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nyheterMÄLARÖARNAS
Hett och hätskt 
i fullmäktige
Hur kom det sig att socialnämnden inte
kände till att det fanns ytterligare nio ansök-
ningar om särskilt boende som granskades av
länsstyrelsen? Och vad kostar det att dra pro-
cessen om Drottningholmsskolan i långbänk?
Debatten ville aldrig ta slut i kommunfull-
mäktige. | 4, 6 NYHETER

ETT AV LANDETS LEDANDE BARNBIBLIOTEK
hävdar kulturenheten att barnbiblioteket i Stenhamra ska bli | 10 KULTUR

VÄRLDSMÄSTARE PÅ 
KONFLIKTLÖSNING
Två dataspelsskickliga Ekerögrabbar kan titulera
sig världsmästare efter segern i ”World in
Conflict” finalslag i London under sportlovet.

| 8 NYHETER

När en häst rids i en åker, åligger det bon-
den att tre gånger per år kolla åkern gåen-
des till fots efter flyghavre (ni som såg
”Bonde söker fru” vet vad jag talar om).
Detta skall göras i upp till tio år. En åker på
10 hektar tar cirka 6-8 timmar att gå ige-
nom med en kostnad av totalt 54 000 kr... 

| 20 KOLUMNEN

KLOTTRET RETAR
EKERÖBORNA
Ekerö ligger i botten av brottsstatistiken utom vad
gäller klottret. Kommunen samlade fastighets-
ägare, vägföreningar och andra för en gemensam
front. | 14 NYHETER

FOTBOLLSDAGS
Snart drar seriespelet igång för Mälaröarnas alla
fotbollssparkare. För Ekerös fotbollsherrar som
varit nere på en snabbvisit i femman ser come-
backen i division 4 mycket lovande och intressant
ut. | 30 SPORTEN

FRISKOLEDEBATTDAGS
– När det nu öppnas en möjlighet för en fristående
aktör att ta över Drottningholms skola har
Mälaröarnas Waldorf valt en märklig strategi,
anser Jan Runesten, ordförande i barn- och ung-
domsnämnden | 12 FOKUS

’’



�� UTSTÄLLNINGAR.

Ekebyhovs slottsgalleri
Marylyn Hamilton Gierow
Skulptur
Gösta Gierow Teckningar
och målningar från Tallinn,
visas 12-20 april.

I Förintelsens spår
Ungdomar från Uppgårds-
skolan visar fotografier,
filmer mm för att illustrera
sina upplevelser från Polen.
Visas 7-19 april i Galleri
Utkiken, Ekerö C.

Konstvinden 
Fyra konstnärer visar silver-
smide, gipsdesign, akvarell,
akryl och oljemålningar.
Öppet varje lördag 11-15.
Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.

�� EVENEMANG

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.

Citronträd och motorolja
Ekerö Filmstudio visar en
film från USA som handlar
om mannen som ville bli
snabbast i världen på en
gammal motorcykel.
I Erskinesalen, Kulturhuset
10 april kl 19.30.

Ekerö-Munsö
Hembygdsförening

ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 12 april kl 12-16.
Kl 14 Tingen talar med Lars
Gundberg från Bukowskis.
Bedömning av medhavda
föremål.

Mämus Vårkonsert
i Herman Palmsalen i
Stenhamra 12 april kl 15.
Det bjuds musik av bl a
Peterson-Berger, Telemann,
Beethoven, Bartok, Weber,
Strauss. Fritt inträde.

Vårvård i Väsby hage
Mälaröarnas Naturskydds-
förening befriar med
varsam hand slåtterängen.
Tag gärna med egen räfsa.
Samling 13 april vid reser-
vatsgrinden kl 9.

Ekerö Husmodersförening
Hem och Samhälle
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 13 april kl 12-16.
Kl 14 Glad musik med
BrommaGänget. Fyra drag-
spel, gitarr och kontrabas

Trädgårdsdesign
Inger Helmstein, certifierad
trädgårdsdesigner och
fruktträdsvårdare visar
bilder och ger tips på lätt-
skötta växter, som kan
användas i olika växtmiljöer.
17 april kl 19 biblioteket i
Ekerö C 

Konsert med Tonprick-
arna och Mälarö vocalis
bjuder in till konsert med
Tonprickarna som ger barn-

musikalen Trollbröllop och
Mälarö vocalis som bjuder
på hela Mama-Mia potpur-
riet med sju sånger.
Koreografer är Louise
Hafström och Pernilla
Karlsson, körledare är
Carina Bergstedt Edlund.
I Tappströmsskolans matsal
17 april kl. 19. Entré 50:-
/vuxen och 20:-/barn,
studerande.

Ronja Rövardotter
Kulturskolans äldre elever
ger musikteaterföreställ-
ningen Ronja Rövardotter -
en tonårsversion. Premiär 17
april kl 18. Övriga föreställ-
ningar 18 april kl 18, 19 april
kl 13. Biljetter bokas på  tel.
560 394 63.

Barnlördag 
på biblioteket i Ekerö cen-
trum den 19 april kl 10-14.
Magiska sagostunder, un-
derbara sångskatter, häftiga
musikgig för de minsta, rim
och ramsor, pyssel i mäng-
der, prins och prinsesskalas
med drakar och riddare och
massor av annat.

Ekerö Pensionärsförening
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 19-20 april kl 12-
16. Lördag kl 14 PRO’s egen
sångkör. Söndag kl 14
Royers dragspelare.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
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KOMMUNFULLMÄKTIGE |
Är barn- och ungdoms-
nämndens ordförande
jävig? Försöker kommu-
nen få till en friskola till
varje pris? Varför lyss-
nade ingen på föräldrar-
na? Och vad kostar det
att dra processen i lång-
bänk?

Beslutet om Drott-
ningholmsskolans fram-
tid ledde till en långdra-
gen och bitvis hätsk
debatt i fullmäktige.

Det blev som väntat att sko-
lan upphör som kommunal
skola efter vårterminen
2009. Innan dess ska barn-
och ungdomsnämnden söka
och välja bland ett antal fri-
skolor som är villiga att ta
över. Urvalet ska göras
utifrån ett regelverk som
kommer att tas fram i nämn-
den.  Alla inblandade kom-
mer att informeras under
processen lovades det.

Jan Runesten (m), ordfö-
rande i barn- och ungdoms-
nämnden motiverade beslu-
tet med vikande elevunder-
lag och höga kostnader: 

– Skolan har plats för 90
elever, men idag går där 36
och när femteklassarna gått
ut räknar man med 29 elever
i höst.  På Lovö finns 75 barn

varav hälften  har valt att gå i
skola någon annanstans.
Totalt belastar skolan kom-
munens budget med en mil-
jon kronor om lokalkostna-
derna räknas in, pengar som
måste tas från andra skolor.
En fristående utförare med
specialinriktning skulle
kunna locka till sig elever
från hela Ekerö. 

Inger Andersen (s), också
hon ledamot i barn- och
ungdomsnämnden, höll ett
långt och engagerat inlägg,
om att skolan inte fått en
chans, att föräldrar och per-
sonal har körts över och att
kommunen inte har tagit sitt
ansvar för skolan under ett
antal år, något som lett till att
skolan fått dåligt rykte och
därmed färre elever. 

––  De har länge sökt gehör
för sina åsikter och har utar-
betat en ny framtidsmodell
med en engelsk profil och
med mer idrott på schemat,
en efterfrågad kombination,
som saknats här i kommunen. 

– Hur kan politiken bli så
självgod att den inte alls för-
står vikten av dialog och
samsyn? Ingen förälder sät-
ter nu sitt barn i en skola som
man vet ska upphöra. Det
här blir dödsstöten för sko-
lan. Inger Andersen yrkade –
tillsammans med ö-partiet –
för socialdemokraternas räk-
ning en fortsatt kommunal
drift under Ekebyhovs-
skolan, samt ett uppdrag till
barn- och ungdomsnämn-
den att tillsammans med för-
äldraföreningen utarbeta en
treårsplan för marknadsfö-
ring och elevrekrytering . 

Hennes långa inlägg födde
några ironiska anmärkningar
om tidigare socialdemokra-
tiska ställningstaganden. 

––  Jag var med om att fatta
det här beslutet för några år
sen i nämnden och då var
Inger Andersen med. Det är
lite bekymmersamt när du
anklagar alliansen och kom-
munen för att aktivt svälta ut
Drottningholmsskolan. De
enda som har velat svälta ut
skolor här är ö-partiet och
socialdemokraterna. Ni ville
dra in två miljoner kronor
från Birkaskolan och Wal-
dorf nu i budgeten i höstas,
sa till exempel Klas Johans-
son (m).

Och Solveig Brunstedt (c)

erinrade sig ett gammalt
beslut om Hilleshögs skola. 

– Vem var då så engagerad
i att lägga ner? Jo Inger And-
ersen!

Vänsterpartiets enda leda-
mot, Gina Rosales, uttalade
sitt stöd för det socialdemo-
kratiska förslaget.

––  Alla vill privatisera. Men
jag tycker att det viktigaste är
vad föräldrarna på Drott-
ningholmsskolan vill. Vi är
här för deras skull och tack
vare dem, och vi ska se till att
göra som dom vill, sa hon.

––  Visst representerar vi
Drottningholmsskolans för-
äldrar, men vi representerar
också alla andra medborgare i
kommunen, svarade  Sivert
Åkerljung (kd) henne senare
under debatten.

Han liksom Jan-Eric Bill-
ter framförde att de ville
varna för personangrepp i
fullmäktigeförsamlingen. 

Inger Andersen hade i sitt
inlägg antytt att Jan Rune-
sten, varit starkt engagerad i
den friskola – Montessori-
skolan – som  kan  ha  varit
aktuell för övertagandet av
Drottningholmsskolan. 

Även Eva Külper (mp)
antydde liknande förhållan-
den:

– Man utgick från att det
skulle vara Montessori-
skolan och sen blev man väl-
digt förvånad när Skolverket
inte godkände ansökan. Det
fanns inte i tankevärlden
tydligen att Waldorfskolan
skulle kunna gå in. 

Miljöpartiet yrkade återre-
miss samt i andra hand att ett
tidigare beslut om en friskola
redan till hösten 2008 skulle
gälla. Och då skulle Waldorf-
skolan kunna gå in, påpekade
hon.

Stig Marklund, även han
miljöpartiet, lanserade för-

slaget att om Waldorfskolan
tog över Drottningholms-
skolans lokaler, kunde kom-
munen sälja den nuvarande
fastigheten i Svartsjö. 

– Sjötomten vid Igelviken
är mycket värdefull, mark-
nadsvärdet ligger på 6-7 mil-
joner kronor, hävdade han.

Jan Runesten förnekade att
han skulle vara jävig:

– Jag kan förstå att det
med hänsyn till mitt
Montessoriförflutna kan
uppstå den här typen av
rykten, men jag vill bestämt
ta avstånd från dem. 

Såväl Solveig Brunstedt
(c), som förra ordföranden i
barn- och ungdomsnämn-
den, Anna-Karin Ullgren,
påpekade att enkäter hade
gjorts bland personal, föräld-
rar och elever i alla de skolor
som lämnat in friskolean-
sökningar. Inget av kommu-
nens två friskolealternativ;
Montessori eller Waldorf,
föll då föräldrar och personal
på läppen i Drottningholms-
skolan.

Solveig Brunstedt passade
på att be om ursäkt för att
kommunen under proces-
sens gång inte hade informe-
rat Lovös föräldrarepresen-
tanter tillräckligt. 

INGELA MÆCHEL
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Friskoledebatt i fullmäktige
”Vem väljer till 
sin sexåring en
skola som ska 
läggas ner om ett
år?”

Jan Rune-sten (m) Inger Andersen (s)
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KOMMUNFULLMÄKTIGE I
Hur kom det sig att
socialnämnden inte
kände till att det fanns
ytterligare nio ansök-
ningar om särskilt boen-
de som granskades av
Länsstyrelsen? Och hur
kom det sig att nämn-
den inte kände till fyra
fall förrän kommunen
drabbats av viten?

Det undrade Tommy Liljeros
(ö) i en utdragen holmgång
med socialnämndens ordfö-
rande Staffan Strömbäck (m)
och Christina Blom Anders-
son (kd), ordförande i social-
nämndens individutskott. 

Socialnämnden har redan
lovat att granska rutinerna på
socialkontoret. Men Tommy
Liljeros hade gjort en egen
internutredning. Hur kom
det sig, frågade han, att indi-
vidutskottets ordförande
Christina Blom Andersson
(kd) svarade nej i kommun-
styrelsen på frågan om det
fanns ytterligare fall som
granskades av Länsstyrelsen
utöver de fyra som Läns-
styrelsen vitesbelagt?

Tommy Liljeros hade
nämligen tagit reda på att de
nio fallen hade varit uppe i
individutskottet på ett sam-
manträde i oktober. Och då
hade länsstyrelsen redan
begärt ytterligare utredning
eftersom fallen varit försena-
de. Dessutom hade tjäns-
teutlåtanden delats ut. 

Liljeros hade också fått
reda på av chefen för sektion
äldreomsorgen, sa han, att
socialkontoret har redovisat
icke verkställda beslut till
individutskottet.

– Det innebär alltså att
individutskottet haft full-
ständig kännedom om alla
ärenden.

Christina Blom Anders-
son svarade:

– Det är inte så att jag har
dolt någonting. Jag var fullt
och fast övertygad om att så
var fallet när du ställde frågan
till mig i KS.

Och hur kom det sig, und-

rade Tommy Liljeros vidare,
att Christina Blom Anders-
son, intervjuad i Dagens
Nyheter sagt att förvaltning-
ens rapporter varit ofullstän-
diga och saknat tidsangivel-
ser, samt  “Hade jag informe-
rats om att besluten inte
verkställts, hade jag agerat”.
Tog hon tillbaka sin kritik av
tjänstemännen på förvalt-
ningen?

– DN har inte citerat mig
korrekt. Jag har inte fått korr-
läsa citaten innan de gick i
tryck, svarade Christina
Blom Andersson.

Även Staffan Strömbäck
fick sig en släng av sleven,
när Tommy Liljeros kritise-
rade socialnämndens verk-
samhetsberättelse. Den, sa
han, redovisade enbart
beslut under 2007,  men inte
de tidigare beslut som häng-
de kvar från tidigare år, “rent
allmänt är det inte en bra
verklighetsbeskrivning”.

– Samtliga ledamöter i
socialnämnden var eniga om
skrivningen då. Men i sak är
jag tacksam för påpekandena
i denna fråga och dom kom-
mer att kontrolleras och
kompletteras om det visar sig
att det finns felaktiga uppgif-
ter inför behandlingen i
kommunstyrelsen, svarade
Staffan Strömbäck.

Han kunde inte låta bli att
påpeka:

– Ö-partiets ledamot var
delaktig i beslutet. Du kan-
ske ska sopa rent framför
egen dörr. 

Länsstyrelsen har ju kriti-
serat det speciella sätt som
kommunen haft att handläg-
ga en del ansökningar om
särskilt boende. Först har de
sökande fått ett positivt be-
sked. Därefter har de sex
månader senare fått avslag
med hänvisning till plats-
brist.

Tommy Liljeros frågade
alltså: 

– Hur kunde gynnande
beslut utvecklas till plats-
brist? Kände Staffan Ström-
bäck till att socialförvalt-
ningen hade ifrågasatt rätts-
säkerheten i hanteringen?

– Jag fick kunskap om sys-
temet i samband med att jag
fick information om tre ären-
den med risk för viten den 8
januari, svarade Staffan
Strömbäck. 

– Det här har ju pågått
under 2007. Och du menar
alltså att du har inte fått nån
kunskap om det här, det har
diskuterats på förvaltningen
också. Och du fick kunskap
om detta först den 8 januari
2008, pressade Liljeros, som
ansåg att såväl Christina
Blom Andersson som Staff-
an Strömbäck borde ta en
“time-out” medan den utlo-
vade interngranskningen på-
gick.

I ansvarsfrågan fick Tom-

my Liljeros visst stöd från
Ulric Andersen (s).

– Det är fullständigt osan-
nolikt att man sedan 2003
har haft en beslutsordning
som inte varit känd i social-
nämnden och individutskot-
tet. Kommer vi att få besked
från den interna granskning-
en innan det är dags för
ansvarsfrihetsfrågorna här i
fullmäktige? undrade Ulric
Andersen, och fortsatte:

– Det finns ett samband
mellan den eftersatta äldre-
boendeutbyggnaden, våld-
skenande kostnader inom
hemtjänsten och den här
situationen som renderar en
straffbeskattning. Hur ser du
på detta samband Peter

Carpelan? 
– Det är ett påstående som

du gör, svarade Peter Car-
pelan. I det här ärendet har
skett något som vi ska utre-
da, sannolikt någon hante-
ringsordning som inte varit
den bästa.  I huvudsak är
behovet av äldreomsorgsbo-
ende tillgodosett i den här
kommunen. Vi har enligt
utredningar balans i antalet
platser, balans i förhållande
till efterfrågan. 

Det Peter Carpelan syftade
på var den framtida utbygg-
naden av äldreomsorgen i
Stenhamra och på vårdhem-
met Kullen.

– I dagsläget kan du inte

rimligen säga att behovet är
tillgodosett, invände Ulric
Andersen.

– Du har också dina kom-
pisar i socialnämnden och
jag har inte hört något från
dom, svarade Peter Carpelan. 

– Vi har precis fått veta att
nio personer står i kö. Det är
väl inte full behovstäckning?
sa Ulric Andersen.

Peter Carpelan kommen-
terade också kritiken mot
socialnämnden:

– Man har varit tydlig från
socialnämndens sida. Så jag
tycker att man har tagit sitt
politiska ansvar. 

INGELA MÆCHEL

”Hur kom det sig att ni inget visste?”

Tommy Liljeros (ö), petnoga med att dokumentera och laglighetskolla allt han ifrågasätter, retar gallfeber på rätt
många ekeröpolitiker. På bilden tillsammans med  Ylva Forslid (också ö). Bilden tagen vid ett tidigare tillfälle.
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DATASPEL | Två data-
spelsskickliga Ekerö-
grabbar, Jesper Hall-
berg, 17 år, och Felix
Stålenhag, 18 år, kan
titulera sig världsmäs-
tare efter segern i
”World in Conflict”
finalslag i London under
sportlovet.

För att ta sig till finalpasset
fick deras femmannalag,
Team Dignitas, ta sig igenom
fyra deltävlingar, i Italien,
USA, England och Sverige.
Vid tävlingstillfällena fanns
lagen, som kom från olika
länder i framför allt västvärl-
den, på plats fysiskt. 

Vid tävlingstillfällena står
Team Dignitas för omkostna-
derna.

När de körde sina tränings-
pass tillsammans, på cirka
fyra timmar dagligen, satt
medlemmarna däremot på
sin egen kammare och spela-
de on-line mot bästa tänkbara
motstånd. 

För att vara i spelform inför
varje tävling blev det ett
intensivt spelande on-line,
cirka fyra timmar om dagen
sex dagar i veckan.

– Inför finalen i London
träffades vi ett par dagar
innan för att spela oss i form.
Det var mycket kul att vinna
en sådan här stor tävling,
framför allt är det en härlig
känsla när allt funkar. De

80000 kronor jag fick i
segerpremie innebär att jag
inte behöver sommarjobba i
år, säger Jesper Hallberg.

World in Conflict är ett lag-
baserat strategispel i realtid
som fokuserar på blixtrande
strider och snabba beslut. De
Malmöbaserade utvecklarna
Massive Entertainment vill
visa det kalla kriget på ett helt
nytt sätt. I deras version föll
aldrig Berlinmuren, utan
fortsatte att dela upp öst och
väst på ett märkligt sätt.
Spelet har hyllats av data-
spelsrecensenterna som ett av
de bästa krigsstrategispelen. 

Jesper och Felix, som känt

varandra sedan förskoleål-
dern och genom skolgången i
Ekebyhovskolan, började
spela redan som sexåringar.

– Jag har alltid velat tävla i
dataspel, men i Sverige har
det varit svårt att få ihop täv-
lingssugna som tar det lite
mer seriöst och disciplinerat.
För att komma med i Team
Dignitas fick jag tjata till mig
en chans att visa min förmå-
ga. Allra helst skulle jag  vilja
vara avlönad spelare. Täv-
landet i dataspel växer en-
ormt och det finns gott om
professionella spelare. I Korea
där spelet är störst, genom-
förs tävlingarna i stora arenor

inför mycket publik, säger
Jesper Hallberg.

– Jag var lite orolig för
Jesper när han var mindre och
det var svårt att få ned honom
till middagen. Numera ser jag
hur utvecklande det varit för
självförtroende, problemlös-
ning och motorik. Dessutom
har han fått kontakt med
många nya människor från
andra länder. Många av dem
som fastnar i spelandet och
får det svårt socialt vid sidan
om datorn tror jag kanske
skulle få det även utan spelan-
det, säger mamma Gail
Hallberg.

OVE WESTERBERG

Världsmästare i konfliktlösning
MILJÖMÄRKT | Som en
av ICA:s första super-
marketbutiker i Sverige
fick ICA Supermarket
Tappström den 27 mars
ta emot sin åtråvärda
Svanenlicensen.

När en butik Svanenmärks
tas ett helhetsgrepp på mil-
jöarbetet. Det ska finnas ett
långsiktigt miljötänkande
samt en minskad miljöpå-
verkan vid den dagliga drif-
ten.

– Under ett års tid har vi
rotat i alla hörn för att få
Nordens officiella miljö-
märkning Svanen. Att bli
Svanenlicensierad genomsy-
rar allt, från sortiment i buti-
ken, sopsortering till kaffe-
sort i personalutrymmet,
säger butikschef Peter
Jansson.

Först ut att bli Svanen-
märkt på Mälaröarna var
Sånga-Säby Kurs & Konfe-

rens som först blev Nordens
första Svanenmärkta hotell
och senare den första
Svanenmärkta konferensre-
staurangen. 

Den 27 mars var det alltså
dags för den första Svanen-
märkta matbutiken på Mäl-
aröarna. Vid en liten cere-
moni i butiken mottog köp-
man Mats Larsson beviset på
att man numera ingår i
Svanengänget. 

– För kundernas del inne-
bär det att sortimentet med
miljömärkta produkter  samt
Rättvisemärkt finns utmärk-
ta bredvid andra liknande
produkter. Sortimentet har
ökat med cirka 200 procent
på kort tid. Men det är långt
tills vi kan erbjuda miljö-
märkt till alla produkter. Av
de cirka 11000 artiklar vi har
är cirka 600 miljömärkta,
säger Peter Jansson. 

OVE WESTERBERG

Svanen landar i ICA

Världsmästaren Jesper Hallberg i hemmamiljö där han grundlagt sin spelskicklighet.

Per Sandell, produktansvarig för butiker på Svanen, överläm-
nar beviset till köpman Mats Larsson. Foto: Kenneth Bengtsson





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

Allt för din hälsa

Prova på gratis i april
Gravid yoga med 
förlossningsträning

Mamma/Baby yoga
Baby massage

Senior yoga
Hatha yoga 

Kundalini yoga
Pilates

560 333 99 eller www.mfcenter.se

Tel: 560 310 11

Växthusvägen 24, 178 34 Ekerö

● Klassisk Ansiktsbehandling (90 min) .... 390:-

● Aha-behandling ................................. 260:-

● Frans & brynfärgning inkl. plock ..... 180:-

● Permanent fransböjn. & färgning .... 350:-

● Fransförlängning (NYHET) ............. 490:-

● Nagelförlängning .............................. 540:-

● Manikyr inkl. paraffin......................... 260:-

● Vaxning hela ben & bikini ................ 290:-

● Helkroppsmassage (60 min) ................. 360:-

● Fotvård inkl. fotmassage .................. 260:-

● Öronhåltagning ..................... per öra 80:- 

● Soldusch helkropp ............................ 230:-

må 
br a
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STENHAMRA | Med tårta,
lekfull musik och fram-
för allt fullspäckade
bokhyllor med färsk
barnlitteratur invigdes
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra den 5 april.

Nysatsningen på det alltmer
slumrande biblioteket i
Stenhamra är också tänkt att
bli den försummade föror-
tens nya mötesplats för alla
åldrar. För att locka besökare
från grannöarna ”ända” till
Stenhamra bjuds bland annat
på söndagsöppet och knatte-
bio.  

– Vi vill att Barnens biblio-
tek ska bli en plats för
gemenskap, med en alldeles
särskild känsla för barn. Här
vill vi erbjuda både upplevel-
ser och kunskap och utrym-
me att skapa, en plats för
kreativitet mitt i vardagen.
Men här ska också föräldrar
och andra kunna hitta ett
utrymme. De som bara vill
komma in och dricka en
kopp kaffe och läsa en tid-
ning, hälsas välkomna in i
vårt café, där även ett safto-
tek för barnen finns. Ambit-
ionen är att utveckla verk-
samheten till att bli ett av
landets ledande barnbiblio-
tek, säger Lennart Lundblad,
chef för bibliotek och kultur-
enhet i Ekerö kommun.

Stenhamra bibliotek har

under många år följt riks-
och länstrenden vad gäller
minskad utlåning av böcker
och annan media. Biblioteket
i Ekerö centrum har däremot
under senare år gått på tvärs
och ökat både utlåningen och
besökarantalet rejält. 

För bägge biblioteken slu-
tade totalsumman på utlå-
ning av alla sorters medier
förra året på 146759, vilket
var en ökning med 751 utlån
jämfört med året dessförin-
nan. Ökningen skulle dock
ha varit betydligt större om
även Stenhamrabiblioteket
visat positiva siffror. Mer än
en gång har ett nedlägg-
ningshot vilat över verksam-
heten i Stenhamra.

Därför satsas nu på en
ordentlig nyordning för att

vända trenden. Med en mager
budget har biblioteksperso-
nalen genomfört den första
fasen av uppryckningen.
Istället för att bygga om allt på
en gång har man indelat
nyordningsresan i tre faser.

– Anledningen är uppen-
bar – barnen behöver sitt bib-
liotek, Stenhamra behöver
sitt kraftcentrum, och den
bästa utredningen av förut-
sättningarna får vi genom att
pröva oss fram i verklighe-
ten. Alltså öppnar vi så snart
vi kan. Utredningen kommer
att vara klar vid årsskiftet,
och på grundval av den kom-
mer Kulturnämnden att fatta
beslut om resurser för
Barnens Eget Biblioteks fort-
satta resa, säger Lennart
Lundblad.

När biblioteket har som-
marstängt genomförs fas två.
Då fortsätter målnings- och
snickeriarbetena med bland
annat bygget av en scen, samt
en sagogrotta i barndelen av
biblioteket.

Slår visionen in om ett
levande, välbesökt Barnens
eget bibliotek i Stenhamra,
handlar fas tre om renove-
ringsarbete med fokus på
själva byggnaden.

– En självklar anledning
till satsningen är att vi vill sti-
mulera föräldrarna att enga-
gera sig mer i sina barns läs-
ning. Att läsa en bok tillsam-
mans är viktigt för att få ett
rikt ordförråd i tidig ålder,
vilket också gör skolarbetet
lättare. Men vi vill också sti-
mulera annan kreativitet.
Därför blir det musikstun-
der, föreläsningar och tema-
träffar. Och på scenen kan
barnen spela upp för föräld-
rar och kompisar efter att ha
lånat våra utklädningskläder,
säger Linda Spolén som är
projektledare för Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.

OVE WESTERBERG 

Söndagsöppet bibliotek
EKEBYHOVS SLOTT |
Konstnärsparet Marylyn
och Gösta Gierow visar
uttrycksfulla lerskulp-
turer och spröda hus-
porträtt i Ekebyhovs
slottsgalleris fyra rum
den 12 till 20 april.

Båda utställarna, som är
födda på 1930-talet, började
sin konstnärskarriär på
Konsthögskolan under 60-
talet. Sedan dess har bägge
varit mycket produktiva och
deltagit i mängder av sepa-
rat- och samlingsutställning-
ar, var och en på sitt håll.

Gösta Gierow som är
målare och grafiker finns
representerad på National-
museum och Moderna
museet i Stockholm, samt i
mängder av andra svenska
och internationella museer.
Under många år fanns han
även med i IX-gruppen, som
var en sammanslutning av
nio framstående svenska
grafiker.

2005 gav Gösta Gierow ut
boken ”Trähus i Tallin” och
flera av tuschteckningarna
han gjorde till boken visas i
slottsgallerit.

– När Estland industriali-
serades kring förr förra
sekelskiftet växte stora trä-
husområden upp i Tallins
utkanter. Teckningarna som
jag gjort därifrån skulle

kunna kallas husporträtt. Jag
kunde sitta och teckna åtta
timmar i sträck omgiven av
människor som entusiastiskt
pekade ut sina barndoms-
hem, säger Gösta Gierow. 

Marylyn Hamilton
Gierow arbetar helst i lera.
Hon formar sina skulpturer
med snabba rörelser, plöts-
ligt står där ett färdigt lejon,
en häst eller ett ansikte. Fast
egentligen spelar motivet en
underordnad roll i hennes
verk, skulpturen gestaltar i
första hand en rörelse som
sökt en kropp. 

Nyligen avslutade hon ett
arbete med två lejon i brons
till Nya Universitetssjuk-
huset i Linköping. Det gäller
också en beställning av pris-
skulpturer till Svenska travs-
portens centralförbund och
Svenska galoppförbundet.

OVE WESTERBERG

Spröda husporträtt 
och lerskulpturer

Så här kan Barnens eget bibliotek se ut när allt är på plats.

ill: Joanna Lundblad





Vill du driva 
Café Sjöboden, 
Ekerö?
Ekerö kommun äger Café Sjöboden som
ligger vid Tappströmsskanalen i Ekerö C.
Kommunen söker nu intressent som vill driva
café-verksamheten under sommartid 2008-
2010.

Förutom café-verksamhet skall hyresgästen
svara för att besökande får god service och
information om Ekerö kommuns kultur- och
turistattraktioner. 

Hyresgästen skall också bidra till samarbete
med företagarföreningen i Ekerö centrum
och Ekerö Turism.

Caféet kommer att hyras ut till Dig som 
presenterar de bästa ekonomiska villkoren.

Är Du intresserad av att driva verksamheten
under tre somrar är du välkommen med
intresseanmälan senast den 15 april till:
Ekerö kommun
Tekniska kontoret
Box 205
178 23 Ekerö

För ytterligare information kontakta
Lars Johnson
Tekniska kontoret
08-560 39 353
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tt försörja friskolor med loka-
ler är inte en kommunal upp-
gift. Liksom för alla andra
företag gäller att friskolorna

själva har ansvaret för att anskaffa de
lokaler verksamheten kräver. På grund
av sin landsbygdskaraktär saknar Ekerö
andra lämpliga lokaler som skulle
kunna konverteras till
skolor. Friskolorna är
därför i princip hänvisa-
de till att bygga nya loka-
ler eller till att helt eller
delvis hyra lokaler i
existerande skolor.

Mälaröarnas Waldorf-
skola har slitna och föga
ändamålsenliga lokaler.
Både det geografiska
läget och trafiksituatio-
nen lämnar mycket att
önska. Av detta skäl har Ekerö kommun
vid flera tillfällen lagt ned stora
ansträngningar på att hjälpa Mälar-
öarnas Waldorf genom att detaljplane-
lägga och erbjuda lämpliga tomter där
Mälaröarnas Waldorf skulle kunna
bygga en ny skola, men ingenting har
hänt, varför?

NÄR DET NU ÖPPNAS en möjlighet för en
fristående aktör att ta över Drottning-
holms skola har Mälaröarnas Waldorf
valt en märklig strategi. I stället för en
trovärdig presentation och vision för
Drottningholms skola, sprider man des-
information och osanningar. När man i
stället borde presentera budgetar eller
lokalplaner, för man luddiga resone-
mang om ”demokratiska stråk” och

”plats i kön”. Inte heller väljer man att
presentera sin egen pedagogik, istället
jagar man montessorispöken, varför?

DET ÄR INTE SANT att Barn- och ung-
domsnämndens tidsplan för hantering-
en av Drottningholms skola hela tiden
ändrats. Tidsplanen har hela tiden varit

att beslutet skulle fattas i
början av 2008. Skälet för
detta var helt enkelt att
nämnden ville avvakta
Skolverkets beslut avse-
ende de tilltänkta utföra-
re som sökt tillstånd att
driva skola i Ekerö.

Det är heller inte sant
att nedläggningen av den
kommunala driften av
Drottningholms skola
uppsköts till 2009 för att

utestänga Mälaröarnas Waldorf. Orsaken
är i första hand de juridiska frågeställ-
ningar som aktualiserats efter avknopp-
ningen av Tibblegymnasiet i Täby. Enligt
den rättsutredning som nyligen presente-
rades av Sveriges Kommuner och Lands-
ting omfattar begreppet avknoppning alla
fall där en kommunal verksamhet läggs
ner och överförs till enskild drift.
Rättsläget är oklart och det kommer att ta
tid att ta fram ett hållbart regelverk. 

Vad vill Mälaröarnas Waldorf med
Drottningholms skola? Om man vill
framstå som ett seriöst alternativ är det
hög tid att sluta gnälla och inleda en kon-
struktiv diskussion.

Jan Runesten (m)
Ordförande 
Barn- och ungdomsnämnden

Waldorf på villovägar

Fokus tar upp högak-
tuella debattämnen
som kräver lite större
utrymme och mer ana-
lys än vad som ryms
på insändarsidan.
Skriv ändå så effektivt
som möjligt, högst 
3 500 tecken inklusive
blanksteg.

• Skicka texten till 
fokus@malaroarnas-
nyheter.se

• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Fokus”, Box 100
178 22 Ekerö

”Om man vill
framstå som ett
seriöst alterna-
tiv är det hög
tid att sluta
gnälla och inle-
da en konstruk-
tiv diskussion”

Den nya styrelsen för socialdemokraterna i Ekerö. Överst: Sveneric Lars-
son, Lars Isaksson, Gunilla Jerlinger, Hanna Svensson, Lars Holmström,
Margit Hammarström och Lars Eriksson. Främst: Johan Hammarström,
Eleonor Eriksson och Madeleine Mjöberg, ny ordförande för (s) i Ekerö.
På bilden saknas Inger Andersen och Nasli Pirayehgar.

Socialdemokraternas årsmöte
“Med fortsatt mycket goda natio-
nella opinionssiffror i ryggen
kunde Socialdemokraterna i Ekerö
träffas till årsmöte söndagen den
30/3.

Ivrigt påhejade av förre talman-
nen i Sveriges riksdag Björn von
Sydow, som talade till partimed-
lemmarna om det politiska läget i
landet med utblick mot EU och
världen, genomförde socialdemo-
kraterna sina sedvanliga årsmötes-
förhandlingar. 

Dessa präglades i hög grad av
dels de borgerliga allianspartiernas
för ekeröborna olycksaliga politik,
dels av att ett nödvändigt och
påtagligt generationsskifte pågår i
partiet lokalt.

Socialdemokraternas kommu-
nala partigrupp rapporterade om
partiets tuffa invändningar mot
den moderatledda politiken och
årsmötet kunde avtacka avgående
ordföranden Roger Axelsson efter
hans mångåriga insatser för Ekerös
medborgare och för socialdemo-
kraterna i Ekerö.

Slutligen kunde Socialdemo-
kraterna i Ekerö i total enighet
genomföra den sedan länge önska-
de förnyelsen och föryngringen av
ledningen för partiet lokalt – en i
stora delar ny styrelse utsågs och
en ny ordförande för Ekerö social-
demokrater, Madeleine Mjöberg
valdes.”

Socialdemokraterna i Ekerö





Torsdag 17/4 kl 19
Trädgårdsdesign
Inger Helmstein, certifierad träd-
gårdsdesigner och fruktträdsvårdare
visar bilder och ger tips på lättsköt-
ta växter som kan användas i olika
växtmiljöer. Biblioteket i Ekerö C
Samarr: Studieförbundet Vuxen-
skolan

Torsdag 17/4 kl 19
Mama-Mia – vilken KVÄLL,
Flickkören TONPRICKARNA ger
barnmusicalen Trollbröllop av
Jerker Leijon, och proffsiga ung-
domskören MÄLARÖ VOCALIS
bjuder på hela Mama-Mia potpur-
riet med 7 sånger, samma utföran-
de som på Cirkus. I pausen ordnas
med kaffeservering. Koreografer är
Louise Hafström och Pernilla
Karlsson, körledare är Carina
Bergstedt Edlund. Välkommen!
Entré 50:-/vuxen och 20:-/barn, 
studerande. Plats: Tappströms-
skolans matsal

Lördag 19/4 kl 10-14
Barnlördag på Biblioteket 
Ekerö Centrum
Välkommen hela familjen till härli-
ga barnlördagar på biblioteket! 
På våra barnlördagar kan allting

hända, magiska sagostunder på vår
stjärnbeströdda sagomatta, under-
bara sångskatter, häftiga musikgig
för de minsta, rim och ramsor, 
pyssel i mängder, prins och prinses-
skalas med drakar och riddare och
massor av annat. Hela biblioteket
sjuder av aktiviteter.

Söndag 20/4 kl 12-16 
Barnsöndag på Barnens Eget
Bibliotek i Stenhamra
Prins- och prinsesskalaset fortsätter,
knattebio för de minsta.
Bibliotekscaféet är öppet.

Lördag 19/4 kl 13, 
Onsdag 23/4 kl 10 och 13
Ronja Rövardotter 
– en tonårsversion
Kulturskolans äldre elever ger
musikteaterföreställningen som
bokas på Kulturskolan drama 
tel 560 394 63.

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

på evenemangskalendern: www.ekero.se/evenemangskalendern

Kulturens övärld

SÖKES!
Kontor med lagerlokal 

om ca 400 kvm 
sökes centralt på Ekerö! 

Ring 560 354 00
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KLOTTER | För att få ett
bättre genomslag för
kommunens policy mot
klotter hade represen-
tanter från större fas-
tighetsägare, vägför-
eningar med flera sam-
lats för att försöka göra
gemensam sak.

I tabellerna över brottsstati-
stiken i Stockholms län, intar
Ekerö kommun hedrande
bottenplaceringar inom fler-
talet brottsrubriceringar. Ett
av få undantag är dock klot-
terstatistiken. Och i enkäter
där närpolisen frågat mälarö-
borna vad polisen bör priori-
tera, kommer klottret i topp. 

Så därför antog kommun-
fullmäktige den 26 juni förra
året en policy mot klotter,
där en av huvudpunkterna
var att sanera inom 24 tim-
mar, i framför allt Ekerö och
Stenhamra tätorter. I ak-
tionspaketet ingår också att få
ut information till föräldrar
och elever om vilka straffsat-
ser som gäller och vad det i
övrigt innebär att ägna sig åt
klotter. 

Bara räkningen för att
åtgärda skadegörelsen i
Ekerös skolor kostar en bra
bit över en miljon kronor
varje år. En sanering av ett
cirka tio kvadratmeters
klotter kostar cirka 5000

kronor. I dagsläget tror man
att det är ett 20-tal ungdo-
mar som klottrar regelbun-
det. 

För en gemensam front
mot klottret, hade kommu-

nen kallat några viktiga fas-
tighetsaktörer till en första
planeringsträff den 20 mars.
Det muttrades dock en del
om att varken Ekerö energi,
teleoperatörerna eller hög-

stadieskolorna hade hörsam-
mat kallelsen.

– Klottrandet går visserli-
gen upp och ner, men på
senare tid har det varit myck-
et. Är det något som irriterar
folk så är det klotter, man
tycker det är fult och för-
slummande. Men med för-
enade krafter ska vi bli bättre.
Det ska vara vackert och
snyggt i Ekerö, sade kommu-
nalrådet Peter Carpelan.

Närpolis Johan Jarkell som
specialiserat sig på klottrarna
berättade om vikten av att ta
tag i ungdomarna innan det
gått för långt. ”När de trött-
nat på  att klottra på hemma-
plan finns stor risk att de
söker vidare utmaningar i
stan, vilket också medför
större risk för missbrukspro-
blematik och annat trassel.
Det de får ut av klottrandet är
att de får ett egenvärde och
syns, samt spänningen.
Därför är det viktigt att satsa
på snabb sanering, vilket
också minskar nyrekryte-
ringen. Det finns många stäl-
len där klottret fått vara orört
i flera månader.”

Ett av resultaten av mötet
blev att kommunen ska vara
samordnare, men att berörda
fastighetsägare får ta hand
om fakturan för saneringen.

OVE WESTERBERG

Gemensam klotterpolicy

Sanerat inom 24 timmar är en av den nya klotterpolicyns vik-
tigaste punkter.
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Förar- och kustskepparintyg
Vi utbildar dig i vår!

Vi finns på Jungfrusunds Marina

Välkomna!

Vi tar nu

emot nya 

säljuppdrag!

Tel: 560 340 20   ●  Bryggavägen 133   ● www.smy.se

söker 

UNGDOMSCOACH
För start av 

AKTIVITETSBYRÅ – för ungas fritid

Du söker och hittar mer information 
om tjänsten på 

www.ekero.se/ledigajobb

Bokföringskunnig?
Vill du jobba lokalt (Norra Färingsö)

med flexibla arbetstider (c:a 50%)?

Primära arbetsuppgifter:
Bokföringsprogram: Edison Start

Skatt, moms och Intrastat rapportering
Kund- och leverantörsreskontra

Trepartshandel bl.a.

Då behövs du, ring eller maila!

C B L Lannmark Agenturer AB
Lisselby, Svartsjö. Tel. 560 430 56
jan.lannmark@cbl.se   www.cbl.se

CHAUFFÖR SÖKES
Vi söker en bilvårdande och 

erfaren chaufför till vår 
nya kran & lastväxlare Volvo 

FM 13 för körning i Stockholms-
området. 

Kontakta Stefan Svensk 
eller Leif Zacco på Storstockholms 

Bärgningstjänst AB
Kontor 08-54900692 

eller mobil 0705-681168

Familjehunden
VÅRKURSER 
och DROP-IN

i Tappström
För mer info: 

www.familjehunden.se

073-703 65 51 
info@familjehunden.se
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TYCK T OM MN | Tapp-
strömsskolans rektor
som inte ville uttala sig
i MN nr 4 om hur utköp
av en lärare drabbade
skolans budget, går i
ett brev till föräldrarna
till häftigt angrepp mot
tidningen.

Så här lyder det  utdrag ur
brevet som berör tidning-
en:

“I nummer 3 av MN redovi-
sades de kommunala sko-
lornas betygsresultat för
avgångseleverna år 2007.
Där framgick att Tapp-
strömsskolan detta år hade
lägst meritvärde bland
kommunens skolor. Det
som inte framgick är att vi
under fyra av de föregående
sex åren (2001-2006) hade
högst meritvärde av Ekerö
kommunala skolor. Näm-
nas bör också att Tapp-
strömsskolan år 2005 och
2006 var "grönklassad" dvs.
meritvärdet låg över för-
väntat värde med hänsyn
taget till bl.a. föräldrars
utbildningsnivå. MN vet
hur vårt meritvärde för en
elevkull såg ut 2007 och
anser uppenbarligen att de
med ledning av det kan
uttala sig om vårt långsikti-
ga arbete i Tappströms-
skolan.

I nummer 4 av MN finns
en redaktionell artikel
angående ett avtal som träf-
fats mellan Tappströms-
skolan och en medarbetare.
Eftersom jag förstår att
många av er läser lokaltid-
ningen så vill jag ta möjlig-
heten att kort kommentera
innehållet i artikeln.

Avtalet innebär att med-
arbetaren lämnar sin an-
ställning med 15 månadslö-
ner och att ingendera par-
ten i och med underteck-
nande av avtalet, längre har
någon talan gentemot va-
randra. Avtal av denna typ
återfinns i såväl det privata
näringslivet som offentlig
förvaltning och är många
gånger en lösning på en
lång och för bägge parter,
nednötande konflikt. Kost-
naden – 430 000 kr – be-
lastar Tappströmsskolan
och min avsikt är att försö-
ka få acceptans för att räkna
hem den under två budget-
år.

Att jag valt att avstå från
kommentar i MN ter sig i
dagsläget som ett riktigt
beslut då den införda arti-
keln innehåller ett antal
faktafel. Jag finner också
anledning att utifrån arti-
kelns ton, fundera över
journalistisk heder och
vilka drivkrafter som är i
rörelse”.

Redaktionen svarar:
1. I nummer 3 av MN var av-
sikten ingen annan än att
redovisa färsk statistik från
skolverket. Hade rektorn för
Tappströmsskolan hjälpt
oss att nyansera bilden om
vi bett om en kommentar?

2. Artikeln som redogör
för bakgrunden till att lära-
ren köptes ut är väl under-
byggd med dokumentation
från Länsstyrelsen, kom-
munens yttranden och fack-
liga uttalanden. Artikeln
kritiserar inte avtalet, inne-
håller inga värdeomdömen
och det framgår klart att
intitiativet kom från lära-
ren. Dock är läraren som
intervjuas inte glad över
vad som hänt och uttrycker
detta. Artikeln hade därför
vunnit på en kommentar
från rektorn. 

I det här fallet valde rektorn
att istället för att kommen-
tera lärarens synpunkter
kontakta sin chef som i sin
tur kontaktade kommunens
nye pressekreterare som till
sist kontaktade MN med
uppgiften att skolans perso-
nalbudget kommer att
belastas.

Det är inte helt ovanligt
att läsare tror att tidningen
tar ställning genom att välja
att skriva om ett visst ämne.
Så är inte fallet, vi söker hela
tiden relevant information

av allmänt intresse. Men
självklart blir bilden skev
om en av de inblandade par-
terna vägrar uttala sig.

3. Det är riktigt att avtalet
med läraren rör sig om 15
månadslöner. Men på de 15
månadslönerna – samman-
lagt 428 250 kronor för att
vara exakt – ska det också
betalas sociala avgifter och
pensionsavsättningar med
mera, cirka 45  procent.
Summan landar då på drygt
600 000 kronor.

Många kommunpolitiker
och en del tjänstemän
debatterar i Mälaröarnas
Nyheter. Längre inlägg har
kunnat beredas plats i
kolumnen, nu också i
“Fokus”.  Den offentliga
debatten är inte alltid trev-
lig, men är en livlina i
demokratin. Våra spalter är
alltid öppna för den som är
missnöjd med (eller lycklig
över) det ena eller det andra
inklusive Mälaröarnas Ny-
heter. 

Kanske borde den som
väljer en krumbuktande
debatteknik vara försiktig
med användning av begrepp
som “heder” och fundera
över sin inställning till
öppenhet, yttrandefrihet
och  meddelarfrihet. Skolan
behöver modiga ledare.   

RED

Det kom ett brev om Mälaröarnas Nyheter...

FÖRETAGS
REKLAM

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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FEMTIO ÅR SEN | Kungen
besöker utgrävningarna
på Helgö, busskuren vid
Svanhagen vältes
omkull och Ekerö full-
mäktige yttrar sig över
den nya regionplanen.

– Tappström bör ej bli sov-
stad. Tätbebyggelsen på Eke-
rö bör ske huvudsakligen i
form av villor och radhus. 

Så lyder 1958 yttrandet
från Ekerö kommunfull-
mäktige över förslaget till
regionplan för Stockholms-
trakten. Till yttrandet bifo-
gas en protestskrivelse från
Lovö hembygdsförening
som anser att utsikten från
Ekerö mot Södertörn skulle
skämmas av den planerade
nybebyggelsen i bl a Sätra,
Johannesdal och Vårby. 

Dåvarande kung Gustav
Adolf besöker utgrävningar-
na på Helgö. (1958 benämn-
des Helgö “Lillön”). Enligt
Mälaröarnas Nyheter “iförd
kakibyxor och försedd med
matsäckskorg och grävverk-
tyg”.  

– Sedan kungen med lupp
och förstoringsglas under-
sökt de tunna föremålen för-
enade han sig med de grä-
vande arkeologerna i back-
sluttningen, berättar Mälar-
öarnas Nyheter.

Den arkeologiintresserade
kungen gör täta besök på
fyndplatsen, där 1958 ut-
grävningar pågår för femte
året i rad. Bland fynden finns
en hel metallverkstad från
vikingatiden med vapen,
gjutredskap och smycken.

Det här året har arkeolo-
gerna bland annat funnit en
hel del rikt dekorerad kera-
mik, så kallad  Ekerökeramik
från 400-talet, som troligen

tillverkats på platsen. 
Gustav Jonsson, håller ett

“intressant och klarläggande
föredrag” om Skå-Edeby
barnby för medlemmar i
villaägarföreningen Sjöhäll i
Stenhamra. 

– Ett normalt, harmoniskt
hem, där föräldrarna inte
grälar mer än nödvändigt
skapar inga problembarn, sa
han bland annat. 

– Ibland undrar folk varför
vi inte spärrar in barnen i
byn. Men vi vet att hos en
ung biltjuv som spärras in en
månad, komprimeras beho-
vet av att köra och stjäla bilar.
När pojken släppts ut går han
i regel genast och stjäl en bil.

En lördagsnatt tippas Mäl-
aröarnas omnibussbolags
väntkur vid Svanhagen om-
kull.

– Inga vittnen till händel-
sen finns, men polisen tar för
givet att det var några ungdo-
mar som på hemväg från
Svanhagens festplats gått
handgripligt tillväga mot
den stora kuren. Det lär ha
varit ganska bråkigt på fest-
platsen på lördagskvällen
men något polisingripande
blev det aldrig. Det har be-
hövts många starka armar för
att vräka den tunga bussku-
ren över ända, kommenterar
Mälaröarnas Nyheter.

Kungabesök på Helgö,
vandaliserad busskur på Färingsö

Kungen fotograferas i
Mälaröarnas Nyheter när
han i luppen granskar vad
som visar sig vara ett
bronsspänne från 400-
talet.



Tappströms hälsocentral har ändrat namn till

EKERÖ VÅRDCENTRAL
Öppettider: Vardagar kl 8-17

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

Telefon 560 375 00

Fax 560 375 49

Återbudstelefon 560 375 70

Distriktssköterskorna: nytt telnr 560 375 00

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

Tel 560 375 00
www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral
informerar
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Så fort ridstigen är kladdig fortsätter ryttarna

ut på åkrarna. Vem betalar kostnaderna för

det? undrar markägare Bertil Lindblom i sitt

svar på kolumnen i MN nr 4. “Var får vi vara?”

J
ag håller med om att ridsport är ett intresse för ett stort an-
tal människor. Till dags dato kanske mest flickor/kvinnor
men även bland pojkar växer intresset. Jag är även djurvän
och anser det mycket viktigt att djuren har det bra.

Vi har som markägare haft ridstigar på våra marker i cirka 20
år. Under denna tid har funderingar uppstått om hur viktiga
ridstigarna är för ryttarna och vad de själva kan tänkas bidra
med? När ridstigarna växer igen av sly, så åtgärdas det inte av
nyttjarna utan man rider istället ut i våra åkrar. Packningsska-
dorna blir stora när det rids på ej avsedda ytor. Dessutom verkar
man heller inte tycka att det är särskilt viktigt att andra ryttare
ska kunna rida då stallen inte tillåter andra än det egna stallets
hästar att rida på sina ridstigar. Övriga får betala. Kan det möjli-
gen bero på att man annars anser att slitaget blir för stort? Detta
accepteras hästfolk emellan – varför då inte betala till övriga
markägare som dessutom drabbas i sin yrkesverksamhet? Slita-
get finns väl där också, vilket vi med egen erfarenhet kan intyga.

Så fort ridstigen är kladdig fortsätter ryt-
tarna ut på åkrarna. Förmodligen inser de
inte att de begår lagbrott då. Detta gäller
även när åkern ligger i stubb eller är iord-
ningställd för vintern. Trots att stallen har
egna ridslingor tar sig ryttare friheten att
rida i vete- och rapsåkrar. 

Spelar det då någon roll om någon ”rå-
kar” rida i en åkerkant? Skulle du accep-
tera att någon red in på Konsum med häs-
ten? Eller i någon annan företagares loka-
ler, trots att hästen där faktiskt kanske
skulle förorsaka mindre ekonomisk skada.

När en häst rids i en åker, åligger det bonden att tre gånger per år
kolla åkern gåendes till fots efter flyghavre (ni som såg ”Bonde
söker fru” vet vad jag talar om). Detta skall göras i upp till tio år.
En åker på 10 hektar tar cirka 6-8 timmar att gå igenom med en
kostnad av totalt 54 000 kr. Har vi 100 hektar att kontrollera blir
beloppet alltså 540 000 kr. Detta pågrund av tvingande svensk
lag, med andra ord inget bonden kan strunta i. Vilken företagare
ställer upp på en sådan kostnad för andras fritidssysselsättning? 

S
jälvklart tycker jag att hästens hälsa är viktig men det
gäller även skogens och markens hälsa.  Ekerö är en
enormt hästtät kommun, på en yta om 2-300 hektar kan
det finnas ca 350 hästar.  Är detta förenligt med ett eko-

logiskt markutnyttjande? Inte blir det bättre av att många ryttare
(i förmodat oförstånd) trots vädjande från markägare och kring-
boende inte kan låta bli att rida när marken står full med vatten
och skadorna av en 600 kg tung häst blir förödande. Träden dör
och andra människor förlorar tillgång till stigarna på grund av att
de blir till djupa lerrännor. Vem står för denna kostnad och vem
reparerar naturen? Vilken hänsyn visas andra människor som
vill vistas i skog och mark. 

Slutligen, det är bra att det förs en debatt om detta, men det är
viktigt med källgranskning av rykten med  mera.  Juridiskt sett
är man inte barn när man passerat 25 år. För ett bra samarbete
krävs respekt åt båda håll. 

Utdrag ur Hästen och allemansrätten: ”Tänk på att en /eller
flera/ ensamma ryttare som regelbundet rider på samma väg
kan orsaka lika stora skador som vid ridning i grupp” och ”Det
är förbjudet att rida över åkrar, vallar eller annan mark som lätt
kan ta skada… t ex mjuka skogsstigar, ängar och hagar … eller så

att trädens rotsystem skadas...När marken
utnyttjas regelbundet… passeras gränsen
för vad markägaren ska behöva tåla utan
samtycke… sådana beteenden kan med-
föra straffrättsligt ansvar.”

Solgerd Lindblom,
Bertil Lindblom
markägare

• 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.

Skulle du 
rida in på

Konsum med
hästen?





VILLATOMTER SÖKES!
Utan kostnad hjälper jag dig att sälja din tomt

För mer information ring: 0761-61 67 00
Michael Ericsson, reg. fastighetsmäklare
michael.ericsson@remax.net

Råsundavägen 113, 169 50 Solna. 08-735 57 00

0707-76 99 77
thorleif@byggfix.se

plattsättning
murning

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

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

Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64  mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81  
mail: bjornwil@hotmail.com

FFöörr  ddrryyggtt  ttvvåå  vveecc kkoorr  sseeddaann  bblleevv
EEiijjaa  KKäällllii,,  EEkkeerröö,,    vvaalldd  aavv    rreeggee--
rriinnggeenn  oocchh  NNuutteekk  ssoomm  eenn  aavv
SSvveerriiggeess  888800  aammbbaassssaaddöörreerr  fföörr
kkvviinnnnlliiggtt  fföörreettaaggaannddee..

Nu är det meningen att hon ska ut
och inspirera andra, berätta sin his-
toria, avdramatisera och ge en rea-
listisk bild av sitt företagande. 

Eija Källis utbildningsföretag,
Concresco AB ägnar sig enligt före-
tagets hemsida åt att hjälpa “medar-
betare på företag att sänka den
arbetsrelaterade stressen på ett
snabbt och konkret
sätt genom att skapa
enklare arbetsmetod-
er”. 

Företaget har ex-
panderat sedan star-
ten 2001. Nu finns
fyra franchisetagare i
Finland, och Eija Källi planerar att
hitta fler både i Finland och Sverige,
men äveni Baltikum och Ryssland.

– Mitt mål är att ha minst 20 fran-
chisetagare och en kombinerad
spa/konferensgård i Italien om fem
år, påstår hon.

Men den som letar efter masto-
dontskrivbord, sammanträdesrum,
sekreterare och städerskor kammar
noll. Eija Källi har ett mycket litet
arbetsrum med en liten laptop
hemma hos sig i Ekerö centrum. För
det mesta är hon på språng, kunska-
pen finns i huvudet och i datorn.

Eija Källi är mälaröbo sedan 1992.
Ursprungligen kommer hon från
Seinäjoki i finska Österbotten, men
landade i Sverige som 18-åring,
skaffade sig en fil kand i företags-
ekonomi och ryska samt två barn.
Vägen till det egna företaget gick via
anställningar. Först  på bank, däref-
ter som utbildningskonsult på IBT,
därefter två år i IT-branschen
“innan bubblan sprack”  2001 och
till sist en kort period på IBM.  Som
utbildningskonsult har hon varit
verksam sedan 1994.

– Effektivitetsutbildning handla-
de till att börja med om att struktu-
rera pappersflödet, rensa skrivbord
och pärmar. Men så såg jag behovet
växa inom IT när vi närmade oss
2000-talet, när det blev så mycket
e-post. Papperskaoset fick mindre
vikt. Det dröjde innan hon vågade
sig på att starta eget. 

– Jag har nästan hela tiden varit
ensamstående med mina två barn
och det fanns länge inte på världs-
kartan att jag skulle riskera att bli

utan fast månadslön. 
– Men jag fick faktiskt en kanon-

start när jag väl tog steget. Vissa av
mina gamla kunder tog kontakt
med mig. Bland annat en VD på
Länsförsäkringar som skulle dra ner
på personal. Jag sydde ihop ett upp-
lägg som jag sen jobbade med drygt
ett år och som blev en miljonaffär.
Sen tecknade jag ett samarbetsavtal
både med Länsförsäkringar och
Bonnierkoncernen.

Så du var inte en sådan där städ-
gumma som kallades in för att göra
det möjligt att avskeda folk?

– O nej, jag är inte
org anisationskon-
sult! Min uppgift är
att hjälpa de anställda
som blir kvar att inte
stressa så mycket. Det
handlar då inte om att
de ska jobba fortare

utan om att hjälpa dem att priorite-
ra. Att som anställd känna kontroll
över den egna tiden är numero uno!

Hur undviker du själv stress?
– En intressant fråga. Under

perioder har jag jobbat 80 timmar i
veckan. Nackdelen som egenföreta-
gare är att man inte törs tacka nej till
jobberbjudanden, men det försöker
jag göra nu. De senaste somrarna
har jag kunnat ta långledigt för att
resa och bara vara. Det pågår ju hur
som helst inga utbildningar  då. Och
så tackar jag nej till aktiviteter på
helgerna som går ut över umgänget
med mina närmaste.

Jag kanske har fördoma r, men jag
har träffat ett antal finska dynamit-
kvinnor som inte verkar va ra rädda
för någonting. Är du sån?

– Ja, haha, hade jag inte haft min
finska sisu hade jag brakat samman
tio gånger om. Mamma sa alltid: du
går igenom den grå stenen om du
behöver. Människan klarar allt hon
vill om hon måste. Mina kunder
tycker att det är ett plus att jag är rak
och tydlig och får saker gjorda. Men
finsk sisu är förstås inte bara posi-
tivt. Den kan leda till bland annat att
man inte lyssnar på den egna krop-
pens signaler.

Hur tänker du jobba som företags-
ambassadör?

– Framför allt genom att peppa och
coacha kvinnor, tala om att det är vik-
tigt att ta vara på egna idéer.  Vi är
fegare när det gäller att att starta eget.
Men man kan alltid testa. Går det inte
får man väl ta anställning igen. 

INGELA MÆCHEL

Hade jag inte haft min sisu så...

“Mamma sa alltid
att du går genom
den grå stenen 
om du behöver”

Namn Eija Källi
Yrke utbildningskonsult
Bor Ekerö centrum
Bäst på Mälaröarna Hela Mälaren med alla öar

Vill ändra på Utveckla Ekerö centrum ännu mer till
den sjöstad enligt Erskines intentioner. Gör det möj-
ligt att åka båt in till stan.
Oanad talang Skriver dikter och noveller
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SSkkåå  ssiikkttaarr  hhööggtt  iiggeenn
FOTBOLL | Skås fotbollsherrar känner sig
laddade för topp tre i årets division 5, även
om det har varit en ovanligt trasslig försä-
song.

Det började med att lagets nykläckte huvudtränare
Torleif Bengts var tvungen att avsäga sig hedersupp-
draget på grund av personliga skäl. De tidigare trä-
narna Stefan Eriksson och Göran Klintberg, som
guidat laget från sjuan till förra årets fjärdeplats,
kände sig då manade att göra avkall på drömmen om
ett lugnare fotbollsliv. 

– På detta har det varit rena sjukstugan i truppen
under lång tid. Bland andra har nyckelspelarna Jo-
hannes ”Tulle” Eriksson, Peter Fogelklou och Ivan
Skoglund varit långtidsskadade. Inför seriestarten
den 13 april hoppas vi dock att de flesta är åter-
ställda. Dessutom har flera av de planerade trä-
ningsmatcherna blivit inställda av olika anled-
ningar. Trots allt elände tror vi på en riktigt bra sä-
song. Får vi upp flåset i andra halvlek också kan vi
gå riktigt långt, säger tränaren Göran Klintberg.

Det goda samarbetet med förra årets derbykol-
lega, Ekerö IK, har renderat i ett antal nya spelare
som anslutit sig till Skå. Främsta lånet är kanske
EIK:s andremålvakt Emil Fnine. De övriga EIK-
spelarna tillhör kadern som inte vill storsatsa för en
plats i moderklubbens lag i fyran.

– Vi har kört inomhus och grus tre gånger i
veckan sedan januari. Men om fotbollen i Skå ska
kunna utvecklas ytterligare krävs att även Sva-
nängen får konstgräs. Alla våra bortamatcher spelas
på konstgräs.

IInnffrriiaaddee  mmåållssäättttnniinnggeenn
INNEBANDY | Efter en mycket oroande
inledning, med sex förluster i de inledande
åtta omgångarna, började återhämtningen
som tog Ekerös innebandyherrar till en
slutlig femteplats i division 4 norra.

Sju segrar i de tio avslutande omgångarna tog laget
från bottenträskets nedflyttningsplats till trygg nivå.
Bland annat besegrades tabelltvåan Gnaget i näst
sista omgången, och Westermalm i sista med över-
tygande 11-6, vilka konkurrerade om femteplatsen.

– Vi är åtminstone nöjda med sista delen av serie-
spelet. Att vi piggnade till så sent beror mycket på att
vi hade en ganska tunn trupp i början på säsongen.
Kring årsskiftet fick vi förstärkning och ordning på
spelet, säger spelande tränaren Fredrik Swahn, som
överlägset toppade lagets poängliga tillsammans
med måltjuven Stefan Malmqvist.

Eftersom tränarna Fredrik Swahn och Anders
Bergman även spelade i laget fick man både tränar-
och coachassistans av Peter Svedén. 

I början av april drar laget igång med en tränings-
sejour som varar en månad innan man går i sommar-
vila. 

– Bristen på träningstider i Bollhallen gör att vi
bara kan träna två och en halv timme i veckan.
Skulle spelarna vilja göra en satsning mot division 3
måste vi framför allt få till mer träningstider. Hur
upplägget inför kommande säsong blir har vi ännu
inte pratat om. Klart är dock att Björn Strömblad,
som var en av nyckelspelarna för några år sedan,
kommer att spela med oss nästa säsong, säger Fred-
rik Swahn. 

HHoocckkeeyybbrraaggddeenn  ii  PPrraagg
ISHOCKEY | Skå IK´s team 92 avslutade
pojkhockeyåren med att åka ner till Prag
för att bragdspela i turneringen Czeck
Open 2008 innan de kliver in i juniorlivet.

För att ta sig dit hade lagmedlemmarna också spen-
derat många timmar för att få till reskassan.
Målsättningen var att spela den bästa hockeyn som
laget kan, och sikta mot semifinalen. 

Oddsen blev inte bättre av att sex av spelarna
drabbades av magsjuka i Prag. Men trots detta vi-
sade laget en enorm karaktär och vilja och preste-
rade tempofylld, fysisk och bra ishockey med idel
vinster.

Finalen mot det lettiska laget HC Zemgale slu-
tade oavgjort efter full tid. Matchen avgjordes med
hjälp av sudden death straffar, där Skå IK:s 92:or
till slut stod som totalsegare.

Laget har nu gått in i ett par veckors hockeyvila
innan fysträningen drar igång med den nya BJ-
satsningen.
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���� DET HÄNDER HEMMA TILL 21 APRIL

FOTBOLL |
Herrar div 4 M: 20 april kl 15 Svanängens IP: Ekerö IK-
Reymersholms IK

Herrar div 5 M: 19 april kl 15 Svanängens IP: Skå IK-
Torstens Lärjungar BK

Herrar div 7 C: 19 april kl 16 Träkvistavallen: Ekerö
BoIS-Homenetmen Armensika IF

���� LÄGET DEN 1 APRIL

FOTBOLL | Ekerö fot-
bollsherrar står bättre
rustade än på många år,
men lägger ändå ribban
på blygsamma topp
fem.

Efter att ha varit nere på en
snabbvisit i femman är nu
Ekerö IK åter på sin naturliga
nivå i division 4. Men med de
nyförvärv och den väl förbe-
redda 32-mannatrupp som
kliver in i årets spel kan laget
säkert sväva betydligt högre
än där lagledningen lagt rib-
ban.

– Nyförvärven Micke
Brandt och Daniel Bovbjerg
är två hungriga spelare med
division 2-rutin som säkerli-
gen kommer att lyfta laget
rejält. När division 4-tränar-
na hade samling fick jag
många avundsjuka kom-
mentarer om våra nyförvärv.
Dessutom har de inte kostat
oss en krona. De valde oss för
att de tror på vår vision och
tyckte att EIK verkade vara

en seriös klubb, säger träna-
ren Fouzi Benbouzid.

En annan starkt bidragan-
de orsak lär nog vara att tvil-
lingbrorsan Henrik Bov-

bjerg, som gjorde näst mest
mål i EIK förra året, fanns i
laget och visste hur det fun-
kade. Dessutom spelade
Micke och Daniel tillsam-

mans i Råsunda senast.
– Jag tror att vi härmed har

seriens bästa målvakt i Peter
Björklund, bästa innermitt-
fältare i Micke och bästa spe-

lare på topp i Daniel. Jag är
helt häpen över vad jag sett
dem prestera hittills, så de
har inte anslutit sig till oss
för att trappa ned.

För övrigt är alla spelare
från förra året kvar i truppen,
förutom två juniorer som
tyckte satsningen krävde för
mycket tid. Den enda stor-
förlusten är assisterande trä-
naren Matthias Johnsson.

– Vi har dessvärre haft
många skadade och sjuka
under våren, vilket gjort att
vi aldrig kunnat mönstra
bästa trupp till träningsmat-
cherna. Men till seriepremiä-
ren borta mot Olympiacos
Vällingby den 13 april hoppas
jag att alla är på fötter igen,
säger Fouzi Benbouzid.

För att ladda inför come-
backen i fyran åker truppen
till Rimini i Italien den 2-6
april. Annars har förberedel-
serna pågått ända sedan
november med tre träningar
i veckan.  Fördelat på mycket
flås och fys före årsskiftet

och mest boll därefter.
Eftersom hemmaplan på

Träkvistavallen kommer att
vara en leråker in i september
då den nya konstgräsmattan
läggs på plats, har hemma-
matcherna flyttats till
Svanängens IP. Träningarna
kommer dock att ske på
Ekerövallen. 

– Det kan bli lite rörigt,
men vi väntar ju på något
gott. Ett stort tack till Skå för
att de upplåter Svanängens
IP till oss som hemmaarena. 

OVE WESTERBERG

’’’’  JJaagg  ttrroorr  aatttt  vvii
hhäärrmmeedd  hhaarr  sseerrii--
eennss  bbäässttaa  mmåållvvaakktt
ii  PPeetteerr  BBjjöörrkklluunndd,,
bbäässttaa  iinnnneerrmmiittttffääll--
ttaarree  ii  MMiicckkee  oocchh
bbäässttaa  ssppeellaarree  ppåå
ttoopppp  ii  DDaanniieell..’’’’

EEIIKK  vväällrruussttaadd    iinnfföörr  ccoommeebbaacckkeenn  

Kan det bli en repris på seriesegerbilden även i år, när sista omgången spelats den 5 oktober?

ISHOCKEY
Kvalserie till J-20 regionselit SLUTSPELAD

Hammarby IF Ish. 6 4 1 1 22-17 9 
IFK Täby 6 3 0 3 21-23 6 
Skå IK 6 2 1 3 33-23 5 
Nynäshamns IF 6 2 0 4 21-34 4  

MOTOR | 14-årige Adam
Skärgård från Ekerö slu-
tade på 23:e plats i för-
sta deltävlingen av
Världsserien i Karting
WSK i klass KF3.

Totalt deltog 90 av världens
bästa kartingförare när
säsongens första deltävling
av världsserien kördes i
Italienska La Conca den 13-
16 mars. Dessvärre blev
Adam påkörd bakifrån i för-
finalen och fick ta upp jak-
ten som sista ekipage när

han väl var tillbaka på
banan. Även i finalen var
han inblandad i en kollision.
Men han var ändå relativt
nöjd med sin tjugotredje

plats, vilket också innebar
näst bäste svensk så här
långt.

– Jag vet att jag är snabb
nog att vara med bland de tio

främsta, och stämmer allt så
kan jag vara med i topp fem,
och då kan vad som helst
hända. Det är jobbigt att vara
långt ner i starterna efter-
som risken att bli inblandad
i någon krasch blir större. Jag
brukar ha lite jobbigt med
tidskvalificeringen eftersom
jag är ganska lugn av mig.
Min fystränare Linus Åberg
har därför gett mig nya öv-
ningar, bland annat box-
ning, för att jag skall tända
till bättre, säger Adam Skär-
gård.

Guld- och silvermedaljörer i Prag

AAddaamm  2233::aa  ii  vväärrllddsssseerriieennss  kkaarrttiinnggpprreemmiiäärr

Adam Skärgårds topphastighet är cirka 130 km/h



SSåå  hhäärr  hhiittttaarr  dduu  ttiillll  oossss!!

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

KKaannoonn--eerrbbjjuuddaannddee!!
KÖNIGS LÄDERRIDSTÖVEL
Olika modeller

500:- rabatt
(Gäller hela april)



• Välkommen att skriva
en lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare
desto större chans att
komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha
kännedom om namn,
adress och telefonnummer.
• Skicka din text till 
insandare@malaroarnas-
nyheter.se.
• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Insändare”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad
som lämpar sig som
insändare och även att
korta inläggen.
• Traditionella tackannon-
ser hänvisar vi till vår
privata annonsmarknad.

ty
ck

!
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Öppet brev till Strömbäck
VViidd  ssoo cciiaallnnäämmnnddeennss  mmööttee  ii  mmaarrss
aannggrreepp  dduu  PPiiaa  OOrrrree  ((öö))..  

Du påstod att Orre i ett pressmedde-
lande från Öpartiet, angående de
”böter” på 1,8 miljoner som Läns-
styrelsen kräver av kommunen på
grund av  felbehandling av fyra perso-
ner, anklagat dig för brott. När jag
efter ditt angrepp  begärde ordet väg-
rade du mig detta. När jag förvånad
försökte öppna munnen avbröt du
mig och förklarade  att du överhuvud-
taget inte accepterade att jag sa ett
enda ord i detta ärende. Du är ordfö-
rande i nämnden och vet att fullmäk-
tige har beslutat att alla ledamöter och
ersättare har yttranderätt i alla frågor i
nämnden. Du bröt alltså mot kom-
munfullmäktiges beslut. Du vet också
att en nämndordförande har stor
makt under ett möte och den makten

utnyttjade du. Eftersom du förvägra-
de mig rätten att fråga dig på mötet så
ställer jag frågor till dig här istället.

Anser  du att du  som ordförande i
socialnämnden kan sätta dig över
kommunfullmäktiges beslut och ta
ifrån ledamöter/ersättare deras ytt-
randerätt  om du misstänker att de ska
säga något som inte passar dig? 

Tycker  du att det är lämpligt att du
som ordförande utnyttjar din makt-
ställning  och tar upp en fråga som inte
finns på dagordningen och i denna
"icke-fråga" kränker en ledamot? 

Slutligen  ställer jag här den fråga
som jag begärde ordet för att ställa på
mötet: Vilket brott anser du att  Pia
Orre har anklagat dig för i Öpartiets
pressmeddelande?

– Tommy Svensson, ersättare för
Öpartiet i socialnämnden

���� SVAR

TOMMY, vid sammanträdet var jag
upprörd över ö-partiets anklagelser
om mörkläggning. Jag kan ha uttryckt
mig onyanserat, men det är också möj-
ligt att du missuppfattade mig. När du
begärde ordet, valde jag att först låta
tjänstemannen föredra tjänsteutlåtan-
det avseende vitesförelägganden. Efter
föredragningen fick du ordet. Jag tror
att du fick ordet vid ett flertal tillfällen.
Det skulle självklart vara i strid mot
ersättares yttranderätt om du inte
skulle ha fått ordet. 

Vad beträffar ö-partiets pressmed-
delande avseende hantering av indi-
vidärenden och vitesförelägganden,
säger Pia Orre i pressmeddelandet:
"Det luktar mörkläggning...". Om jag
har ägnat mig åt mörkläggning – aktivt
motverkat att nämnden får informa-

tion – kan det vara ett brott mot för-
valtningslagen och/eller tryckfrihets-
förordningen. Det är en allvarlig
anklagelse. 

Jag har inte mörklagt, utan tvärtom
aktivt arbetat för att öka tillgänglighe-
ten till information. Jag har föreslagit
att samtliga ledamöter och ersättare i
nämnden ska få tillgång till all infor-
mation om individärenden. Detta vet
både du och Pia Orre. 

Uttalandet i ö-partiets pressmedde-
lande är politisk polemik på en nivå
som jag inte är van vid. Jag hoppas att
vi kan föra debatten, inte genom
beskyllningar om brottsliga hand-
lingar eller onda uppsåt, utan genom
att sakligt argumentera för våra åsik-
ter.  

– Staffan Strömbäck, ordf.
i socialnämnden Ekerö, (m)

Revisorer i
djup dvala

Socialnämnden är enligt lag
skyldig att till revisorerna rap-
portera positiva beslut om
särskilt boende för äldre om
beslutet inte verkställts inom
tre månader. Rapporterna ska
innehålla tidpunkt för beslu-
tet och skälen till dröjsmålet.

I de senaste sex rapporterna
till revisorerna saknas datum
för besluten i hälften av fallen.
Samtliga(!) rapporter saknar
orsaken till väntetiden.
Revisorernas sömniga reak-
tion på alla rapporterna har
varit att hålslå dem för förva-
ring i pärm. Man har inte ens
brytt sig om att begära in upp-
gifter som saknats.

Just i granskningen av hur
nämnderna verkställer egna
positiva beslut enligt social-
tjänstlagen skall revisorerna
granska myndighetsutövning
mot enskilda personer. Det
står tydligt i kommunallagen.
Men Ekerös revisorer bryr sig
inte trots varningsklockorna i
rapporterna. Och så får skat-
tebetalarna kasta bort uppe-
mot två miljoner i straffavgif-
ter.

Öpartiet har tidigare kritise-
rat revisorerna för att man
inte granskat Ekerö Bygg-
nadsnämnd i samband med
den mycket skarpa kritik som
Länsstyrelsen riktat mot
nämnden. Revisorerna har
ingenting lärt av kritiken och
omsorgen om de egna parti-
kamraterna är fortfarande

viktigare än uppgiften att
granska nämndernas verk-
samhet.

– Tommy Liljeros,
Stenhamra

Hästar är
flyktdjur

Vill bara uppmärksamma alla
bilförare på  att om det hän-
der en olycka med en häst
inblandad så är det alltid bil-
förarens försäkringsbolag
som ska betala. Enligt lag är
det alltid bilens fel oavsett
vad som händer. Kanske
denna information kan få er
att sakta in och respektera
våra handsignaler när vi
rider. 

Om du ser någon rida ut-
med en väg, sakta ned och
tänk på hästen som en älg. De
är lika opålitliga och det
spelar ingen roll hur skicklig
ryttare man är. Hästar är
flyktdjur och tänker inte
innan de reagerar. De bara
flyr. De reagerar dessutom
betydligt snabbare än en
människa så man hinner inte
parera ens om man sitter
beredd. 

– Tack för visad hänsyn

Sluta höj 
SL-kortet!
Moderaterna tillsammans
med de andra i högerallian-
sen höjer återigen SL-
taxan. Denna gång från 620
kronor till 690 kronor.
Tidigare har högeralliansen
också återinfört ett dyrt
och krångligt zonsystem
för biljetter. Resan från
Ekerö in till stan – som med
socialdemokraternas
enhetstaxa kostade 20
kronor – kostar nu så
mycket som 60 kronor! En
tredubbling av priset! 

Socialdemokraterna vill
återinföra enhetstaxan,
som är billig, rättvis och
enkel att begripa. Höger-
alliansens zontaxa är dyr,
orättvis och ologisk. 

– Madeleine Mjöberg 
Socialdemokraterna              
i Ekerö

Att stå för
sina åsikter

I  MN  strax före jul publice-
rades insändaren om att en
massiv ungdomssatsning
bestående bl a av simhall
/multihall/sporthall samt
mycket mera röstades ned
av (m), (fp) (c) och (kd) i
Ekerö kommunfullmäktige
trots att full finansiering
redovisades. Insändaren

riktade skarp kritik mot
den förda politiken. 

I dagsläget har ingen poli-
tiker från (m), (fp) (c) och
(kd) som styr Ekerö velat
besvara eller bemöta kriti-
ken. Den som tiger han
samtycker, heter det. Men
den politik som förs är re-
dan beslutad i Ekerö kom-
munfullmäktige. 

Med andra ord så betyder
detta att ingen ur (m), (fp)
(c) och (kd) vill försvara den
politik som förs i Ekerö. 

Politiker som inte vill,
kan eller vågar försvara sin
egen politik skall man inte
rösta på. 

Vi socialdemokrater i
Ekerö vill diskutera, debat-
tera och försvara våra åsik-
ter. Vi vill också förändra de
politiska besluten efter den
folkmajoritet som råder i
Ekerö kommun. 

– Georg Gustafsson (s),
2:e vice ordförande
i Kulturnämnden

Gör nåt nu!

���� REPLIK

Ska bilen bakom planket i
Närlundakurvan bli ett forn-
minne? Ja, det kan man
verkligen fråga sig. Hur
länge har kommunen tänkt
låta bilen ligga och skrota?
Tills den rostar sönder helt
och börjar läcka ut miljöfar-
liga ämnen eller? Vore det

inte på sin plats att agera
innan i alla fall detta sker?
Händelserna hittills har ju
inte följt den mest logiska
gången – att först laga plan-
ket måtte väl innebära ett
större jobb vid bärgning av
bilen? Se nu till att få saken
ur världen.

– Närlundabo

Nedläggning
av psykmot-
tagningen?

���� REPLIK

Det har kommit till vår kän-
nedom att landstinget fun-
derar på att lägga ner den
psykiatriska mottagningen i
Ekerö.

Som kristdemokrater och
politiker i socialnämnden,
gör detta oss oerhört upp-
rörda!  Vår psykmottagning
är en av länets bästa!

Det är viktigt att det finns
en väl fungerande mottag-

ning för de ekeröbor som
mår dåligt i själen. Om eke-
röborna vara tvungna att ta
sig till till exempel Solna, för
att få träffa sin läkare, skulle
det kännas oöverstigligt
långt och besvärligt. Varför
dra in service till dem som är
i allra störst behov? Vi kom-
mer att göra allt vi kan för att
vi ska få behålla Ekerös psy-
kiatriska mottagning!

– Christina Blom 
Andersson (kd)
Febe Eriksson (kd)

Vi saknar 
vår kollega!

���� REPLIK

Vi har förlorat en skicklig
arbetskamrat och kär vän.
Hon har under mer än 20 års
tid arbetat på Tappströms-
skolan och under alla år varit
omtyckt av både elever och
personal. Hennes förmåga
att analysera och att se saker  i
sitt sammanhang  är oslagbar.
Hon kom ständigt med sta-
testik och funderingar på hur
verksamheten skulle kunna
förbättras. Det är svårt att
förstå hur en sådan skicklig
lärares arbete helt plötsligt
inte värdesätts. Hoppas att
pengarna hon erhöll från
skolan kan ge lite tröst.

– Lärare på 
Tappströmsskolan

���� REPLIK

NUVARANDE FÖRÄLDRA-
GRUPP fick ht-07 besked om barn-
och ungdomsnämndens beslut
genom ett utskick från Waldorf-
skolan där de på ett tydligt och seri-
öst sätt anmälde sitt intresse att få ta
över skolan. Ingen annan informa-
tion, från kommunen, hade före-
kommit detta brev. Hem och skola-
föreningen fick själva begära ett

möte med barn- och ungdoms-
nämnden. Vi är drygt 110 barn och
föräldrar som drabbas av kommun-
styrelsens nyligen fattade beslut. Jag
tycker därmed att det finns fog för
att försöka få in ett större urval av
friskoleaktörer innan beslut tas.
Förhoppningsvis fler än i höstas. 

– Thomas Erlandsson,
förälder till barn i "nuvarande"
skolan

Drottningholmsskolans framtid
JAG HAR sett en märklig uppgift i ett
överklagande av ett beslut som  bygg-
nadsnämnden fattat. Det gäller ett för-
handsbesked om bygglov som  avsla-
gits. Den som sökte överklagade och
nämnden fick bakläxa eftersom man i
god Ekeröanda inte motiverat sitt be-
slut ordentligt. Alltså samma gamla
visa som länsstyrelsen och JO så
många gånger bannat nämnden för .
Så långt förblir allt vid det vanliga.

Men sen kommer nya grepp.

Smarta innovativa affärsidéer: Nämn-
den tar betalt en gång till för att avslå
ansökan när man hittat på en motive-
ring! Länsstyrelsen hade alltså återför-
visat ärendet för att nämnden gjort fel
och då kräver kommunen den sök-
ande på dubbel avgift för  avslagen.

Kanske var det inte tillräckligt att
nämnden fick gå på kurs hos länssty-
relsen. Etiken brister ju också.

– Primaten

Tar nämnden betalt för att göra fel?





�� BORTSKÄNKES

TV 28 tum Sony, felfri, bra bild.
Tel 560 447 06.

�� ÖVRIGT

Mamma söker medryttarhäst el 
D-ponny för privatlektionsridning
2ggr/vecka. Tel 0708-98 89 86.

�� ÖVRIGT

Uförsäljning! Pga flytt har vi massa
möbler och dylik som ska bort. Datum:
6 april mellan kl 11-16. Adress: Sand-
gränd 7, 178 40 Ekerö, 0704-22 75 79.
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Välkommen
Sandra!
Född 31 ok-
tober i vec-
ka 30. Lyck-
liga föräld-
rar Marika
Lehto och
Johan 
Ålander.

Min lillasys-
ter föddes
15/3 på BB
Stockholm.
Välkommen!
Storebror
Alex, pappa
Claes och
mamma
Ancie.

Grattis lilla
Hilda på  
1-årsdagen
från
mamma,
pappa,
Gustav och
Hanna.

Grattis
Alexander
5 år den 
6 april
från
Agnes och
Elvis!

Vår under-
bara Felix
Roms blir 5
år den 5/4
Massor av
kramar från
pappa,
farmor,
faster och
kusinerna.

��

DÖDA

• Ulf Rubert
Göthfeldt 
avled  22
mars, 80 år.

• Eila Anna-
Liisa Norberg,
avled  23
mars, 71 år.

• Rigmor   
Elisabeth
Samuelsson
avled 22
mars, 54 år.

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

Lennart Larsson Trädgårdsentreprenad AB –  Ekerö

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

Total markentreprenad

VI TVÄTTAR: Mattor, Båtkapell, Förtält, Hästtäcken mm
Rådgivning och lagning – Hämtar och lämnar enl ök

Dags för 

vårstädning!

Tel. 08-560 337 08/070-650 70 27  
E-mail: info@hans-noreen.se

Företaget ingår i Noreens Orienttvätt-gruppen

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 150 tecken inkl blanksteg. 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 redaktionsruta nedan).

• 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.

20%rabatt
( Gäller ej lagning. Erbjud. gäller tom 1 maj!)

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

På Mälaröarna och i Västerort 23-24 augusti 
Dags att anmäla din trädgård! 

Öppna Trädgårdar blev en succé förra året. Både utställare
och besökare var glad, nöjda och inspirerade! 

Var med du också! Din trädgård måste inte vara perfekt.
Meningen är att inspireras av något. Välkommen!

Anmäl på www.studieframjandet.se/ekero
Eller ring 560 406 20, 

Elisabeth Nyström, 
Studiefrämjandet Mälaröarna

Underlakan i bomullssatin T300

KingSize 240x260 à  399 kr (för 2-pack) 

QueenSize 200x260 à  349 kr (för 2-pack)

Gör din beställning på gabini@telia.com
Det bästa av allt: lakanen levereras 
hem till dig inom ett par dagar.
(Gäller centrala Ekerö)

Ekerö Rotaryklubbs 

UNGDOMSSTIPENDIUM 2008
Målgrupp: Ungdomar upp till 20 år som är bosatta i Ekerö
kommun och har utmärkt sig inom musik, drama, dans eller
annan verksamhet med kulturanknytning och som önskar
ekonomiskt stöd för fortsatt utbildning.

Syfte: Bidrag till avgiften för en utbildning inom kultursek-
torn. Det kan vara en kortare eller längre utbildning.
Stipendiesumman uppgår till 5 000 kronor och kan fördelas
till en eller flera stipendiater.

Ansökan ska ha inkommit senast 10 maj 2008 till Ekerö
Rotaryklubb c/o Lars Hallberg, Ängsviksv. 15, 178 37 Ekerö

Urval av stipendiat sker i samråd med Ekerö Kulturskola.
I ansökan ska det framgå vem som är arrangör av kursen/
lägret, omfattning i tid och vad utbildningen syftar till,
kostnad totalt för deltagande samt sökt bidrag och referenser.
Efter utbildningen inbjuds stipendiaterna att komma och
berätta om sina upplevelser och erfarenheter på ett
klubbmöte i restaurangen Jungfrusunds marina. 

Ekerö Rotaryklubb, Styrelsen



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning,

fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000

560 402 51
Leif Rickegård

Samma omsorg och service
vid små som stora

arrangemang.
Det är en viktig del i vår

kundtrygghet.

BROMMAPLAN 420
709 86 50

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

AADDVVOOKKAATTBBYYRRÅÅNN

CHRISTER WERSÄLL AB

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

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning,
Kontorsstädning, Golvvård,

Trappstädning mm.

070-471 89 33
560 243 62

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SA 
Erland Klingberg

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

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

Tel 560 244 38

CGS
Trädfällning

✔✔ Trädfällning
✔✔ Sektionsfällning
✔✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor
m.m. lackas!

Snabb leverans!

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

www.sjogrensvvs.se

ÖPPET:
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

WMR
Bil & Maskin

Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19

MÄLARÖARNAS NYHETER • 7 APRIL 2008 | service för dig!  29

�� ADVOKATBYRÅ

�� ARKITEKT

�� ENTREPRENAD

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

�� BRANDSKYDD

�� BRUNNSBORRNING

�� DATA

�� LACKERING

�� RÖRARBETEN�� KONTORSMATERIAL M.M

�� FÖNSTER

�� MÅLARE

�� TRYCKERI�� PLÅTSLAGERI

�� VÄRMEPUMPAR

�� FYRHJULINGAR/MOPEDER

�� FÄRGHANDEL

�� BEGRAVNINGSBYRÅER

�� BILSERVICE

�� FASTIGHETSSERVICE �� LOKALER

�� STÄDNING

Service � Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag



SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

Tel: 020-441 441
Boka på www.skrotanu.se

TAKARBETEN

❒ Tillbyggnad
❒ Ombyggnad
❒ Nybyggnad
❒ Generalentreprenad
❒ Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
❒ Kompetens för  

asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

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

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  
08-643 83 65

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

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

Försäljning Service Installation
Värmepumpar & Kylanläggningar

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

www.ekerokylochvarmeteknik.se

Stort sortiment 

av värmepumpar
Ring för tips och rådgivning

FÖRETAGSREKLAM
Vi har platsen för dig och ditt företag

35 rörliga reklampelare i Stockholm med omnejd
Vid förfrågan ring 560 333 90

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

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

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

Ring för tidsbokning kl 9-20
0704-53 96 62 

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

● Hälsokost  ● Frisör
● Massage  ●  SPA
● Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)

Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)

Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)

Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)

Ett bra rostskydd för bilar Ett bra rostskydd för bilar 
behöver inte vara dyrbehöver inte vara dyrt!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

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

Dagens Nyheter hade söndagen den 30
mars en notis med rubriken “Taxi-
chaufför greps efter våldtäktsförsök”.
Händelsen skulle enligt DN ha inträffat
på Ekerö. Närpolisen Ekerö kunde dock
konstatera att den rätta adressen för
händelsen var BB rruunnnnaa  ii  UUppppllaa nndd ss
BBrroo.

14 MARS I BBiirrkkaasskkoollaann gör en anmä-
lan om ofredande mot grupp efter att
okända män urinerat i tvålkoppar och
handfat i skolans toalett.

17 MARS I En person förs till sjukhus
efter en singelolycka på EEkkeerröövvääggeenn
nära Ekerö kyrkväg.
• Klotter på KKoonnssuumm  SStteennhhaammrraa an-
mäls.
• En hästägare på MMuunnssöö gör en anmä-
lan om egenmäktigt förfarande efter att
hon hindrats att ta ut hästen ur boxen.
• Polisen gör trafikkontroll vid EEkkeerröö--
vvääggeenn  --  JJuunnggffrruussuunnddssvvääggeenn.

18 MARS I Polisen får telefonsamtal om
att två vattenskotrar buskörs i TTaapppp--
ssttrröömmsskkaannaalleenn.
• SStteennhhaammrraa  hhäällssoocceennttrraall anmäler att
ett inbrottsförsök gjorts, efter att man
hittat brytmärken på en altandörr. 

19 MARS I En kraftigt berusad man
avvisas från bussen i HHiilllleesshhöögg.
Polisen tar hand om mannen.
• Polisen får samtal om att två misstänk-
ta personer plockar delar från en bil i
KKaaggggeehhoollmm. När polisen anländer kon-
staterar man att det är bilägaren som
meckar.
• Två flickor som besökt EEkkeerröö  rriiddsskkoo--
llaa gör en anmälan om att de bestulits på
kontanter och SL-kort som stulits ur ett
uppbrutet förvaringsskåp.
• Ekerö bostäder gör en anmälan om
klotter på deras fastigheter på EEkkeebbyy--
hhoovvssvvääggeenn ,,  WWrraa nnggeellss  vväägg,,  PPlloo gg--
llaannddssvvääggeenn,,  EEkkuuddddssvvääggeenn  oocchh  ÅÅnngg--
bbååttssvvääggeenn.
• En anmälan om skadegörelse görs
efter att någon kastat en dunk med färg
på en fastighet på FFrreeddrriikk ssttrraa nndd ss--
vvääggeenn.
• Tre mobiltelefoner anmäls stulna från
TTaappppssttrröömmssss kkoollaannss omklädnings-
rum.
• En anmälan görs om att en mobiltele-
fon stulits i ett av TTrrääkkvviissttaavvaalllleennss
omklädningsrum.

20 MARS I Tre trafikförseelser noteras
när polisen har trafikkontroll vid
NNyycc kkeellbbyy.
• Mälarö SOK anmäler att deras klubbs-
tuga i KKnnaalllleebboorrgg klottrats.
• En plånbok anmäls stulen ur en jack-
ficka vid ett besök på IICCAA  TTaappppssttrröömm.

21 MARS I En kraftigt berusad yngling
körs till Maria ungdom från SStteenn--
hhaammrraasskkoollaann av polis.
• Polisen stoppar en bilist på EE kk--
uuddddssvvääggeenn som har körkortet indra-
get.
• En väska stjäls vid ett bilinbrott mitt
på dagen på DDrroottttnniinngghhoollmmss parke-
ring.
• En person som slänger en sten mot
LL iiddllss entrédörr tas om hand av en väk-
tare. Personen överlämnas till polisen.
• Ett fönster på en busskur slås sönder
vid SSoollbbaacc kkaavvääggeenn i Stenhamra.
• En klottrare grips på bar gärning när
han sprayar på bullerplanket vid NNäärr--
lluunnddaa.
• Räddningstjänsten larmas ut på djur-
livräddning, till en häst som brutit ett
ben, vid KKyyrrkkffjjäärrddssssttaalllleett. 

22 MARS I En väska stjäls vid ett bilin-
brott vid RRöörrbbyy  ggåårrdd på Lovö.
• En ungdomsfest i SStteennhhaammrraa spårar
ur. Polisen åker till festen och medlar.

23 MARS I Ett villainbrott begås på
FFeelliixxvvääggeenn i Lundhagen. Huset
genomsöks och en tv stjäls bland annat.
• En bilist stoppas på Ekerövägen vid
WWaalllleennbb eerrggss  aalllléé efter att ha begått ett
trafikbrott.

24 MARS I Ett inbrott i en båt på EEkkeerröö
bbååttkklluubbbb anmäls. Brottet, då bland
annat en kikare och en stereo stals, tros
ha begåtts tidigare i vinter.
• En person boende på SSööddeerrssttrröömmss
vväägg blir bestulen av en besökare och gör
en anmälan.

25 MARS I En misstänkt trimmad
moped tas i beslag på TTrrääkkvviissttaa  ttoorrgg.
• En hund blir biten av en annan hund
utanför DD rroottttnniinngg hhoollmmssppaa rrkkeennss
hundrastgård. En anmälan enligt lagen
om tillsyn av hund görs. 
• Kustbevakningen avslöjar olovligt
fiske i VVäänntthhoollmmssvviikkeenn när två perso-
ner utför trolling på enskilt vattenområ-
de.
• SSuunndd bbyy  sskkoollaa gör en skadeanmälan
efter att någon kastat ett järnrör genom
ett fönster.
• Två fönster anmäls krossade på
SStteennhhaammrraa  fföörrsskkoollaa.
• Ett fönster till en s k kvartersgård vid
BBllååssbbaacckkssvvääggeenn i Stenhamra krossas.

• En övergiven bil på parkeringen nära
VViillaann och Drottningholms slottspark
brinner. Branden misstänks vara anlagd.
• Räddningstjänstens ytbärgare räddar
en hund som gått genom isen i ÄÄllvvnnääss--
vviikkeenn.

26 MARS I Vid två trafikkontroller, vid
EE kkeerröö  mmööbblleerr och NNoo cc kkeebbyybbrroonn,
skrivs totalt 18 ordningsböter.

27 MARS I En stöld av en rock från en
privat fest vid SSiillvveerrddaallssvvääggeenn an-
mäls.

28 MARS I En av två ungdomar på en
moped kastar sten på en buss framruta
så att den spricker. Skadegörelsen sker
klockan 22.30 på SSkkäärrvviikkss vändplan.
• Ytterligare en skadegörelse av två yng-
lingar på moped mot en buss sker på
VVääxxtthhuussvvääggeenn. Denna gång kastas ägg.
• Boende i SSåånnggaa  SSääbbyy ringer polis
angående att det spelas musik på myck-
et hög volym från ett grannhus.
• En handväska anmäls stulen efter ett
bilinbrott på DDrroottttnniinngghhoollmmss parke-
ring. Handväska utan värdesaker hittas
senare i Odensala.
• Klotter på LL iiddll anmäls. En misstänkt
klottrare finns angiven.

29 MARS I En singelolycka inträffar vid
NNäärrlluunnddaavvääggeenn.
• Vid en trafikkontroll vid SSvvaannhhaaggeenn
får 70 bilister blåsa alkoholprov. Endast
en bilist med dold registreringsskylt
rapporteras.
• En misshandel som ska ha skett på
busshållplatsen i EE kkeerröö  cceennttrruu mm
anmäls.
• Brandförsvaret upptäcker klockan 19,
när de är ute på ett annat uppdrag, en
kvinna som ligger livlös på Ekerövägen
vid EEkkeebbyyhhoovvss busshållplats. De utför
livräddning och larmar ambulans.

30 MARS I En anmälan om ofredande
görs på MMuunnssöö efter att två personer
hotats av en annan.
• Räddningstjänsten hämtar in tre ung-
domar som drivit iväg på en flotte i
TTaappppssttrröömmsskkaannaalleenn.
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Fler klotteranmälningar

På drift i Tappströmskanalen Foto: Mia Hamberg
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