp till bevis! Vi skulle
väldigt gärna se en inbjudan
till allmän diskussion om
äldrevården i Erskinesalen,
med samtliga partier närvarande, säger Gunnar Hjerth,
ordförande i Färingsö PRO.
INGELA MÆCHEL

Här byggs inte så mycket som i Härjedalen
BYGG | Är det någon som

tycker att det byggs för
mycket i Ekerö kommun?
Det gör det inte enligt tidningen Byggvärlden, som
gjort en rankinglista över
antal satsade kronor i
nybyggen 2007 per person
i svenska kommuner.
På den listan hamnar Ekerö
långt ner – plats 28 från botten.

Men siffrorna får tas med
en nypa salt. Stenungssund
som toppar listan med
160253 kronor per person får
skjuts av att där byggs en ny
polyeteranläggning. I Härnösand, som ligger tvåa, höjdes statistiken av byggstarten för Kroksbergstunneln
för 500 miljoner och Saltviksanstalten för cirka 600
miljoner.
Också Härjedalen som har

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

få invånare, men stora investeringar i turistindustrin,
hamnar högt upp på listan.
Där byggdes förra året en
skidanläggning i Funäsdalen
för 80 miljoner kronor.
I Ekerö kommun byggdes

förra året för 2 951 kronor per
person, i Solna för 13 034
kronor, i Danderyd för 12 334
kronor och i Lidingö för 2 918
kronor.

I botten på listan hamnar
Ydre kommun, med byggsatsningar på bara 666 kronor per person och endast
fyra byggprojekt under förra
året.
Sifforna kommer från
databasen Byggfakta och
avser ny- eller ombyggnad
eller rivning med start under
2007.
INGELA MÆCHEL

Inte bara slottet utan flera hus och trädgårdar skyddas nu mot
ingrepp och förfall.

Byggnadsminnet utökas
vid Svartsjö slott
FÄRINGSÖ | Nu blir också

trädgårdsmästarens
bostad med uthus, samt
fängelsedirektörens
bostad, skyddade enligt ett
regeringsbeslut.
Skyddet omfattar också trädgårdarna till Tingshuset och
Åldfruhuset.
Svartsjö slott är byggnadsminnesmärkt sedan 1935.
Skyddet innebär bland annat
att vård och underhåll ska

utföras med material och
metoder som är anpassade
till byggnadernas egenart.
Området i sin helhet ska vårdas och underhållas på ett
sådant sätt att byggnadsminnets kulturhistoriska värde
inte minskar. Inga nya byggnader får tillkomma och ingenting får rivas, flyttas eller
byggas om utvändigt eller
invändigt.
INGELA MÆCHEL

Råd mot grannbråk
BOENDE| Villaägarnas
Riksförbund har tagit fram
sex enkla råd för att hålla
grannfejder borta.

• Var ödmjuk och tolerant i
relationerna med grannen.
• Tala med grannarna. Informera i förväg om kommande fester eller störande
reparationsarbeten.
• Hämnas inte – även om du

anser att grannen har stört er.
• Var inte långsint. Det kan
leda till konflikt i flera generationer.
• Om det blir bråk, ta hjälp av
en annan granne och be
denne jämka.
• Fungerar inte det, ta hjälp
av Villaägarnas medlingsinstitut.
• Om ingenting annat hjälper – vänd er till en advokat.
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Gång på gång har beslutet om
Drottningholmsskolans framtid skjutits upp,
trots att kommunen haft Mälaröarnas
Waldorfskola på kö i flera år.

N

edläggningen av Drottningholmsskolan har kantats
av bristande kommunikation och som det ser ut en
dold agenda hos några politiker. Gång på gång har
barn- och ungdomsnämnden skjutit upp beslutet
om vilken ny utförare som ska få ta över Drottningholmsskolans
lokaler vid en nedläggning, trots att kommunen haft Mälaröarnas Waldorfskola på kö i flera år.
Först skulle beslut fattas i september förra året. Men en ny
Montessoriskola som skulle bildas i aktiebolagsform hade inte
fått tillståndet klart och beslutet sköts upp till december. När så
Skolverket i december inte gav aktiebolaget tillstånd sköts beslutet upp till mars i år.
När kommunfullmäktige så fattade beslut den 18 mars så hade
ledamöterna fått ett i sak felaktigt underlag. Där står att ”Skolverket nyligen avslagit Lovö Montessoriskolas ansökan om att
starta friskola. Det innebär nu att tiden bedöms som alltför kort
för att en fristående aktör ska kunna starta en
verksamhet i Drottningholms skola lokaler
till höstterminen 2008. ” Därför föreslår man
förlängd drift av Drottningholmsskolan ytterligare ett år skriver man.
Barn- och ungdomsnämnden vet att det
inte är sant. Nämnden har informerats om att
den väl fungerande och ekonomiskt stabila
Mälaröarnas Waldorfskola kan flytta in i
Drottningholmsskolans lokaler med mycket
kort varsel.
Att driva Drottningholmsskolan ytterligare ett år med ett beräknat underskott på 480.000 kronor därför att tiden skulle vara för kort att hitta en fristående aktör är således en lögn. Snarare stärks intrycket att man ensidigt vill
gynna ytterligare en Montessoriskola.

Skolmygel
ända från
start

F

ör Mälaröarnas Waldorfskola är situationen mycket allvarlig. Skolan har funnits i Svartsjö gamla kommunhus
på norra Färingsö sedan 12 år. Lokalerna är mycket slitna
och inte ändamålsenliga. Skolan saknar eget skolkök,
matsal, gymnastiksal och lärarrum. Lokalerna har från starten
varit ett provisorium i väntan på något bättre, ett provisorium
som nu blivit 12 år långt. Skolan uttryckte för tre år sedan skriftligt intresse för bland annat Drottningholmsskolans lokaler i
händelse av dess nedläggning.
Kommunens egen undersökning visar också på en mycket dålig trafiksituation, där skolbarnen tvingas gå på den hårt trafikerade Färentunavägen för att ta sig till bussförbindelser.
Att bedriva en friskola ute i periferin av en kommun, med dåliga bussförbindelser, är generellt mycket svårt då elevunderlaget är begränsat. Därför brukar kommuner i Sverige se till att
friskolor om möjligt ges lokaler i centrala delar av kommunen.
De blir då möjliga alternativ för innevånarna och ger ordet
valfrihet en reell innebörd. Med en fortsatt lokalisering på norra
Färingsö är MWS existens hotad.
Tidigare gav kommunen en Montessoriskola ett mycket centralt läge i Tappströmsskolan. Det visade på en positiv medvetenhet om var friskolorna bör ges möjlighet att verka.
Det är mycket svårt att förstå varför kommunen vill favorisera
ytterligare en Montessoriskola på bekostnad av Mälaröarnas
Waldorfskolas existens. Resultatet blir mindre valfrihet och
mindre mångfald för innevånarna. Dessutom skulle en ensidig favorisering av
ytterligare en Montessoriskola kosta skattebetalarna 480.000 kronor. Varför?
Lars Ångström
f.d riksdagsman (mp),
ordförande Mälaröarnas
Waldorfskolas stydelse

• 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.
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Träningshall för stuteriets fyrfota konvalescenter vid Kärsö.

Öppna landskap vid 261:an
DET BYGGS, renoveras och

För att få nya elkablar och stolpar ut till Björkö hade en liten
smidig helikopter hyrts in den 4 mars.

Tryggare el till björköborna
BJÖRKÖBORNA ska få lite

tryggare elförsörjning framöver. Därför förbereds nu
elleverans från både öst och
väst.
Björkö är en av de platser
på Mälaröarna som fortfarande kan drabbas lite extra
när stormar och avgrävda
kablar stoppar elleveransen.
Därför genomför nu Ekerö
Energi ett omfattande arbete för att ön så småningom ska bli inkopplad på så
kallad rundmatning. Blir
det stopp från ena hållet kan
man leverera från det andra.
I ett första skede handlar det
om att byta ut det gamla nätet på Björkö till ett betydligt modernare. De luftledningar som sätts upp ska
vara av den typen som kla-

rar att hålla stånd mot fallande träd. För att få nya elkablar och stolpar ut till ön
hade en lite smidig helikopter hyrts in. Eftersom helikoptern kunde ta max 550
kilo på sin luftfärd, blev det
en hel del turer från Lindby
på södra Adelsö till Björkö
by.
Så småningom blir det
också en ny bottenkabel
från Alviken till Kurön och
vidare till Björkö och vidare
till Rasta på Ekerö. En åtgärd som även den ska ge
säkrare elleverans till södra
Adelsö och Kurön. Dessa
åtgärder lär dock dröja ett
tag då det är en ganska dyr
historia, enligt Ekerö Energi.
OVE WESTERBERG

röjs i en rasande takt längs
Ekerövägen i Ekerös utkant.
Från strax efter Rastaborg
till Munsös gräns lämnar
Menhammars stuteri ständigt nya spår i landskapet.
Den främsta anledningen
är att stuteriets cirka 300
hästar ska få rejäla ytor att
springa av sig på, allt för att
de så småningom ska bli
snabba travhästar. I tidens
anda har det också byggts
två utedriftshallar. Och nedanför Kärsö gård uppförs
en stor träningshall för stuteriets fyrfota konvalescenter, samt en stallbyggnad.
Länsvägen kantas numera av
ett drygt sex kilometer långt
stängsel. Detta för att
skydda dyrgriparna från att
komma ut i trafiken.
– Alltfler proffsstall låter
numera hästarna gå ute i
grupp året om. Då behövs
stora ytor och även öppna
utehallar, där de kan få
skydd. Vi har också lösa planer på att anlägga en rund-

bana i den nedlagda grusgropen nära Kärsö gård. Det
skulle spara mycket tid och
miljö om vi hade en egen
träningsbana med de rätta
måtten, istället för att som
nu åka till Solvalla för att
träna, säger Jan Erik Ander,
Menhammars stuteri.
För att hålla strandängarna öppna har man fräst
upp i vassen, och räknar sedan med att ett antal Hereford-kor ska sköta resten av
jobbet.
För mälaröborna som passerar märks framför allt att
landskapet har öppnats upp
ända ner till Långtarmen,
samt att diverse nybyggda
hallar och stall uppförts. I
arbetet med att öppna den
tidigare igenslyade marken,
har man tagit hjälp av gamla
kartor, för att i möjligaste
mån återskapa gammal kulturbygd. Markerna kring
Menhammar har brukats i
uppemot 800 år.

OVE WESTERBERG

En gång i månaden bjuder Färingsö PRO på sång och musik i
Stockbygården.

PRO-umgänge med musik
pensionärer
bjuds en gång i månaden på
ett mycket uppskattat sångoch musikframträdande av
sitt eget husband i sin egen
Stockbygård i Stenhamra.
Till skillnad från pensionärskollegorna i Ekerö PRO
och SPF har Färingsös pensionärer en alldeles egen lokal där de än så länge kostnadsfritt kan umgås. Ett av
de mer uppskattade inslagen
i Stockbygården är Färingsö
PRO:s sång- och musikgrupps regelbundna bjudning på gamla välkända tongångar. För att höja stämningen ytterligare, avslutas
det hela med dans ibland.
– Vi är den enda musikgrupp i kommunen som
åker runt regelbundet och
underhåller på kommunens
äldreboenden. Men vi skulle

FÄRINGSÖS

Glad Påsk

också gärna framträda på andra scener om vi fick förfrågan, säger Berith Hjerth som
varit medlem i kören i fem
år.
Färingsö PRO:s sång- och
musikgrupp började sin karriär för 20 år sedan. Initiativtagaren Tore Bengtsson, 93
år, finns fortfarande med i
bandet, där han spelar
munspel.
– Framförallt sysslar vi
med social verksamhet, både
för oss själva och för våra
lyssnare. Ibland sätter vi
ihop ett mer revybetonat
program under körledaren
Gustav Svenssons ledning.
Troligen kommer kommunen att så småningom ta ut
en hyra för Stockbygården,
vilket gör att även vi måste
börja ta lite betalt.
OVE WESTERBERG

önskar vi alla gamla och nya kunder!

Datorn
krånglar?
Ring

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

560 47 111
070 - 683 80 74

070-699 38 01, 560 319 38
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| femtio år sen
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Förste chauffören varnades
för fortkörning över 30 km/tim
FEMTIO ÅR SEN | – När jag
körde ut på Mälaröarna
hände det att folk kastade
sten efter bilen, de var inte
så vana vid motorfordon då
som nu.

Det berättar en av de första
chaufförerna på Mälaröarna,
Carl Eriksson, som ska fylla
90 år nyårsafton 1958.
Han hade “körlicens”
nummer 4 i landet – den fick
han år 1906.
– På den tiden fanns inga
körkort. Jag körde en av de
första bilarna i Stockholm,
och den hade inte ens ratt
utan fick styras med en så
kallad styrstång, berättar
han
för
Mälaröarnas
Nyheter.
Carl Eriksson kom från
Dalsland. Som artonåring
anställdes han som kusk hos
brukspatron Carl Kjellberg
på Kramfors sågverk. Hans
betyg från Onsala hästskötareskola utfärdat 1893 visade
godkänt i körning med
spann, hästkännedom samt
att han kunde sko hästar.
1904 köpte Kjellberg
Kärsö gård på Ekerö och Carl
Eriksson följde med. Kjellberg skaffade bil och Carl
Eriksson fick byta kuskbocken mot framsätet för att
kunna skjutsa
patron
Kjellberg ut till den gård som

En av Mälaröarnas första bilister, Carl Eriksson, snart 90, poserar i
sin folkabubbla 1958.
– Men han har varit mest van vid att köra Lincoln, Packard och andra
stora amerikanare, noterar Mälaröarnas Nyheter.

då användes som sommarnöje.
– När jag körde ut på
Mälaröarna hände det att
folk kastade sten efter bilen,
de var inte så vana vid
motorfordon då som nu.
Men trots att det var en
öppen vagn undgick jag att
träffas, och inte råkade jag ut
för några andra olyckor heller. Jag hade inget att göra
med rättvisans handhavande mer än ett par gånger, då
jag varnades för fortkörning.
Man var ju ung på den tiden,
och det hände att man trampade lite för hårt på gaspedalen så jag kom upp i en has-

tighet av nära 30 km/tim.
Våren dröjer. 1958.
– Den sista mars hördes
koltrasten kärleksdrilla kring
Mälarstränderna, men dagen
efter yrde snöstormen vred
över djupt tjälfrusna åkrar.,
Och när det skall bli vår detta
nådens år vågar man inte
tänka på – isarna kommer väl
att ligga fram till i maj, suckar
skribenten i Mälaröarnas
Nyheter, som ändå ser det
positiva i att hopphyfiskarna
trivs.
– Söndag efter söndag ser
man dem troget och träget
rycka i sina spön ute på fjärdarna.

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby
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Det okända på Munsö
blev utan dricksvatten. Vi
installerade ett nytt reningsverk, men det började också
krångla.
– I övervåningen har vi ett
rum där Kent har sina papper. Det lät som om någon
stod där och plockade och
prasslade i högarna. Och så
hörde vi röster utanför
huset. Alltid från samma håll
och våra grannar åt det hållet
en bit bort brukar vi aldrig
höra. Ibland hörde vi två
kvinnor, ibland två män,
ibland en väldig massa människor. Det var som ett
mummel, ungefär som man
hör sina grannar i ett hyreshus utan att kunna avgöra
vad de säger.
Kent är familjens skeptiker.
– Jag tror ju att det mesta
går att hitta en logisk förklaring till. Men här har jag upplevt saker som man normalt
inte upplever. Så jag är kluven säger han.
Ylva tror på andeväsen och
naturväsen, säger hon.
– Det finns mer än vi människor förmår uppleva. Det
finns något med tid och rum,
tunna dimensioner som
ibland krockar med varandra. I vårt hus ville någon från
den andra sidan påkalla uppmärksamhet.
En låst skåpdörr gled plöts-

Plötligt gled den låsta skåpdörren bara upp...

H u s e t ä r b a r a t io å r g a m m a l t o c h s t å r p å m a rk s o m
t id i g a r e v a r ob eb y g g d .
M a n ne n s o m b y g g de de t
l e ve r fo r t f a r a nd e . I o m g iv n i ng e n f i n n s me s t
s o m m a r s t u g o r.
Men här hittade ändå TV4
uppslag till en av sina spökhistorier i programmet ”Det
okända”.

När vi kommer dit ser det
inte alls ut som i TV4:s uppdramatiserade, musiksatta
intro. Solen skiner en av de
första vårdagarna och sjön
blänker mellan björkarna
utanför det gula huset.
Där bor Ylva Murén och
hennes sambo Kent Nilsson
sedan två år tillbaka. Det var
drömhuset ”kärlek vid första
ögonkastet”.

– Det kändes väldigt bra i
början. Men efter ett tag
smög sig en konstig känsla på
av någonting dött, ett tryck
över bröstet och över huvudet, säger Ylva Murén.
– Man kan känna en närvaro och det kan kännas trevligt. Men det här, det var inte
trevligt. Och så började det
hända saker. Avloppssystemet brakade ihop så att vi

ligt och oförklarligt upp. En
annan gång spred sig en
skarp röklukt i huset.
En morgon vid halvfemtiden vaknade Ylva av att
någon gick utanför sovrummet på övervåningen. Hon
visar oss, går fram och tillbaka över golvet. Stegen i
strumplästen hörs och det
knarrar lätt.
– Katten satte sig spikrakt
upp i sängen, hoppade ner,
smög sen fram till trappan
och satte sig där och spanade.
Vi hörde det båda två och
trodde att det var en
inbrottstjuv. Kent tog ett
basebollträ och gick ner, men
ingen var där.
En annan gång hade Kent,
som då var ensam hemma,
suttit och tittat på TV på

övervåningen.
– När jag gick nerför trappan reste sig allt hår på kroppen. Det gick helt enkelt inte
att gå ner. Jag testade flera
gånger, men ”Det” ville inte
ha mig därnere. Så jag stannade på övervåningen.
En väninna till Ylva sov
över i gästrummet på nedervåningen.
– Jag vaknade och såg en
ljusgestalt glida förbi, vika av
och försvinna nerför trappan. Men jag ville inte väcka
min väninna. Morgonen
därpå frågade jag henne om
hon hade sovit gott. Nej, sa
hon. Hon hade vaknat av
hårda knackningar och bankningar i väggarna, trott att
det kanske var en älg.
Så kom teveteamet samt

mediet Camilla, upphämtad
från Göteborg. I filmen ser vi
henne gå runt i huset allt
medan hon känner fram bilden av en äldre, man med
skärmmössa, gummistövlar
och lång dunjacka. Camilla
vet ingenting i förväg om
Ylvas och Kents upplevelser,
försäkrar programledaren
Caroline Giertz.
– Jag har en stark känsla av
en man som hör till området,
men inte till det här huset.
Han är ensam, en ensamvarg. Det känns som om han
försöker ta sig in i huset,
säger Camilla.
– Det känns som om det
här har varit hans mark. Han
har haft boskap, det har varit
liv här. Han har mycket kvar
här, svårt att släppa taget.
Men det har varit mycket
omställningar i området och
nu är han bitter över att allt
inte är som förr.
Mediet Camilla ritar också
ett porträtt av mannen. Han
var en snygg man som ung,
förklarar hon, charmig, med
snälla ögon. Tillsammans
med mannen en liten kvinna
med markant framskjuten
haka, glad, med smilgropar.
Mannen tyckte om att jobba
hårt och var stolt över det.
Han tyckte också om hemmagjort brännvin, bra för
magen. Han blev gammal,

men… Camilla tar sig över
magen. Det var något med
magen, levern. Kanske var
det av det han dog?
Camilla går också fram till
det gamla skåpet, vars låsta
dörr flugit upp och på vars
nedre hylla familjen förvarar
sitt spritförråd.
– Det här skulle han ha gillat, säger hon och smeker
träet. Jag vet inte om han
började drickandet mot slutet. Jag blir väldigt snurrig
och illamående nu när jag är
med honom.
– Vatten, säger hon plötsligt. Han pratar om vattnet
som måste kollas.
Ylva nickar instämmande.
Jovisst var det problem med
vattnet tidigare.
Camilla känner till och med
in ett namn, ett dubbelnamn
med Per som första led.
Teveteamet har kompletterat med research. Men någon
Per någonting hittas inte i
kyrkobokföringen.
Nu
inleds operation dörrknackning, till en början resultatlös, många är nyinflyttade.
Till sist öppnar en kvinna
som bott där sedan 40-talet.
Hon berättar att ett par
hundra meter från hennes
hus bodde ett äldre par som
hade djur. Men hon vill inte
avslöja något namn.
Reportaget illustreras med
några gamla svartvita bilder,
varav en med en man med
keps.
Men den är tagen på Sättra
gård på Munsö, flera kilometer bort, berättar Jan Malmstedt för MN. Han har för
Ekerö-Munsö
hembygds
förenings räkning upprättat
ett digitalt bildarkiv och har
hjälpt TV4 med bilder.
Camilla ber till sist ”Per”
ta kontakt med sina släktingar på den andra sidan och ser
dem för sig komma springande emot honom.
– Nu är han över, säger
hon. Hoppas ni får det lugnt
och skönt här nu.
Så försvinner ”Per” in i
dimmorna.
INGELA MÆCHEL

PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?
Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.
Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com

PÅSKÖPPET
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandagen

12.00 - 22.00
12.00 - 22.00
12.00 - 22.00
12.00 - 17.00

Välkomna!
Fredag-söndag 12-17. Söndagar GI-brunch 210:Lite längre - mycket go’are
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Öpartiets årsmöte i Uppgårdsskolan
POLITIK | Förutom de
sedvanliga årsmötesfrågorna diskuterades de
senaste politiska hetpotatisarna som straffavgifter i äldreomsorgen
och omvandlingen av
Drottningholmsskolan.
Mötet antog enhälligt följande uttalande: ”Demokratifrågorna är Öpartiets själ och
ska genomsyra allt vi gör.
Ekerö ligger flera decennier efter när det gäller medborgarinflytande. Byggfrågorna haltar fortfarande och
det finns skäl för Öpartiet att
höja rösten ytterligare ett

Öpartiets styrelse 2008. Från v övre raden: Bernt Richloow,
Pia Orre, Oscar Linde, Tommy Liljeros och Tommy Svensson.
Nedre raden: Berth Fransson (ordförande), Ylva Forslid, Eva
Liljeros, Desirée Björk, Inger Blomberg och Ulf Jansson
snäpp. Skolan ska vara i
fortsatt fokus så länge Ekerö
får uselt resultat i alla mätningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt hur när-

hetsprincipen tillämpas vid
val av skola.
Det är upprörande att
Ekerö hellre betalar miljoner
i straffavgifter än uppfyller

sina skyldigheter att ordna
särskilt boende för våra äldre
som behöver det. Partistyrelsen och partiets förtroendevalda uppmanas att
lägga på ett extra kol för att ta
fram alla uppgifter i ljuset
och värna om de gamla.
Öpartiet har 10,3 procent
av rösterna, men är inte
representerat i något utskott
och har ingen revisorsplats.
Det ger Ekerö ett stort demokratiskt underskott och
mötet uppmanar partiets styrelse och förtroendevalda att
med alla medel fortsätta
verka för att vi ska få vår rättmätiga del av posterna.”

Folkpartiet Liberalernas årsmöte 2008
POLITIK | Folkpartiet
Liberalerna valde ny
ordförande på sitt årsmöte den 10 mars i
Mälarökyrkan.
Den nye ordföranden Bo
Hammarlund är mångårig
medlem i Folkpartiet. Han
disputerade
1985
med
avhandlingen Politik utan
partier, som handlat om
framväxten av Sveriges politiska liv under 1700-talet.
Till vardags är Bo Hammarlund ämnesråd i regeringskansliet och arbetar med frågor om arkiv och utlämnande av allmänna handlingar. I

Folkpartiet har han ägnat sig
år kulturfrågor samt Radio
Liberal i den lokala närradion.
Gunnar Pihl avtackades
för sina år som föreningens
ordförande. Han har vitaliserat föreningen och varit en
mycket uppskattad ordförande. Styrelsen kommer
under 2008 att bestå av följande ledamöter; Jan-Eric
Billter, Emma Jakobsson,
Dan Melin, Maria Pietrowski
Halkiewicz, Örjan Rosell,
Ingela Söderbaum, Careen
True, Stefan Wåhlin och
Gunnar Pihl. Ersättare blir
Olle Setterlund, Birgitta

Dahl, Roy Olofsson och
Gunilla Lindberg.
Lennart Ljungblom, kulturnämndens ordförande
kommer att flytta från kommunen i april. Årsmötet
tackade honom för ovärderliga insatser. Lennart har
ställt sin goda organisationsförmåga och kreativitet i
folkpartiets och kommunens
tjänst. Under senare år har
han koncentrerat sig på
målet att ge kommunen ett
badhus. Han har nu goda förhoppningar att från Värmdö
kunna följa hur detta mål
förverkligas.
Årsmötet inleddes med

anförande av riksdagsledamoten Karin Pilsäter, riksdagens näringsutskott. Hon
talade om företagsamhetens
villkor.

Mats Palmborg som avtackar Lennart Ljungblom.

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

En stolt Hjördis Meyer med Mälaröcenterns Lars Skoglund.

Centern bjöd
Hjördis på tårta
KVINNODAGEN | För att
uppmärksamma internationella kvinnodagen
och en uppskattad
kvinnlig ekeröföretagare bjöd Mälaröcentern
på tårta och diplom den
8 mars.
– Hjördis Meyer som öppnade sin butik KaBoo i höstas
är en av de kvinnor som
vågat. Vi hoppas att hon
inspirerar fler kvinnor att bli
egna företagare. Vi bjöd därför på tårta och delade ut ett
diplom som ett bevis för vår
uppskattning av hennes
arbete, säger Lars Skoglund
från Mälaröcentern.

– Jag känner mig mycket
hedrad att uppmärksammas
på detta sätt, säger Hjördis
Meyer.
Idag drivs var fjärde företag i Sverige av kvinnor, Lars
Skoglund tror dock att siffrorna i Ekerö kommun är
något bättre. Av de nya företagarna i hela landet är 35
procent kvinnor.
– Regeringen satsar 100
miljoner kronor på kvinnors
företagande. Målet är att
minst 40 procent av alla
nystartade företag ska startas av kvinnor. Vi ville på
detta sätt uppmärksamma de
kvinnor som redan tagit steget, säger Lars Skoglund.

Antennproblem!

Trädgårdsdesign ⏐ Rådgivning

Tranebergs TV-service

Maria Hörnell arkitekt SAR/MSA

25 år i Bromma

0707-222 840
email@artemia.nu

www.artemia.nu

Gesundaplan 59 ● Tel. 25 34 15, 0708-25 34 15
www.tranebergstv.se

Ölsta Folkets Hus
ÅRSMÖTE
lördag 29/3 kl 18.00
Uthyrning för privata fester / föreningsaktiviteter

Folkets Hus är en unik lokal för att hålla privata
fester till ett bra pris. Det är också möjligt att
utnyttja lokalerna för olika föreningsaktiviteter.
För mer information, ring 560 424 61 eller gå in
på nya hemsidan www.olsta-folketshus.se.
Medlem i Folkets Husföreningen
kan du bli genom att betala in
200:- på plusgiro 281146-1.

FÖRETAGSREKLAM
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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Vårfåglarna har anlänt
MÄLARÖARNA I Visserligen har det börjat kvittra
lite extra utanför köksfönstret, men det är inget
tecken på att klimatförändringarna ännu drabbat
fågellivet, säger Urpo
Könnömäki.
– De tidiga vårtecknen kommer inte flygande, de hittar
man i mälarömyllan. Första
blåsippan såg jag för övrigt
redan den 5 februari och
stackmyrorna var igång dan
därpå, vilket är rekordtidigt,
säger Urpo Könnömäki, ordförande i Mälaröarnas Ornitologiska förening.
Långflyttarna som kommer från Afrika styrs mest av
dygnsljuset när det är dags att
ge sig iväg mot häckningsplatserna norröver. Förra året
blev de dock kraftigt försenade på grund av oväder över
Medelhavet. Så det är många
faktorer som spelar in när

flyttfåglarna anländer, enligt Ängspiplärka, tofsvipa, sångUrpo Könnömäki. På lång lärka, trädlärka, stare, trana,
sikt tror han dock att även bofink med flera har redan
fågellivet ställer in sig efter anlänt och snart väntas den
klimatförändringarnas var- mäktiga fiskgjusen.
mare klimat och anländer
– Glädjande är också att vår
tidigare.
största rovfågel, havsörnen,
Flyttfåglarna som över- ökat markant i antal under
vintrar norr om Medelhavet senare år. Numera har de
kan dock komma hit tidigare också lärt sig att utnyttja de
om vädret är det rätta. Slår det stora skarvkolonierna där de
om till kallare kan de ju alltid äter skarvungar. På vissa stälflyga söderöver igen. Många len har därför skarven gett
av våra sjöfåglarna som van- upp sin koloni.
OVE WESTERBERG
ligtvis drar sig söderöver när
isen lägger sig, har
i år stannat kvar
vid Mälaröarnas
stränder, exempelvis storskrak,
vigg och knipa.
Med en viss inbromsning
på
grund av tillfälligt
vinterväder har
dock flyttfåglarna
börjat anlända till Den här domherren är en av Urpo Könnööarna i stora skaror. mäkis dagliga gäster i Älby.

Progressivveckor 24/3 - 26/4
Vi presenterar det
senaste progressivglaset på marknaden!
Finns det skillnader på progressiva glas?
Fråga oss, vi vet!

●

●

Har Du ej provat, kom in och provgå!

Känn Dig säker med våra trygghetsgarantier!
– 1 års total skadegaranti
– Användargaranti
– Progressivgaranti

●

Med dessa garantier och vår kunskap:
Våga prova oss!
Tobbe, Helene, Sia och Malin
(Kan ej kombineras med andra erbjudanden)

Synundersökning

Värdecheck

50 % rabatt

500:-

Ord. 270:-

vid köp av senaste progressiva glaset

(Gäller t.o.m. 26/4 -08)

(Gäller t.o.m. 26/4 -08)

Tidiga vårfärger i Drottningholm
DROTTNINGHOLM I “Historisk Vår” heter utställningen som bjuder på vårens alla
blomsterfärger i unika kulturmiljöer på Drottningholm.
Aldrig tidigare har det
arrangerats blomsterutställning i de tre historiska lo-

Skydda
datorn
vid åska
Ring

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

Koppla
upp till
Internet?
Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

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

Köpa dator
med
installation?
Ring

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

kalerna
Déjeunersalongen i Drottningholmsteatern
samt Svanhuset och Götiska
tornet i den engelska parken.
De två senare byggnaderna
är ytterst sällan öppna för allmänheten.
”Historisk Vår” kommer
att visa upp många av vårens

blommor, såväl historiska
sorter som moderna. Besökarna kommer att kunna
se närmare 70 olika hyacinter och över 100 tulpansorter.
Bakom utställningen, som
visas 2-6 april, står företaget
Blomsterfest.

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
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Nöjda innebandydamer trots kvalmiss

Crossframgångar för breddklubben

INNEBANDY | Ekerö IK:s innebandydamer är mycket nöjda
med sin insats i division 3 trots
att de missade kvalspel mot
tvåan.

MOTOCROSS | Alltfler unga förare i Mälarö Motocrossklubb,
MMCK, börjar synas i prislistorna även utanför de interna
drabbningarna på crossbanan
och enduroslingan i Skå.

I de två sista omgångarna kunde laget
bärga andraplatsen, som innebar kvalspel mot division 2, av egen kraft.
Oddsen var goda eftersom bägge motståndarna, Västerort och Bollstanäs,
tillhörde tabellens nedre halva.
Resultaten 2-2 respektive 1-4 placerade
dock EIK på en fjärdeplats en poäng
efter tvåan Bro, som man för övrigt
besegrat med 5-1 och 1-0 i tidigare
möten.
– Alla är trots kvalmissen jättenöjda
med säsongen. Slutet blev lite typiskt,
tjejerna slappnar av lite väl mycket när
vi ställs mot sämre lag. Under säsongen har vi däremot spelat som bäst när

vi mött seriens bättre lag. Bland annat
var vi det enda laget som besegrade seriens överlägsne segrare Täby, säger
tränaren Magnus Wahlquist.
Spelare och lagledning hade dock
långt innan bestämt att man skulle
tacka nej till spel i tvåan om man nu
hamnat där.
– Att gå upp i division 2 och bli ett
strykgäng är inte roligt. Den goda
stämningen i laget är en av de viktigaste faktorerna att bevara om vi ska
kunna behålla spelarna på hemmaplan. Ryktena säger att klubbar på fastlandet redan drar i vissa spelare.
I dagsläget har truppen 18 spelare.
Många av de yngre spelarna har utvecklats mycket under den gångna säsongen. Därför har siktet till nästa säsong redan ställts in på kvalspel, om
hela truppen blir kvar.
OVE WESTERBERG

Fredrik Nobinder, född -92, har med
sin 125 kubikare under 2007 kört hem
en mängd imponerande placeringar i
bland annat Mälarfräsen och SWEMO
cup, numera junior-SM. Senaste
segern tog han förra helgen när han
segrade i Kattcupen.
Även Fredrik Theorell, -96 (85cc),
räknar med en del pallplaceringar i Mälarfräsen under 2008. Emelie Dahl, 96 (85cc), som är en av klubbens mest
framgångsrika tjejer räknar med att
fylla på prisskåpet ytterligare under
2008.
En grund till alla framgångar är

MMCK:s årliga crosskola, som snart är
aktuell igen.
– Förutom crosskolan för knattar
och ungdom har vi även en skola för
vuxna, vilket väcker ett allt större intresse, eftersom vi är ganska ensamma
om att även rikta oss till vuxna. Även
om det numera finns många duktiga
tävlingsåkare i klubben vill vi dock
främst trycka på att vi är en breddklubb, säger Arne Falgert-Hedin.
Vad gäller försäljning av Stockholms
stads mark kring banan är klubben inte
speciellt oroade. Klubbledningen tror
att marken där enduroslingan kommer
in på den aktuella marken är ganska
oattraktiv för annan exploatering. Där
hoppas man framöver kunna utveckla
flera endurospår med olika svårighetsgrad, eftersom enduro är den disciplin
som växer mest.
OVE WESTERBERG

Tre golfklubbar i god balans
GOLF | Mälaröarnas tre
golfklubbar har fortfarande gott om medlemmar och god ekonomi,
till skillnad från en del
klubbar på fastlandet.
Drottningholms GK, Troxhammar GK och Mälarö GK
Skytteholm rustar nu på
olika sätt för att inte dras
med
i
den
vikande
medlemstrenden.
På anrika Drottningholms GK känner man
ingen oro för den avmattade,
tidigare
haussen.
Medlemsantalet har ett tak
på 1100 medlemmar, och
det finns en lång kö av
golfsugna som har väntat
upp till 17 år för att få spela
på Lovö.
– Vi hoppas kunna öppna
banorna i början av april.
Det enda nya inför årets
säsong är att vi fått en ny
krögare till restaurangen.
Annars laddar vi mest inför
50-årsjubileet nästa år,
säger klubbdirektör Stefan
Andorff.
Drottningholm
som har
mycket lertunga greener,
planerar att under 2010
gräva upp samtliga för att få
till en bättre dränering. Allt
för att kunna spela längre
och börja tidigare. Dröm-

men om att få till ytterligare
nio hål har dock tillfälligt
gått i stå. Fastighetsverket
har beslutat att inte överlåta
den värdefulla jordbruksmarken nära Rörby, där
klubben
hade
hoppats
kunna bygga sina nio nya
hål. På tävlingsfronten blir
Swedish seniors för damer
50 och herrar 55 den 18-20
juli det största arrangemanget i år.
Även för Troxhammar
GK ser den närmaste framtiden ljus ut. Klubben gjorde förra året sitt ekonomiskt bästa år sedan 2003.
Medlemskadern, 1400 inklusive juniorer, består av
aktieägare i olika kategorier.
– Drömmen var att öppna i
påsk, men med nuvarande
väder får vi nog skjuta fram
premiären något. Vår största nyhet är Sveriges första
slopadevärderade och handicapgrundande 12-hålsbana, som öppnar till hösten.
Den byggs genom att vi
bygger ut niohålsbanan
med tre hål. Här kan vi
erbjuda en total golfupplevelse med sex ut, sex hål in
och en kiosk halvvägs för
golfare som har ont om tid,
säger Pelle Sättare, klubbdirektör.
Dessutom har klubben

Två Skålag till semi
ISHOCKEY | Skås team 93 och 95 tog sig ända till
semifinalen i Mitt i cupens prestigefyllda slutspel.
Mitt i cupen, som räknas till en av världens största hockeyturneringar för ungdomar, avslutades finalpasset den 16
mars utan några representanter från Mälaröarna. Två skålag,
team 93 (U 15) och 95 (U 13) gjorde dock en mycket imponerande slutspelsresa som slutade snäppet från drömfinalen.
Bägge lagen klarade sig genom kvartsfinalen efter mycket
raffel och dramatik genom U 15:s 4-3 mot DE Hockey-1
efter straffar och U 13:s 3-2 mot Järfälla HC.
I semifinalen blev dock fallet relativt stort. Men så ställdes också lagen mot högsta grundseriens etta Djurgårdens
IF, 1-9, respektive tvåa Stocksunds IF, 1-5.
– Det var lite tungt i början när vi inför säsongen bytte
klubb från EIK till Skå. Men grabbarna har höjt sig ett rejält
snäpp under säsongens gång. Vi har också fått en enorm
stöttning från vår nya klubb, säger tränaren Roger Enlund.

sammandraget för damer,
där både Troxhammar och
Mälarö GK har lagrepresentation. Det andra sammandraget arrangeras för övrigt
på Skytteholm. I augusti
står Troxhammar som
arrangör för SGF senior
tour för herrar 65.
– Det gäller att vara visionär och utvecklas hela tiden
om vi ska hänga med. ”Det
är bättre att leda utvecklingen än att följa den” som
någon så klokt uttryckte
det, säger Pelle Sättare.
På Mälarö GK Skytteholm, som har bästa dräneringsförhållandena, slogs
sista slagen vid Lucia förra
året. I år hade man laddat
för påskpremiär. Men med
tanke på plötsligt vinterunderlag lär man få skjuta på
premiären även här.

– Vi märker av tappet på

golfare genom att det är svårare att få nya medlemmar.
Så det gäller att värna om de
vi har. För att få de unga mälaröborna att upptäcka golfen är vi ute i skolorna för
att introducera vårt favoritspel. Ekonomiskt är det
ingen fara eftersom vi inte
har några lån som tynger.
Den enda stora nyheten i år
är att vi fått nya krögare,

Mälarö GK:s golftalang Linn Gustafsson på hemmabanan.
anslutit sig till det kommunala va-nätet ute på banorna, där även toalett och en



ny kiosk finns numera. Tävlingsmässigt ser man fram
mot att arrangera division 1

’’Det är bättre att
leda utvecklingen
än att följa den’’

säger klubbchef Annika
Norén.
Årets största tävlingsarrangemang blir juniortävlingen Skandia Tour Elit i
slutet av juli.
Generellt har antalet golfa-

re i Sverige stått på tillökning i över 100 år, den mest
explosionsartade ökningen
kom i början av 1980-talet
då antalet medlemmar i
golklubbarna tiodubblades. För två år sedan bröts
dock den trenden. Förra
året blev antalet golfare
1 4000 färre på landets
banor. I dagsläget finns
totalt 497 klubbar med
595000 medlemmar, så
golfintresset är generellt
fortfarande mycket stort.
Den åldersgrupp, där golfarna är starkast representerade, är mellan 56 och 66 år.
31 procent av medlemmarna hos landets golfklubbar
är kvinnor, enligt Svenska
golfförbundet statistik.
OVE WESTERBERG

LÄGET! DEN 18 MARS

HANDBOLL
Herrar div 4 östsv. södra
SLUTSPELAD
Carl Lamm HF
18 17 0 1
Nacka HK
18 15 0 3
Sorunda IF
18 12 1 5
IK Bolton
18 11 0 7
Harrington Team 18 9 1 8
Haninge HK
18 9 0 9
HF HUFF
18 7 0 11
Sannadals HK
18 4 1 13
Skå IK
18 4 0 14
Tungelsta IF
18 0 1 17

610-430 34
637-489 30
458-420 25
525-466 22
527-462 19
457-441 18
448-485 14
476-510 9
395-553 8
341-618 1

INNEBANDY
Damer div 3 norra
SLUTSPELAD
Täby FC
18 16 1 1 131-50 49
Bro IK
18 11 3 4 74-36 36
Åkersberga IBF 18 11 2 5 100-44 35
Ekerö IK
18 11 2 5 80-51 35

Töjnan IBK
Västerorts IBK
Bollstanäs SK
KTH IF
Sundbybergs IK
Vällingby BK

18
18
18
18
18
18

11
8
6
3
2
0

0
4
6
1
2
1

7
6
6
14
14
17

68-68
92-76
86-65
48-110
44-117
24-130

33
28
24
10
8
1

Herrar div 4 norra
SLUTSPELAD
Sundbybergs IK 18 14 2 2
IBK Gnaget
18 12 2 4
Kungsängens IF 18 12 1 5
Nyboda IBK
18 11 2 5
Ekerö IK
18 8 1 9
Westermalms
18 7 2 9
Rosersbergs IK 18 6 3 9
KTH IF
18 6 2 10
Täby IS
18 6 1 11
Djurgårdens IF 18 0 0 18

127-63
118-62
117-78
138-97
113-95
79-78
86-93
73-89
73-101
62-230

44
38
37
35
25
23
21
20
19
0

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

15
15
16
15
15
15
15
15
15

12
11
9
9
9
7
3
2
2

2
1
2
0
0
2
1
0
0

ISHOCKEY
Kvalserie till J-20 regionselit
Hammarby IF
3 2 1
IFK Täby
3 2 0
Skå IK
3 1 1
Nynäshamns IF 3 0 0

1
3
5
6
6
6
11
13
13

132-61
96-62
94-74
108-79
81-95
119-90
85-124
64-112
77-159

38
34
29
27
27
23
10
6
6

0
1
1
3

16-11
9-8
19-9
6-22

5
4
3
0

Ekerö Vårdcentral
informerar

TR OXH A M M A R
G O L F K R O G

Tappströms hälsocentral har ändrat namn till

EKERÖ VÅRDCENTRAL
Öppettider: Vardagar kl 8-17
Kvällsmottagning: Måndag och torsdag kl 17-20
Tidsbokning skall ske via telefon
Telefon 560 375 00

Restaurangen öppnar
för lunch 11.00-14.00
måndagen 31 mars

Fax 560 375 49

Återbudstelefon 560 375 70

Hjärtligt välkomna!

Distriktssköterskorna: nytt telnr 560 375 00

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö.
Tel 560 375 00

560 248 07

www.ekerovardcentral.se

Catering - Fester - Bröllop - mm
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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.

Obegripligt,
Carpelan!


REPLIK

PETER CARPELANS svar
på min insändare angående
Jungfrusundsåsen är, om
möjligt, än mer obegripligt
än hans tidigare inlägg. Min
enkla fråga är – ska åsen
avsättas som kommunalt
natur- och kulturreservat?
Vidare, ska planeringen
av Ekerö tätort ske enligt
gällande lagstiftning, med
en fördjupad översiktsplan
där innevånarna och andra
intressenter kan medverka?
I en sådan plan, mer detaljerat än i Översiktsplanen,
anges t ex vilken typ av bebyggelse som får byggas i ett
visst markområde. Detta är
särskilt viktigt eftersom
kommunen äger mark i
området som är lämpad för
bostäder för människor som
kommunen har ett särskilt
ansvar för, men som ”marknaden” inte är intresserad av
att bygga åt.
För det är ju så Peter Carpelan: Du vill planera för
villabebyggelse för de mycket välbeställda som kan
köpa en tomt för mer än en
miljon kronor, utan besvärande allmän debatt! Detta
då du behöver pengarna
eftersom du inte sköt kommunens ekonomi!

– Johan Sundqvist

Allergihotet är överdrivet!
F ö rl å t E ke r ö ko m mu n o c h s t a d s a rk i te k t ko n t o r e t , me n v a d ve t n i
” b ä t t r e ” om h ä s t a l le r g i ä n ve t e n s k a p e n p å K a r o l i n s k a I n s t i t u t e t?
Frågan ställs av mig, Jan Kerj, ägare
av Troxhammar Butiksby samt
industrifastigheten Mörby 1:65 belägen i Mörbyområdet.
Ekerö kommun med dåvarande
stadsarkitekten i spetsen tog för cirka
10 år sedan kontakt med mig och bad
att industrifastigheten i Mörby skulle
rivas och ge plats ät bostäder. Området
skulle stadsplaneras. Sagt och gjort,
industrifastigheten tömdes och nya
lokaler hyrdes av vägverket bakom
Ekerö centrum.

Tyvärr stoppade närheten till hästar
och ”allergirisken” detaljplanen, men
med vissa justeringar skulle planen
ändå kunna genomföras .
Åren gick och fem år senare med
lika många dyra årshyror för lagerlokaler skulle nu ett nytt reviderat
planförslag inlämnas och förhoppningsvis antagas. Ekerö kommun
hade dock hunnit få en ny stadsarkitekt. Tyvärr även denna gång var
avståndet till eventuell hästallergi för
kort varför stadsarkitekten tog bort
industrifastigheten från planförslaget, men bedyrade att inom ett år se
till att industrifastigheten revs och ge
plats åt bostäder.
Åren gick utan att något hände.

Behåll Familjerätten på Ekerö
DEN BORGERLIGA Alliansen föreslår nu att Familjerätten ska flyttas
från Ekerö till Solna. Varför? Vid normala kommunala omstruktureringar
vinner man pengar eller service. Vid
den nu föreslagna förflyttningen av
Familjerätten från Ekerö till Solna
vinner Ekerö kommun varken pengar eller service till medborgarna.
Istället får ekeröborna nackdelen att
åka till Solna när de ska användas sig
av Familjerätten. Kan det då handla
om politisk prestige? Ja möjligen
men någon prestige borde de styrande politikerna inte känna i denna
fråga. Förslaget är inte politiskt utan

TRÅKIGT att leverera något
man får strida fram med ett
motstånd som kräver ideliga
prövningar. Väl klart finns
en oförståelse hos invånarna
som part sannolikt får hantera. Att det finns ett beslut
på en viss täckningsgrad
måste framstå som ett svagt
argument för alla de som
känner ängslan och inte ens
kan hantera dessa applikationer. Att ideligen bemöta
oroliga människor, försvara
sitt ingrepp och med sakkunniga boende, kanske
framstå som mindre insatt i
den fråga som väcker oro. De
boende inom området verkar
inte vilja ha med masten att
skaffa, då har vi beslutsfattarna och entreprenörerna
kvar. Entreprenören vill nog
inget hellre än att bygga
master där människor vill ha
den.
Då var det bara beslutsfattarna kvar.

– John Hedman

Politiker,
vakna!
DET ÄR DAGS att ni vaknar.
Det är nu fyra år som 200250 boende på Adelsö försökt att få er inse att vi inte
vill ha den 3G-mast ni säger
ja till. Var finns demokratin
och den valfrihet som de sty-

YTTERLIGARE TVÅ ÅR har nu gått
med höga hyreskostnader för ett
lager som egentligen skulle ha varit
beläget i egna lokaler i industrifastigheten i Mörby. Osäkerhetsfaktorn i
fråga om rivningsrisken gjorde att
det ej gick att flytta tillbaka lagret till
Mörby. Nu, äntligen, år 2007 la
Karolinska Institutet fram ett resultat av en vetenskaplig utredning om
”allergihotet” i samband med närhet
till hästar”, vari man hävdar att allergirisken är vida överdriven och att

– Pia Orre, ledamot i socialnämnden för Öpartiet
Tommy Svensson, ersättare
i socialnämnden för Öpartiet



– Clarry Björk med familj

REPLIK

LÄSTE INSÄNDAREN om "hästfolksjakten" i förra numret. Håller
med till 100%. Jag rider nästan dagligen runt i Färentuna. Ibland stöter
man på människor som har agg mot
oss när vi rider. För några månader
sedan red jag in i ett tomtområde,
naturligtvis mitt på vägen så inte
hovarna ska skada bilvägen, vilket de
inte gör om det är torrt i marken. En
bilist stannar och vevar ner bilrutan
och upprört skäller på oss att vi inte
får rida där! Varför? Det är så himla
obehagligt när folk skäller på en så

Ingen
medborgarinsyn

rande i vår kommun så väl
förespråkar i alla sammanhang. På Ekerö räcker det
med 7-8 personer som agerar
för sin miljö och ni lyssnar
och agerar. Hur många
behövs det för att ni ska
lyssna på oss adelsöbor?
Glöm inte bort att ni sitter på
mandat av oss.
Enligt uppgifter från de
teleoperatörer som vill bygga
masten, är deras 3G täckning
redan uppnådd och år 2004
fick vi en lag på att samordning av masterna ska ske.
Det är en lag ni kan luta er
emot eftersom vi redan har
två 3G-master på Adelsö,
likaväl kan ni luta er mot försiktighetsprincipen i miljöbalken.
Jag uppmanar er nu att
våga säga nej för folkets och
miljöns skull.

avståndet från hästhage till bostad
kan minimeras. T ex är nivåerna för
mätning omätbara redan 50 meter
från stall, ej hästhage, som har ännu
lägre. Det går att läsa i ”Planera bygga
bo” 6/07 att enligt en forskare och
experten vid Boverket, är denna
studie är ett ”genombrott” i hästallergifrågan.
Så förlåt Ekerö kommun, Ekerö
stadsarkitektkontor samt Miljö och
hälsa, vore det inte på sin plats att ni
uppdaterade er på dessa nya rön via
länsstyrelsen och kanske omvärdera
er oro vad beträffar närhet till hästar.

– Jan Kerj

En hästansvarig vore toppen!

en ren tjänstemannaprodukt från
kommunens högsta tjänstemän. Kan
det då vara så illa att politikerna väljer
att ”rädda” tjänstemännens prestige?
Vi kan bara hoppas att så inte är fallet
och att kommunfullmäktige därför
säger nej till utlokaliseringen av
Familjerätten utifrån medborgarnas
bästa. Vi i Öpartiet säger nej och
hoppas att den väl fungerande
Familjerätten blir kvar på Ekerö!

Mastigt

Detaljplanen antogs med undantag
för industrifastigheten. Den var ju
borttagen från förslaget. Och nu togs
även stadsarkitekten bort.

SÅ STÅR DET KLART efter
tre års handläggning av min
motion om att vitalisera
Ekerös demokrati att någon
sådan vill Peter Carpelans
(m) ledda alliansen inte ha.
När jag som moderat ledamot i kommunfullmäktige
väckte frågan våren 2005 var
det mot bakgrund av att jag
representerade (m) i demokrati- och vitaliseringsberedningen. Då jag fann att
DeVi mest var intresserat av
att träffas och fika såg jag ingen annan utväg än att lägga
en motion. Tyvärr var ingen i
den moderata kf-gruppen
intresserad av att skriva
under motionen.
Vad gick då min motion ut
på? I korthet;
- Att lämna uppdrag till
tjänstemannaorganisationen
att lägga ut allt beslutsunderlag som ej är sekretessbelagt
på kommunens hemsida.
- Att införa rätten att väcka
medborgarförslag, i enlighet
med kommunallagen 5 kap.
§23.
- Att uttala sitt stöd för folkinitiativ till folkomröstningar.
- Att alla nämndssammanträden skall vara öppna med
undantag för ärendehantering som rör individärenden,
myndighetsutövning eller
avser sekretessbelagd information, i enlighet med kom-

man undviker helst sådana vägar.
Ibland undrar man varför en del
människor bor på landet...
När man rider längs bilvägen så
händer det också att bilar inte saktar
ner. Förstår de inte vad som kan
hända? Trist att stigar som man har
ridit på stängs av och man måste rida
runt ut på bilvägar för att komma
fram.
Fantastiskt om vi kunde få ordentliga ridleder som kunde knytas ihop
ute på Mälaröarna. En hästansvarig i
kommunen i vore toppen!
– Anette Dalefur Färentuna

munallagen 5 kap. §21.
- Att införa allmänhetens
frågestund i samband med
fullmäktiges möten och
övriga nämndsmöte.
Inget av detta kunde den
moderata kf-gruppen ställa
upp på - inte då och inte nu.
Det förvånande är att fp, kd
och c stödde m. Ser man hur
dessa partier agerar i andra
kommuner i Stockholmsområdet framgår ganska
snabbt att detta är en personfråga d v s de som företräder alliansen på Ekerö vill till
skillnad från sina kollegor i
andra kommuner inte ha
någon som helst insyn från
medborgarna.
Som jag skrev i min
motion; “Många medborgare upplever idag ett stort
avstånd till förtroendevalda
på alla nivåer i samhället.
Problemet beskrivs ibland i
termer av bristande tillit,
vanmakt och förakt. För flertalet förtroendevalda är detta
också ett problem. Det talas
om bristande förankring och
om dåliga kontakter med
‘gräsrötterna’ . Oavsett vilket
begrepp som passar bäst är
det ett uppenbart problem
för demokratin. Även om det
alltid kommer att finnas ett
visst avstånd mellan de som
styr och de som inte gör det,
så förutsätter ett demokratiskt förhållningssätt ständiga åtgärder för att minska
problemets omfattning.”
Vi ekeröbor förtjänar en
bättre demokrati.

– Johan Sundqvist

Vilken
marknadsföring!
MIN DOTTER med sällskap reste med 318 en
fredag från Hilleshög
kyrka. Det tog inte lång tid
innan resan blev otrevlig.
Sällskapet tog upp några
mobiltelefoner för att få ett
minne av kvällen, varpå
busschauffören tvärnitar så
att samtliga i bussen far
framåt och innehållet i
handväskor far ut. Därefter
skriker busschauffören
"inga mobilkameror med
blixtar har vi sagt!"
När bussen når
Stenhamra går det på en
grupp ungdomar ca 15-20
"skinheads" som ägnar hela
resten av resa åt att skrika
okvädningsord till sina
medpassagerare. Dessa blev
inte tillsagda en enda
gång under hela resan!
I min dotters sällskap,
där två av resenärerna var
turister ifrån Schweiz och
USA, hade hälften aldrig
varit ute på Mälaröarna
förut utan bara blivit förvarnade om att bussresan
skulle ta väldigt lång tid,
inte att de skulle bli illa
behandlade också.
Vilket härligt mottagande
av turister och vilken marknadsföring av vår kommun.
Strålande Swebus!

– LC

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

Ekerö

Grattis Love
på 5-årsdagen den 3
april från
mamma,
pappa och
Filippa.



Grattis Klara
1 år 20 mars
från
mamma,
pappa och
Fredrika.

FÖDDA

• Välkommen min älskade
lillebror och vår son, Linus!
KS Solna 14 februari
Hugo, Lisa och Johan
Carlsson

Grattis
Paulina på
14-årsdagen
den 24/3
från Pontus,
Leon, pappa
och Thea!

Grattis Daniel Lundqvist på 17årsdagen
den 11/3
från farmor,
farfar, mostrar, morbröder och
kusiner.

• Välkommen Nellie
Josefine!
Fredrik och Nina Garpedal
samt två stolta storasystrar!
HS 16 januari 2008
• Vår son och lillebror
Hugo Wester föddes

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt eventuell bild sparad
i jpeg-format.
• Ange rubrik: Grattis, Födda, Förlovade.
• Skicka din text till familj@malaroarnasnyheter.se.
• Eller till Mälaröarnas Nyheter, Box 100, 178 22 Ekerö

r
Dags fö g!
nin
vårstäd

Grattis
Sebastian
Fredén på
8-årsdagen
från mormor, morfar,
moster,morbror, faster,
farbror och
kusiner.

Grattis
Hampus på
7-årsdagen
5 april från
mamma,
pappa,
Mathilda,
Amanda
och Simon.

den 9/3 2008!
Isabella, Håkan & Engla



Grattiskramar till Madeleine på 10årsdagen
4 april från
mamma,
pappa,
Annelie,
farmor och
Seppo.

Vår solstråle
Cornelia
fyller 1 år
den 17 april.
Grattiskramar från
mormor och
morfar.

• Nils Fred Nilsson,
Färingsö, avled den 3 mars
i en ålder av 84 år.

DÖDA

• Kerstin Margareta Axelsson, Färingsö, avled den 26
februari i en ålder av 77 år.

• Göta Majvor Erika
Cardestam, Ekerö, avled
den 3 mars i en ålder
av 89 år.

• Manus oss tillhanda senast torsdag kl 12, en och en halv vecka
före utgivning (se redaktionsrutan här nedanför).
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• Annonserna publiceras i turordning och i mån av utrymme.
• För bröllops- och dödsannonser, ring annonsbokningen,
560 356 00 och begär prislista.

20% rabatt

Tack

( Gäller ej lagning. Erbjud. gäller tom 1 maj!)

Ett stort och varmt tack
till alla, som på olika
sätt uppvaktade
mig i samband med
min 50-årsdag

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

Ove Wallin

Företaget ingår i Noreens Orienttvätt-gruppen

KOM & FYNDA
begagnade kläder
och tillbehör i
Tappströmsskolan
Lördag 5 april
11.30-14.00

Ett bra rostskydd för bilar
behöver inte vara dyr t!
Linolja ger enligt Statens Provningsanstalt ett effektivt
skydd mot rost. Totalbehandling 1.500-1.800 kr

KRAFTOLJAN HB
Ring så berättar vi mer. 0707-22 25 43 Staffan
SKÅ Industriområde

Total markentreprenad
Lennart Larsson Trädgårdsentreprenad AB

–

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

Snowboard-boots, helt oanvända stl 44. Märke CAPE
500:- (nypris ca 1500:-)
0709-31 79 60.

| privata marknaden

Pris: 1500 kr. Kan diskuteras. 070-742 60 37.

Mörkbrun mockarock, som

ny, med skinnkrage, st 4648. 1000 kr. 560 311 47.
Sjösäck i svart galon “Jolly

Roger”, höjd 50 cm, bredd
65 cm. 200 kr. 560 311 47.
Brio Barnvagn -02 med

både liggdel och sittdel.
Militärgrön mdetaljer av vinrött. Använt varsamt. Fin.

SÖKES

Dagmatte /-husse alt. proBritax bilbarnstol för späd-

barn, beige och grå färgad.
Fin. Pris: 250 kr.
070-742 60 37.

Flick/dam-cykel Crescent

26”, vinröd, bra däck, lyse,
blocklås, rostfria hjul och
skärmar, ingen rost, nyskick.
1000 kr. 560 311 47.
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Bäddsoffa mycket fin 450:-.
Skinnfåtölj snurr 150:-.
Tel. 560 309 62.



UPPHITTAT

Vid månadsskiftet november / december lämnades
en röd cykel av märket
Pinewood, 21 växlar, vid
pumphuset mitt emot
Lundhagens strand 41,
där ägaren fortfarande
kan hämta den.

• 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 24).

menadhjälp sökes till pigg,
glad och snäll Jack Russelflicka, 6 månader. Tis och
/eller ons. Bor i Närlunda.
Tel 070-567 61 35.



ÖVRIGT

Önskas föl, saknas sto?
Bells, nätt br sv hbl, e
Parnass, u Ma-Bella, ue
Marocco, 21 år. Erbjudes i
avel. Kanonhoppare.
073-5423152. Referenser ö.



TACK

Stort tack till Ekerö kommun för satsningen på Träkvistavallen! Per

• 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.

Majvor Cardestam till minne
EKERÖ | Majvor Cardestam

spelade. Oftast hade hon
med goda smörgåsar, hembakade kakor och kaffe till
gästerna. Tacka för att man
gärna ställde upp för henne!
Förra året gjorde televisionen SVT ett program om
hennes närradiosändningar.

har avlidit i en ålder av 89
år. Hon var en verklig
Ekeröprofil som förunnades
ett långt och rikt liv in i det
sista.
Hennes yrkesgärning var
lärarens. Många elever och
deras föräldrar tackar Majvor för den goda skolstart
hon grundlade genom att
lära småskolebarnen att läsa,
skriva och räkna. Hennes
talövningar att bemästra
sch-ljudet är välkända. Att
långsamt flera gånger säga
”Usch så kallt det är i duschen” gav resultat.

hon blev pensionär ända till
strax innan hon avled ansvarade hon för olika förMajvors hade ett starkt
eningars sändningar i Ekekyrkligt engagemang. Hon
rös närradio, Radio Viking.
var en trogen gudstjänstbeDet var Kyrkradion, Rädda
sökare. Hon var
Barnen,
en skicklig sångFolkpartiet
”Majvor, känd
are och pianist
Liberalerna
som Sveriges
och ledde sedan
och så Majmånga år tillbaka äldsta radiovors eget
pensionärskören pratare”
morgonproSonorakören,
gram. Hon
som medverkar
hade lyssnare
med sång i gudsoch supportjänster och gläters i hela
der de boende på våra äldreStockholms län. Att vara
boenden samt vid andra
hennes gäst studion var en
möten
upplevelse. Hon skötte det
För en bred allmänhet är
stora mixerbordet och bytte
kanske Majvor känd som
CD-skivor samtidigt som
Sveriges äldsta radiopratare.
hon talade i telefon med nåUnder över trettio år, sedan
gon lyssnare när musiken

Hennes samhällssyn var
socialliberal, vilket kanaliserades i ett engagemang för
folkpartiet. Hon var god vän
med Bertil Ohlin och reste
mycket med honom. Majvor
besökte själv många folkpartiavdelningar som talare.
Hennes politiska favorithistoria är när en nervös föreningsordförande en stund
efter utsatt mötestid viskade till henne att ”Vi måste
väl börja mötet utan att den
utlovade manlige major
Cardestam hade kommit.”
Majvor var en omtyckt historieberättare med dråpliga
minnen från sitt långa liv
och inte minns från barndomens Hälsingland.
Majvors närmaste anhöriga var barnen Per, Anna
och Mats med familjer. Per
och Anna bor i USA.

I dag är vi många som
med tacksamhet och glädje
minns Majvor Cardestam.
MATS PALMBORG

www.malaro.com
Färgutskrifter

Köpa digitalkamera,
vad ska jag
tänka på?

Datorn
krånglar?

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

LAGER
RENSNING
På grund av ägarbyte säljs nu
tidigare säsongers kollektioner
ut till otroliga priser...
(Gäller vecka 13)

Välkomna 1 tr ner på Backsippan
önskar Margareta och Maj-Lis
Mån-fre 10-18.30, lör 10-14
Mälarö torg 14, Ekerö Centrum
Tel. 560 316 69

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.

Shoppa i Ullared
En liten minisemester för dig
som tycker om att shoppa!
Pris 490 kr
inkl buss + motell med frukost
28-29 mars samt 23-24 maj

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

Datorhjälp
hemma

Platt skärm
eller
vanlig?

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

Tyger ● Barntyger ● Sybehör ● Gardinstänger mm ● Gardinsömnad
R u l l g a r d i n e r ● G a r n ● B r oderigarner ● S y m a s k i n s s e r v i c e ● P ä r l o r

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista Telefon: 560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14
●
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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 två
veckorna.
2 MARS I En mindre brand i en nödutgångsskylt släcks i postens garage i
E ke r ö c en t r u m. Liknande bränder har
tidigare uppstått på platsen.
3 MARS I En person i S t e n h a m r a gör
en anmälan om olaga hot med kniv. Vid
polisförhör senare erkänner anmälaren
att hela historien var påhittad.
• En anmälan om att någon försökt elda
upp MASK:s startstuga på E ke b yh o v s b ac ke n den 28 mars görs.
• En anmälan om skadegörelse görs efter att någon krossat fönster på en obebodd fastighet på K le v b e r g s v ä ge n i
Stenhamra.
4 MARS I En moped tas i beslag vid
L u l le h o v s b r o n efter ett trafikbrott.
En anmälan om försök till bedrägeri
görs efter att ett företag fått en oriktig
faktura från företagskatalogföretag.
• E ke b y ho v s f ö r s ko l a anmäler att någon krossat flaskor, förstört en ljusslinga med mera utanför förskolan.
• En cykel anmäls stulen utanför Tr ä k v i s t a v a l le n .
5 MARS I En kraftigt berusad person tas
om hand i E ke r ö c en t r u m och transporteras till polisstationen i Solna.
• Två tv-antenner stjäls från en fastighet på L u p i n g r ä nd i Stenhamra. De
boende hörde tjuvarnas steg på taket.
• Även på ett annat hus på samma
gränd hör de boende steg på taket. Här
trampar inkräktarna sönder ett plasttak.
7 MARS I Hastighetsböter skrivs ut till
en bilist vid Tr o x h a m m a r.
• En vedklyv anmäls stulen från en
tomt på A d e l s ö.
• En handväska stjäls vid ett bilinbrott
utanför E ke b y ho v s f ö r s ko l a .
• En kvinna ringer på till en fastighet i
S a nd ud d e n och säger att hon skulle
vilja titta invändigt. Hon säger sig vara
spekulant till en grannvilla, som ser
lika dan ut, där ingen är hemma. När
kvinnan lämnat upptäcks att smycken
stulits.
• Ett inbrott i en företagsbil på E ke b yh o v s v ä ge n anmäls.
8 MARS I Vid en trafikkontroll i
N ä rl u nd a får 50 bilister blåsa alkoholprov. Ingen noteras för att ha druckit
otillåten mängd alkohol.

iment
Stort sort
pumpar
e
rm
vä
v
a

Videobutiken 8 mars

Foto: Sara Adamek

• En omfattande brand uppstår i videobutiken i E ke r ö c en t r u m. Räddningstjänsten larmas ut klockan 22.36. När
de anländer är branden fullt utvecklad
med kraftig rökutveckling. Rökdykare
släcker elden. Branden rubriceras som
mordbrand, vilket egentligen betyder
att stor egendomsskada skett. Teknisk
undersökning pågår och i skrivande
stund är det okänt hur branden uppkommit.
• Bilmattor och en GPS stjäls vid ett
bilinbrott i E ke r ö c en t r u m.
9 MARS I Polisen genomför en trafikkontroll vid K ä r s ö n mellan klockan
02-03.
10 MARS I Ett bilinbrott sker på
S e n a p s v ä ge n s boendeparkering.
• Skadegörelse på en bil i K a nt o n anmäls.
• En stöld ur en båt på B å t h a m n s v ä g e n i Stenhamra anmäls.
• Klotter på OK Q 8 E ke r ö anmäls.
11 MARS I Swebus gör två anmälningar
om stenkastning mot bussar när de passerat V i k i ng a r o n d e lle n . Den 5 mars
klockan 20 kastas en sten som ger bussen en buckla.
Den 7 mars klockan 22.30 sker ytterligare en stenkastning mot en Swebus
buss som passerar Vikingarondellen.
• En pojke född -92 tas för snatteri av
en sportdryck värd sju kronor i I C A
T a p p s t r ö m.
• Klotter på Färingsö församlings byggnad vid F ä r e n t u n a k y rk a anmäls.
• En anmälan om stulna kontanter ur
en handväska, som glömts på E k g å rd e n görs.
• Automatlarmet utlöses på grund av
matlagning i S v a r t s j ö a n s t a l te n .



12 MARS I Buss- och bankomatkort
anmäls stulna under en idrottslektion i
T a p p s t r ö m s s k o l a n.
• En boende i Gustavalund som gjort
ett kort besök i tvättstugan upptäcker
att någon stulit kontanter i lägenheten.
• Räddningstjänsten kallas till en fastighet på Jungfrusundsvägen på grund
av oro för rasrisk. Det visade sig vara ett
par klinkerplattor på golvet som har
rest sig och gått sönder.
13 MARS I Ordningsböter skrivs vid två
olika trafikkontroller på J u n g f r u s u nd s v ä ge n .
14 MARS I Rökning i ett rum på
Sv a r t sj ö a n st a l te n utlöser brandlarmet
och räddningstjänsten larmas ut.
15 MARS I Vid en trafikolycka mellan
två bilar nära L i nd ö t u n ne l grips en av
förarna för olovligt brukande och grov
olovlig körning och transporteras till
polishuvudstationen i Solna.
16 MARS I Vid en singelolycka vid
Sv a n h a g e n klockan 02 voltar bilen och
hamnar på taket. Fyra personer som
färdats i bilen förs till sjukhus.
• En mopedbrand uppstår efter att en
moped vält på Eriksbergsvägen vid
S v a n h a g e n och bensin runnit ur.
Räddningstjänsten får även släcka en
70 kvadratmeters markbrand.
• Vid ett villainbrott på K no s t e r s t i g e n
i Stenhamra stjäls bland annat en dator.
Tjuven använder också fjärrkontrollen
till garaget där en motorcykel stjäls.
• Två valpar som rastas vid Ä l b y attackeras och bits av två lösspringande
hundar. En anmälan enligt lagen om
tillsyn av hundar görs.
• En kvinna i S t e n h a m r a gör en anmälan efter att ha ofredats sexuellt via Internet.
17 MARS I Verktyg stjäls vid ett bilinbrott i en företagsbil på Rapsvägen i
Väsby.
• En stulen bil rullas nedför en backe
och hamnar i diket cirka 30 meter från
platsen där den stals i Tr o x h a m m a r.

26 PROCENT FÄRRE TRAFIKOLYCKOR

Antalet trafikolyckor på Mälaröarna minskade från 88 år 2006 till 65 förra året.
Minskningen på 26 procent sticker ut rejält mot övriga närpolisområden i Västerort.
Exempelvis ökade antalet trafikolyckor i Kista närpolisområde med 79 procent och
Solna med 49 procent. Närpolischef Ann-Kristin Gunnarsson tror att polisens
många trafikkontroller samt fartkamerorna på Lovö bidragit till den goda trenden i
Ekerö kommun.

Ring för ti
ps
och rådg
ivning

Försäljning Service Installation
Värmepumpar & Kylanläggningar
www.ekerokylochvarmeteknik.se
Mobil: 070-260 16 24

●

Tel & Fax 08-560 466 00

295:- (ord 395:-)
...............
Herrklippning
230:- (ord 330:-)
Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)
Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)
Damklippning

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

SKROTBILAR

Ring
för tidsbokning
kl 9-20!
Tel: 0704-53 96 62
Välkomna Kattis!

Alldeles intill Ekerö Centrum!

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

..............

●

Hälsokost ● Frisör
Massage ● SPA
Ansiktszonterapi

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

●

Månd-fred 11-18

●

●
●

Tel: 560 357 16

Pråmv 4A, innergården
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ADVOKATBYRÅ

ENTREPRENAD



LACKERING

| service för dig!
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STÄDNING

A DV O K AT B Y R Å N

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

