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Nu startar
samtalen om
Stenhamra
Under ett första möte i Uppgårdsskolan
med utvalda deltagare skissades början
till det framtida Stenhamra | 16

HAN VAR MED NÄR
STENHAMRA BYGGDES
Här ska inte byggas. Färingsö ska vara ett grönområde för stockholmarna och tunnelbanan tål
inte fler, sa regionplanekontoret när kommunpolitikerna ville bygga i Stenhamra. | 16 PROFILEN

’’

Kommunen måste vara öppnare med hur de
resonerar och se barnens föräldrar som en
resurs, inte som ett problem att kringgå
genom ett enväldigt agerande utan dialog
och respekt för vad föräldrar anser vara det
bästa för barnet. | 22 INSÄNDARE

HELT BAROCKT
I TRÄSLOTTET
Sista helgen i april, 26-27, utlovar föreningen Helt
barockt en lekfull kulturhelg för alla åldrar helt i
barockens tecken på Ekebyhovs slott.
| 12 KULTUR

OVISST FORMLÄGE
Skås fotbollsdamer i division 3 siktar även denna
säsong mot topp tre trots att det varit rena sjukstugan i laget under senvintern. | 18 SPORTEN

RIDVÄGSFÖRENING?

BISKOPSVISIT I FAVORITLANDSKAP
Biskop Caroline Krook studerar en av Munsö kyrkas mer unika inventarier, en mässhake från 1500-talet,
tillsammans med kyrkvärden Kerstin Lindberg och Michael Bjerkhagen, biskopens adjunkt. I 10

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

Helgöppet i maj
Med start söndag 4 maj kl 13-21
Alltid öppet för beställning och bokning!
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

I Grillby har man startat en ”ridvägsförening” i
gott samarbete med markägarna i området.
Varför inte försöka här i kommunen?
| 14 KOLUMNEN
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 UTSTÄLLNINGAR.
Ekebyhovs slottsgalleri
Eva Rodenius. VÄV i bomull,
plast, papper.
Gun Rodenius. SKULPTUR i
gummi, visas 3-18 maj.
Sessor i siden
& porträttverkstad. Sju
fabulösa prinsessklänningar
i siden med tillhörande porträtt inspirerat av 1700talet. I workshops får barn
och unga, 5-16 år, måla
miniatyrporträtt tillsammans med konstnären
bakom utställningen, Katrin
Rosemaysdotter. Visas 25
april-23 maj i Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C.
Konstpausen
titt-utställning med 14 grafiska blad av Olof Rudbeck fåglar i naturlig storlek. Och
den kluriga träsnidaren
Eddy Sandberg som har
gjort 15 egna härligt säregna
- fåglar - kostar mellan
hundra och tusen. Ångbåtsvägen 14, Ekerö C.
Hantverksstallet Gällstaö
öppnar för sommarsäsongen den 3-4 maj. I galleriet ”Återvinning” medlemsutställning t o m 25 maj.
Öppet i maj lördag och
söndag kl 12-16.
Konstvinden
Fyra konstnärer visar silversmide, gipsdesign, akvarell, akryl och oljemålningar.

Öppet varje lördag 11-15.
Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.

 EVENEMANG
Seniorsurf
SeniorNet Ekerö tipsar alla
seniorsurfare hur man navigerar på Internet och i datorn. I huvudbiblioteket, Lärcentrum, Ekerö C, kl 13.15-15.
Fyra fula fiskar
en klassiker av bröderna
Marx från 1933 blir Ekerö
Filmstudios avslutningsfilm
för säsongen . Då visas även
en kortfilm av Leif Furhammar, Minns ni, med klipp ur
gamla filmer. I Erskinesalen,
24 april kl 19.30.
Helt barockt
utlovar en lekfull kulturhelg
26-27 april för alla åldrar
helt i barockens tecken på
Ekebyhovs slott. Miniminioperan ”Prinsessan Krusidulls krångliga liv” med
barockmusik för barn från
fyra år, kl 13, 14 och 15 båda
dagarna. I Wrangelska salen:
Margareta Sundstöm berättar om spel och förströelse
under 1600- och 1700talen. Föredraget kan åhöras kl. 14. lördag och söndag. Cafémusik och bakverk
och surpriser ur 1700-talets
bästa skafferier kl 12-16
båda dagarna.
Valborg i Ekebyhov
Valborgsmässofirande med

vårtal, körsång och korvförsäljning. 19.30 vårtal och
körsång, ca 20 fackeltåg till
brasan. Träkvista sjöscoutkår, ESI.
Valborg i Svartsjö
Svartsjö Byalag bjuder på
ståndsmässigt Valborgsfirande på en av Sveriges
vackraste valborgsplatser,
framför Svartsjö slott.
Brasan tänds med fackeltåg
20.30. Vårtal och sång 21.
Magnifika fyrverkerier
21.30. Korv och hembakt till
försäljning!
Vandringsdag på Adelsö
Adelsö vandringsled öppnas
traditionsenligt varje år på
Kristi himmelfärds dag, i år
den 1 maj kl 10-14. Vid
startplatsen, Norrängen
(strax norr om färjenedfarten) säljer Röda Korset
kartor. Flera av öns övriga
föreningar har dryckes- och
matstationer utmed leden.
Bland annat bjuder hembygdslaget på mjöd på gravfältet vid Kunsta. Arrangör:
Adelsö Föreningsråd.
Ekerö Civilförsvarsförening
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 3-4 maj kl 12-16.
Kl 14 båda dagarna: Så
skyddar du ditt hem mot
brand, stöld och elavbrott.
Civilförsvaret visar vägen.
Evenemangstips:
redaktionen@
malaroarnasnyheter.se

EKERÖ 08-560 350 95
www.fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80
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Föräldrar missnöjda
över skolplacering
SKOLA | Enligt föräldrar
som Mälaröarnas
Nyheter har varit i kontakt med liknar skolplaceringen för de barn
som ska börja i sexårsverksamheten till hösten mest ett lotteri.
Många föräldrar är upprörda
över kommunens agerande
och känner sig överkörda.
Därför har protestlistor skrivits under med cirka 100
namn och skickats till ansvariga inom Ekerö kommun.
En av dem som känner sig
illa behandlad av kommunen
är Lotta Svenryd.
– I år har det varit ett nytt
förfarande i Ekerö kommun
där man kan välja första,
andra och tredje handsval.
Budskapet har varit att
valfrihet ska gälla i kommunen.
När resultatet av placeringen blev känt var det
många föräldrar som blev
förvånade och upprörda.
– Det är många som inte
har fått något av de tre alternativ som de valt, dessutom

har ingen information kommit oss tillhanda så att en
dialog kunde ha förts. Många
aspekter ligger bakom valet
av en viss skola, bland annat
kommunikationer som måste fungera och kompisar
som inte vill splittras, säger
Lotta Svenryd.
Eva Lundin som är produktionschef för skola - förskola
på Ekerö kommun och ansvarig för placeringen, förklarar att hon förstått att föräldrarna är i behov av en dialog.
– Vi försöker hitta en lösning. De föräldrar som anmält sitt missnöje kommer
att bli kontaktade av oss.
I år har det även varit platsbrist på skolorna, vilket har
försvårat placeringen.
– Vi måste placera barnen i
de skolor som vi har till vårt
förfogande. Det har vi gjort
på bästa möjliga sätt, och vi
vet ju inte hur det ser ut förrän föräldrarna har sökt. I år
har det varit som så att det är
fler som söker än vi har platser för på de mest populära

Föräldrarna får
välja, men det fria
valet innebär inte
att man får det
man väljer
skolorna, säger Eva Lundin.
När platserna inte räcker
till har kommunen tillämpat
närhetsprincipen. Det innebär att närhet till skolan har
prioriterats framför den
skola föräldrarna har valt.
– Föräldrarna får välja men
det fria valet innebär inte att
man får det man väljer. Det
handlar om mån av plats hela
tiden. Det är det som måste
tydliggöras, säger Eva Lundin.
Föräldrarna bakom protesten tycker att kommunen
gått för långt med närhetsprincipen.
– Jag vet ingen som bor i
Älvnäs som ansökt om en
plats i Sanduddens skola,
ändå har de flesta hamnat
där. Det känns inte kul att

sätta sin åttaåring på bussen.
Dessutom måste man först
åka till Ekerö centrum och
därefter byta buss för att
komma till Sandudden.
Klagomål riktas också mot
att kommunen inte har följt
skollagen eftersom närhet
till skolan prioriterats framför föräldrarnas aktiva val,
men det är ett felaktigt påstående menar Eva Lundin.
– Föräldrarna bygger sina
argument på lagen om placering i grundskolan men för
sexårsverksamheten gäller
en annan paragraf i skollagen. Enligt den ska plats i
förskoleklassen anvisas så
nära barnets eget hem som
möjligt med beaktande av
vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och
andra resurser. Skälig hänsyn
ska också tas till vårdnadshavarens önskemål.
På frågan var eleverna ska
fortsätta sin skolgång i högre
årsklasser blir svaret
– Tanken är att de ska fortsätta i den skola där de nu blivit placerade.
ANGELICA HEIJDENBERG

Klimatrörelse i startgroparna i Uppgård
SKOLA | Nu bjuds allmänheten, företrädare
från Ekerö kommun och
olika företag som arbetar med energisparalternativ in till ett klimatmöte i Uppgårdsskolan.
Initiativtagare är Eva
Winberg, lärare på
Uppgårdsskolan.
Klimataktion, som är en
nationell rörelse för att motverka klimatförändring, håller på att bildas och en avknoppning av den har redan
börjat gro på Mälaröarna.
Nu bjuds allmänheten,
företrädare från Ekerö kommun och olika företag som
arbetar med energisparalternativ in till ett klimatmöte.
– Målet är att Ekerö kom-

mun i framtiden ska bli ett
samhälle med mindre utsläpp av växthusgaser, säger
Eva Winberg, lärare på
Uppgårdsskolan i Stenhamra
som hoppas på en bred uppslutning.
– Vi bjuder in både unga
och gamla. Det här är inte ett
informationsmöte där vi
pratar om vad växthuseffekten innebär. Det är mer ett
möte för utbyte av idéer för
att fler ska kunna dra nytta av
de framsteg som görs på
olika håll.
– Elever på Uppgårdsskolan har arbetat med att ta
fram olika förslag som de
kommer att berätta om i början på mötet. Idéerna som
eleverna presenterar är tänkta att fungera som inspira-

tionskälla till den efterföljande diskussionen.
Ekerö har sedan tidigare
definierat sig som en ekokommun. Inom föreningen
Sveriges Ekokommuner utbyter politiker och tjänstemän från olika delar av landet erfarenheter och lär av
varandras goda exempel. Nu
är det tänkt att detta ska dras
ett steg längre och erfarenheter börja utbytas på lokal
nivå.
– Det är viktigt att vi ligger
i framkant när det gäller att
driva utvecklingen av ett
hållbart samhälle i klimatfrågan. Man försöker hitta lösningen för sig själv och då
tycker jag att det är jättebra
att man kan dela med sig av
det som händer. Man sporrar

varandra att göra bra saker,
säger Eva Winberg.
– Klimataktion är en stor
rörelse som håller på att bildas för att sätta press på politiker och regeringen för att
minska påverkan på växthuseffekten. En utgångspunkt för klimataktion är att
jobba lokalt, på gräsrotsnivå.
Då är det här som vi gör ett
försök, säger Eva Winberg.
Mötet kommer att hållas
den 28 april, klockan 19.00 i
Uppgårdsskolans informationssal. Företrädare för
Ekerö kommun, miljösamordnare Angelica Aronsson,
Energirådgivningen, Coop
Konsum och Swebus kommer att närvara, även allmänheten är inbjuden.
ANGELICA HEIJDENBERG
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Nu skissas Stenhamras framtid
Engagemanget var stort
när kommunen kallade
till ett ”kreativt möte”
om det framtida Stenhamra. Ett drygt 70-tal
personer stod till sist
på inbjudningslistan
och fler knackade på.
Bland dem Mälaröarnas
Nyheter, som nekades
inträde med argumentet
att det rörde sig om ett
internt arbetsmöte som
inte var avsett för ”allmänheten”. Därför bygger denna artikel på
andrahandsuppgifter i
form av samtal med
några som var där. Och
de var mycket nöjda
med mötet ska tilläggas.
Utöver politiker och tjänstemän från Ekerö kommun
deltog en rad föreningar,
representanter från Uppgårdsskolan och Stenhamraskolan, ICA Skå, Stenhamra
Konsum, Färingsö församling, Stockbygrillen, flera
villaföreningar,
Mämus,
LRF, Skå IK, alla speciellt
utvalda som företrädare för
olika intressen och målgrupper i Stenhamra.
Göran Cars, professor på
KTH:s avdelning för samhällsplanering, biträdd av
Sabina Dethorey, ledde
mötet, dels med uppgift att
hålla närvarande politiker
och tjänstemän på mattan så
att medborgarna kom till
tals, dels att sammanfatta
vad varje inledningstalare
hade sagt.
Peter Carpelan berättade
att mötet kunde ses som en
fortsättning på arbetet med
översiktsplanen 2005.
– Utvecklingen ska ske i
samklang med de boende i
Stenhamra och resultera i ett
detaljerat förslag till politikerna, framhöll han.
L andskapsarkitekter na
Vicky Venander och Veronika Wade berättade om
områdets lokala historia,
stenhuggarbyns framväxt
och områdets geologi.

behövs massor av service
och butiker. Men för att få till
detta, blev det min trista roll
att säga att då krävs ett större
befolkningsunderlag.
– En uppgift till grupperna
blev alltså att se till hur fler
bostäder skulle kunna
komma till. I sammanhanget
var det också viktigt att diskutera en optimal alternativ
dragning av vägen. En annan
att fundera över bostadsbehoven. Ville man ha bostadsrätter?
Hyreslägenheter?
Villor?.
– Det är två befolkningsgrupper som tar stryk i
Stenhamra. Dels ungdomarna som måste flytta därifrån
när de vuxit upp och som
möjligen kan komma tillbaka som medelålders, dels
äldre med vårdnadsbehov.
Det kom fram jäkligt bra
idéer om någon sorts mellanboende. Det framkom
också att det inte råder
någon konflikt om någon av
ödetomterna i Stenhamra
bebyggs.

Stenhamra centrum. Kanske inte en av de vackraste platserna på jorden.

Göran Reijestam från Aros
arkitekter berättade om
områdets olika framväxtområden och pekade också på att
det finns flera odefinierade
områden, ytor som sällan
eller aldrig är naturliga platser där människor rör sig.
Erik Zachrisson, Konsum
Stenhamra, sa att han tyckte
att utvecklingen har gått
mycket långsamt och att
Stenhamra idag är ett förslummat område samt att
han vill utöka butiken med
cirka 300 kvadratmeter och
att butiken redan har lämnat
in ett förslag till utbyggnad.
Erik Glaad, ordförande för
Uppgårdsskolans elevråd
och aktiv i Ungdom mot
rasism, ville se ett aktivitetshus med kultur, film och teater, fritidsgården integrerad
med skolan samt bättre gatubelysning. Han tog också
upp problemet med en fotbollsplan nära skolan. Idag
används den som en upp-

ställningsplats för grus. Det
finns ett färdigt förslag om
en allaktivitetsyta vid Uppgårdsskolan, berättade han.
Gunnar Hjerth, PRO Färingsö, talade om PRO:s önskemål att få till ett kommunalt ”mellanboende” i hyresrätt för äldre, möjligt att
bygga ut efter behov. Det
skulle då ligga i anslutning
till det planerade särskilda
boendet och fungera för personer som inte orkar bo kvar
i eget hus, men som är för
friska för särskilt boende. En
fördel med boendeformen
vore närheten till sjukvård,
hemtjänst och möjligheten
att använda matsalen i det
särskilda boendet. Gunnar
Hjerth pekade också på bristen på hyreslägenheter i hela
kommunen. Han framförde
också önskemål om en ny
vårdcentral samt ett närapotek.
Processledaren Göran Cars
påpekade att vissa frågor som

vårdcentral äger inte kommunen fullt ut.
Även Tjalle Forselius,
Sjöscoutkåren, ville se någon
form av aktivitetshus, bättre
kollektivtrafik, gärna i form
av en ringlinje. Dessutom
fler ungdomsbostäder så att
inte ungdomarna lämnar
Stenhamra. Att så sker märker Sjöscoutkåren som har
problem med återväxten och
en hög medelålder på medlemmarna.
Annette Fredriksson, kassör i Uppgårdsskolans föräldraförening, pekade på
behovet av naturliga mötesplatser för alla åldrar. Om det
är rent och snyggt motverkas
skadegörelse, sa hon. Även
hon ville se ett aktivitetshus
för unga och gamla. Kaféverksamhet och ett badhus i
Stenhamra stod högt på önskelistan.
Lennart Lundblad, chef
Kultur & Bibliotek, ansåg att
centrum ser ut som en krigs-

zon, ostädat och med rasistiskt klotter samt berättade
om satsningen på barnbiblioteket dit nära 700 besökare kommit på invigningsdagen.
Efter anförandena delades
mötesdeltagarna in i tre
arbetsgrupper, samtliga med
en tjänsteman och två arkitekter med uppgift att fånga
upp diskussionen i gruppen
och förverkliga idéer i datorskisser.
– Det kom många roliga
idéer under anförandena och
min roll var att säga vad som
går och inte går att genomföra, säger Göran Cars. Den
viktigaste frågeställningen
som deltagarna fick med sig
till grupparbetet var: hur
skapa någon form av identitet i Stenhamra centrum?
För närvarande är ju samhället som en återvändsgränd,
med en nedlagd bensinmack
och en nedlagd ICA-butik.
– För att skapa identitet

– En annan viktig fråga var
besöksnäringen där det finns
enorma möjligheter att
åstadkomma något i området. Men vill stenhamraborna ha alla tänkbara besökare?
Vill man ha det som i Visby
innerstad sommartid?
Den 16 juni kommer de
arkitekter som var med i
Stenhamra att på ett stort
offentligt möte presentera
skisser utifrån vad som kom
fram på mötet i april.
– Jag har tagit arkitekterna
hårt i örat och sagt till dem
att nu ser ni till att ta tillvara
de synpunkter som kom
fram. Arkitekterna kommer
också att kontinuerligt ha
kontakt med arbetsgrupperna. Jag har medvetet valt ut
sådana arkitekter som är
lyhörda och som inte lider av
åkomman uppblåst ego. Jag
gillar det här sättet att jobba.
När medborgarna får proffshjälp kan det bli hemskt bra,
säger Göran Cars.
INGELA MÆCHEL
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“Bra att Stockholm
satsar pengar på Förbifarten”
TRAFIK ı Det är bra att
staden satsar pengar
för att skynda på planeringen av Förbifarten.
Det säger Peter Carpelan om
Stockholms stads beslut att
betala 50 miljoner kronor till
Vägverket för att snabba på
planarbetet med Förbifart
Stockholm .
– Det är bra att staden satsar dessa pengar för det gör
att planeringen går snabbare
dels vad gäller Förbifarten,
dels breddningen av Ekerövägen, vilket för mig är

mycket angeläget. Efter de
många förhandlingar, kontakter och diskussioner som
vi har fört, har nu utbyggnaden av Ekerövägen, väg 261,
tagits med i regionens trafikplanering genom Stockholmsförhandlingen, ledd
av Carl Cedeschiöld, kommenterar Peter Carpelan (m).
– Äntligen har vi fattat det
viktiga beslutet att bygga
Förbifart Stockholm. Förbifarten är avgörande för Stockholms och hela Mälardalens
framtida tillväxt, och det är vi

överens om i hela regionen, sa
finansborgarrådet Kristina
Axén Olin (m) med anledning av att Stockholmsförhandlingen nu är avslutad
och att hon nu skrivit under
överenskommelsen.
Enligt Vägverket kan bygget starta tidigast 2012 och
det beräknas ta åtta år. Kostnaden är beräknad till minst
25 miljarder kronor.
Avsikten med Stockholms
stads förskott är att få till en
tidigare byggstart.
INGELA MÆCHEL

Lovö hembygdsförening skriver till Unesco
“Vi hemställer att
UNESCO tillskriver den
svenska regeringen med
en önskan att den söker
andra lösningar på
framtidens trafikproblem”
Det skriver Lovö hembygdsförening till Unesco, FN:s
underorgan för samarbete
inom utbildning, vetenskap
och kultur.
Förbifarten är ett hot mot

världsar vskonventionens
krav att Sverige ska skydda
och bevara världsarvet skriver hembygdsföreningen
bland annat.
– Drottningholm är ett av
Sveriges världsarv, skyddat
av Världsarvskonventionen
(1972). Ett världsarv är en
oersättlig tillgång, inte bara
för landet det ligger i utan för
mänskligheten som helhet.
Enligt den av Sverige ratifi-

cerade konventionen har
Sverige som nation åtagit sig
att för all framtid skydda,
bevara och vårda världsarvet
Drottningholm till förmån
för kommande generationer.
– Sverige som nation innebär enligt konventionen statliga myndigheter, som även
bör engagera kommunala
myndigheter samt fristående
organisationer för att skydda
och bevara världsarvet.

Bland dessa organisationer
finns Lovö Hembygdsförening, vars främsta uppgift
är att skydda och bevara
hembygden, som till större
delen utgörs av Kronoparken
Lovö... Förbifart Stockholms
planerade rampanslutning,
centralt på Lovö, med
belysning, skyltar och
andra vägtillbehör bryter
av mot det omgivande
odlingslandskapet. Den
unika totalupplevelsen blir

inte längre möjlig.
Denna kränkning av
världsarvskonventionen kan
inte ursäktas med att innevånarna i ett expanderande
Stockholm måste ha rätt att
köra bil för att snabbt kunna
ta sig dit de vill och behöver.
Tvärtom talar både rekreationsbehov, kulturella värden och växande klimatproblem för att bilåkandet
måste begränsas”, skriver
hembygdsföreningen.

Fyra företagsambassadörer från kommunen

Besparingar väntar Ekerö

FÖRETAG | I förra numret
av Mälaröarnas Nyheter
intervjuades Eija Källi, som
med sitt företag Concresco
AB blivit utsedd av regeringen och Nutek att bli en av
880 företagsambassadörer,
med uppgift att inspirera och
avdramatisera företagandet
för kvinnor som funderar på
att starta eget.
Även Anki Frickner tillhör de utvalda. Hon är
verksam inom hästnäringen som Equiterapeut och
återförsäljare för hästprodukter. En Equiterapeut
ägnar sig bland annat åt
massage, stretching och
akupunktur för hästar.

KOMMUN I Regeringen
räknar i vårpropositionen med en dämpad
konjunktur med frysta
statsbidrag till kommunerna. Markförsäljningar
ska hjälpa kommunen att
amortera kommunens
låneskuld och hålla löftena
om bland annat äldreboenden och simhall, enligt
kommunalrådet Peter
Carpelan.
– Som det ser ut nu kommer statsbidragen att frysas
de kommande två åren vilket
direkt påverkar vårt ekonomiska handlingsutrymme,
säger Peter Carpelan
– Därför måste vi vara

Anni Frickner
Ambassadör nummer tre
är Eva Fröberg som har en
agenturfirma för hemtextilier och nummer fyra Birgitta

Dahl, med företaget Nyvana
Företagsmassage AB i Stockholm.
INGELA MÆCHEL

extra försiktiga med kommande åtaganden så att
Ekerö kommuns låneskuld
inte blir en för stor belastning.
– För att få en budget i
balans kan vi möta en kärvare ekonomi med besparingar, höja skatten eller sälja
mark och andra tillgångar.
Att sälja mark och andra tillgångar möjliggör för oss att
amortera på den stora låneskulden. Det innebär i sin tur
att vi frigör medel för vård,
skola och omsorg samt viktiga investeringar som äldreboenden och vår efterlängtade simhall.
INGELA MÆCHEL

Risk för vite för
dålig arbetsmiljö
KOMMUN | Ekerö kommun
riskerar vite för dålig arbetsmiljö på Stockbyskolan.
Arbetsmiljöverket kräver nu
efter en utredning att kommunen tar kritiken på allvar
och åtgärdar bristerna. Annars hotar ett vite på 75 000
kronor.

Bröt mot
tystnadsplikt
FÄRINGSÖ | En fångvårdare på Färingsöanstalten har
dömts i hovrätten till 10 000
kronor i dagsböter för att
hon i ett par brev till en före
detta intagen lämnade ut
uppgifter om andra kvinnor
som satt på anstalten eller
som hade gjort det tidigare.
Därmed hade hon brutit
mot arbetsplatsens tystnadsplikt.

Klart för
vikingabygge
på Adelsö
ADELSÖ | Efter ett par års
förhandlingar med kommunen har Alsnu Skeppslag
tillsammans med Adelsö
föreningsråd och Adelsö Idrottsförening skrivit under
en avsiktsförklaring om rätten att disponera Alsnu udd
för att bygga en förrådshydda, en smedjegrop och ett
vikingatida båthus – naust.
Ekerö kommun har sedan
tidigare beviljat bygglov.

Vägverket
betalar
skadestånd
TRAFIK I Den man som i
höstas utöver en skräckupplevelse fick sin bil skadad i
samband med att Jungfrusundsfärjan hann lämna
kajen innan han hunnit riktigt ombord, får ersättning
för skadorna från Vägverket
med drygt 4000 kronor.

Flest fyller år
i maj
Den vanligaste födelsedagen för för inrikes födda
ekeröbor folkbokförda 2007,
var under maj månad.
Ovanligaste födelsemånaden är november.

Vårstäda din trädgård,
ditt förråd eller garage
Extraöppet på återvinningscentralen i Skå 26-27 april
Återvinningscentralen har öppet både lördagen
och söndagen kl. 9.00-15.00.
Varmt välkommen!
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Skapelsetid och rent vatten var temat när Caroline Krook höll
Blomstergudstjänst i Gustavshill handelsträdgård 24 februari.

Några av pådrivarna till Mälaröarnas första daghem uppmärksammades i DN med rubriken ”Kvinnor till attack för daghem”.

Visit i favoritlandskapet

40 år med daghemspionjären ”Historiska” barocklindar

BISKOP CAROLINE KROOK

har under året gjort två
besök i som hon själv
beskriver ”världens vackraste landskap, mälarölandskapet”.
Caroline Krook, som tillbringade en stor del av sin
uppväxt på Färingsö vid Hilleshögviken, lovprisade det
vackra mälarölandskapet när
hon besökte Munsö kyrka
den 9 april.
Bland biskopens önskemål under endagarsvisiten i
Ekerö pastorat ingick bland
annat ett premiärbesök i
Munsö kyrka, att träffa elever i Birkaskolan samt ungdomsgruppen i Ekebyhovskyrkan.
– Biskopen har ett impo-

nerande rakt och lätt sätt att
möta barn och ungdomar,
säger Marianne Abrahamsson, informationssekreterare på Ekerö pastorat.
När Caroline Krook besökte Färingsö församling
den 24 februari höll hon
bland annat i Blomstergudstjänsten i Gustavshill handelsträdgård, som hade temat ”skapelsetid och rent
vatten”. Här visade hon hur
en hink vatten symboliserade världshaven, ett glas
vatten jordens sötvatten och
ett kryddmått vårt drickbara
vatten. På eftermiddagen
ställde församlingens konfirmander ”biskopen mot
kyrkväggen” i Sånga kyrka.
OVE WESTERBERG

MÄLARÖARNAS daghemspionjär Ekendals förskola
fyller 40 år i maj.
I Dagens Nyheters lokaldel för Mälaröarna den 22
mars 1967 fanns rubriken
”Vi vill ha Röda stugan.”
”Kvinnor till attack för daghem”. I artikeln krävde ett
20-tal kvinnliga lärare att
kommunalnämndens ordförande Ivar Andersson, cp, 74
år, skulle avgå om inte vallöftet om ett barndaghem
uppfylldes.
Ett år efter ”attack för daghem” blev det ett nybyggt
daghem i närheten av stugan. Ekendals daghem som
invigdes i maj 1968 blev därmed första förskolan på Mälaröarna. I början av 1970-ta-

let öppnades sedan daghem i
Stenhamra, Gräsåker och
Ekebyhov.
– När jag som 22-åring
kom ut på ”landet” från innerstan för att jobba på
Ekendals daghem tänkte jag
– att här stannar jag inte
länge , säger Margareta
Eriksson som numera är den
enda från den tiden som
fortfarande jobbar inom
kommunens barnomsorg.
Nu som chef för Ekebyhovs
och Gustavalunds förskola.
Ekendals förskola som
stått under kontinuerlig förändring vad gäller pedagogik
och målinriktning planerar
närmast sin avknoppning
som personalkooperativ.
OVE WESTERBERG

nan arbetsområdet åter öppnas för besökare.
Den sista etappen i detta
unika och omfattande planteringsprojekt kommer att
äga rum under 2010-2011.
Det var i slutet av 1980-talet som det påbörjades en
översyn av träden i Drottningholms barockalléer. Ålder, röta, svampangrepp och
ibland hård eller oregelbundet utförd beskärning försvagade träden allt mer. Statens fastighetsverk bedömde
därför att en genomgripande
förnyelse av alléerna var
nödvändig och flera utredningar tog vid. Resultatet av
undersökningarna blev att
alléerna skulle förnyas successivt i fem etapper.

Vi börjar direkt med Handledarkurser och strax
därefter utbildning för EU-moped. Våra körskolebilar står startklara under hösten.

Allt för din hälsa

Gravid yoga med
förlossningsträning
Mamma/Baby yoga
Baby massage
Senior yoga
Hatha yoga
Kundalini yoga
Pilates

MÄNGDER av ”historiska”
lindar som ska förnya alléerna i Drottningholms barockträdgård anlände den 10 april
från Tyskland.
Dessa lindar har odlats
fram från sticklingar tagna
från några av de äldsta träden
i Drottningholms barockalléer och är nu tillbaka efter
att ha vuxit till sig i Tyskland. Åtta av etappens lindar
har lämnats kvar som historisk vittnesbörd, medan 152
träd nyplanteras.
Alléerna som nu förnyas
sträcker sig från kaskaderna i
väster fram till Herkulesfontänen i öster. Efter planteringen återstår färdigställande av grusytor och några
års etablering av träden in-

Ekerö Trafikskola
rullar (snart) igång!

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

Prova på gratis!

Snart planteras dessa nya friska “historiska” lindar i Drottningholms barockträdgårds alléer.

1:a maj 2008:

Frihet kräver rättvisa

Handledarkurser
Varje söndag 09.30-13.30. Start 27/4

DEMONSTRERA MED
SOCIALDEMOKRATERNA
Samling vid kommunhuset kl. 10:15
för plakatmålning.
Avmarsch kl. 10:45 till:

Mälarö torg, Ekerö centrum
torgmöte kl. 11:00

(Intyg utfärdas enligt vägverkets regler)
Från 1 Jan 2006 har Vägverket bestämt att alla som ska
övningsköra privat måste gå en Introduktionsutbildning, allmänt kallad Handledarkurs, tillsammans med
sin elev. Kursen ska vara minst tre timmar, effektiv tid
exkl. rast. Utbildningen är teoretisk och den avser att
utbildaren skall upplysa handledaren med sin elev om
körkortsutbildningens mål och regler samt vikten av att
planera och strukturera övningarna. Dessutom innehåller kursen många för trafiksäkerheten viktiga faktorer.

Öppningserbjudande
27/4 och 4/5

560 333 99 eller www.mfcenter.se

Sång och musik och tal och
kaffe med dopp

300:-/

person

(Ordinarie pris 395:-)

Priset inkluderar Handledarboken och annat
material samt en fika på rasten

Medverkande:

Madeleine Mjöberg – nya ordföranden i
Socialdemokraterna i Ekerö

Nasli Pirayehgar – ordförande i SSU Ekerö
Ulric Andersen – oppositionsrådet
Socialdemokraternas gruppledare
i de kommunala nämnderna

Teres Lindberg – socialdemokratiskt
borgarråd i Stockholms stad

Ring gärna för mera information
samt för anmälan till kursen: 560 302 01
Välkommen önskar Trafiklärare Sara Sundberg

EKERÖ
TRAFIKSKOLA
Tel. 560 302 01
www.ekerotrafikskola.se
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Helt barockt i träslottet
EKEBYHOVS SLOTT| Sista
helgen i april, 26-27, utlovas en lekfull kulturhelg
för alla åldrar helt i barockens tecken på Ekebyhovs
slott.
Det är föreningen Helt
barockt som för första gången inreder träslottet med
dess ursprungliga atmosfär
från 1600- och 1700-talet,
fast i en något modernare
tappning. Förutom att slottet
fylls med barockmusik har
caféet laddat med bakverk
och surpriser ur 1700-talets
bästa skafferier, allt serverat
av tidsenligt klädd personal.
Cafémusiken framförs
under lördagen av Torbjörn
Söderquist, luta, och Agneta
Hellström, blockflöjter. Och
under söndagen av Maria

Hulthén, violin, sång, och
Suzanne Persson, luta, teorb,
sång.
I galleriet blir det tre föreställningar varje dag med
skrytsamma skrönor ur
Prinsessan Krusidulls krångliga liv. Framförd av Ulrika
Westerberg, viola, och
Cornelia Beskow, sopran,
som en miniminiopera med
barockmusik för barn från

Prinsessan Krusidull, spelad
av Cornelia Beskow
Foto: Felica Holmgren

fyra år. För scenografin står
ekerökonstnären Ingrid Rådmark.
I Wrangelska salen berättar Margareta Sundstöm om
spel och förströelse under
1600- och 1700-talen båda
dagarna klockan 14.
Föreningen Helt barockt
har god rutin på barockfestivaler efter att i drygt tio år
arrangerat festivalen ”Helt
barockt på rokokoslott” i
Svartsjö slott, som föreningen Swartsöö Slottskultur.
– Eftersom verksamheten
inte längre är direkt knuten
till Svartsjö slott bytte vi
namn förra året till något
mera passande. Tack vare
flera lokala sponsorer kan vi
nu bjuda på en mindre
barockfest i Ekebyhovs slott,
säger Elisabeth Holmgren.

Vandringsdag med förfriskningar
ADELSÖ | På Kristi himmelfärdsdagen, som i år
infaller redan den 1 maj,
invigs traditionsenligt
Adelsös natursköna vandringsled mellan klockan 1014. Som vanligt bjuds det på
en hel del förfriskningar
längs leden.
Längs första halvan av
leden har flera av öns föreningar riggat upp dryckes-,
mat- och informationssta-

tioner. Bland annat säljer
Röda Korset kartor vid
starten, på gravfältet vid
Kunsta bjuder Adelsö
hembygdslag på hembrygd mjöd och hos fiskare Widlund i Sättra säljer Adelsö IF fisksoppa.
År 2001 höjdes ledstatusen ytterligare ett
snäpp när den godkändes
som en IVV-certifierad
vandringsled av Svenska
Folksportförbundet.

På Adelsös högsta punkt, 54
m.ö.h., kan man ta sig ytterligare
en bit närmare himlen för få en
överblick över ön.

Skilda tvillingverk i slottet
EKEBYHOVS SLOTT| Tvillingarna Eva och Gun
Rodenius visar datastyrda
vävar respektive gummiskulpturer i Ekebyhovs
slottsgalleri från den tredje till artonde maj.
Eva och Gun Rodenius satt
redan som sjuåringar och
sydde sina klänningar tillsammans – så lika som möjligt. Som modemedvetna
konstnärer arbetar de även
idag gärna tillsammans,
även om materialvalet
numera skiljer dem åt.
Under 1960-talets konstfacksstudier satsade Gun på
att bli teckningslärare och
Eva textilare.
– Efter många år som
bildlärare tog arbetet med
egna bilder överhand, förkärleken för ansikten har
sedan dess följt mig. Det
material som lockar mig till

experiment just nu är
gummi. Det är följsamt,
mjukt, byggbart och lätt att
sammanfoga med nål och
tråd, säger Gun Rodenius.
Eva Rodenius, som har
en mycket diger CV-lista,
har prövat en mängd olika
material i sina vävnader,
som ofta visar stiliserade
blommor.
– Ett projektbidrag 1997
gav mig möjligheten att
med datorn, skaftstyrning
och vävprogram kopplade
till vävstolen experimentera fram varierande mönster och ytor. De senaste
årens datastyrda vävar visar
jag nu på Ekebyhovs slott.

Gun och Eva Rodenius

Kulturens övärld
Ett urval av evenemang i Ekerö kommun,
för mera information gå in
på evenemangskalendern: www.ekero.se/evenemangskalendern
Ons 23/4 kl 10 och 13
Ronja Rövardotter
– en Tonårsversion
Kulturskolans äldre elever ger
musikteaterföreställningensom
bokas på Kulturskolan drama
tel 560 394 63.
25/4-23/5 (utställningen)
Mån 28/4, 5/5, 12/5 och 19/5
kl 10 (porträttverkstad)
Sessor i siden & porträttverkstad
Sju fabulösa prinsessklänningar i
siden med tillhörande porträtt
inspirerat av 1700-talet.
I workshops får barn och unga,
5-16 år, måla miniatyrporträtt
tillsammans med konstnären
bakom utställningen, Katrin Rosemaysdotter. Galleri Utkiken,
Kulturhuset, Ekerö C.
Porträttverkstäder kan också bokas
via e-post
maud.edvardsson@ekero.se
eller tel 560 39 293.
Fredagar t o m 25/4 kl 10.00
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.

Konstgalleri, presentbutik, kaffeservering

Vi öppnar för sommarsäsongen
lördag 3 maj
I galleriet vår egen samlingsutställning
”ÅTERVINNING”
ÖPPETTIDER! Maj: lördag och söndag 12-16
Juni, juli, augusti: tisdag-söndag 12-17
September: lördag och söndag 12-16
Vi finns på Gällstaö,Gård Ekerö. Tel. 560 35300. VÄLKOMNA!
www.hantverksstallet.nu

Lördag 26/4 och söndag 27/4
kl 12-16
Helt Barockt på Ekebyhovs slott
Ur programmet: barnoperan
Prinsessan Krussidulls krångliga liv.
Cafémusik och 1700-tals café.
Arr: Föreningen Helt Barockt med
stöd av Stockholms läns landsting,
Ekerö kulturnämnd, Svensk Fastighetsförmedling, Handelsbanken
Ekerö.
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Några av utställningen I Förintelsens
fotspårs skapare
från Uppgårdskolan:
fr v Jesper
Håkansson, Sofia
Juhlin, Robin
Baggieri, Erik Glaad
och Sofia Eriksson.

I förintelsens spår
STENHAMRA | Närmare
50 elever från Uppgårdskolans internationella
fördjupningsgrupp reste
på skolresa till koncentrationslägren i Auschwitz för att bevittna vad
mänsklighetens absolut
västa sidor kan medföra.
– Trots att vi hade läst på och
var väl förberedda blev vi
chockade över vad vi fick se.
När man sitter på trygga
Ekerö och läser om vad som
skett har man en enorm distans, men när man är på plats
får man helt nya infallsvinklar. Då förstår man verkligen
vad främlingsfientlighet och
nazism i sin värsta form kan
leda till, säger Erik Glaad, från
årskurs nio i Uppgårdskolan.
För att förmedla sina upp-

levelser från koncentrationslägren i Polen gjorde eleverna
med kort varsel utställningen
“I Förintelsens fotspår”, i ett
mörklagt galleri Utkiken.
Efter att ha klivit in i ett
judiskt hem fick man med
hjälp av elevernas stämningsfyllda texter, foton och illustrationer följa de oskyldigas
väg in i döden, till ödesmättad musik.
Utställningen som arrangerades av Uppgårdsskolan,
Ungdom mot rasism Ekerö
och Ekerö kulturnämnd
pågick dessvärre bara fram till
den 19 april.
– Genom att studera den
tragedi som förintelsen innebar kan vi väcka insikt om vad
som kan ske om vi tillåter
människofientliga rörelser
växa. Vi har alla ett personligt
ansvar att liknande dåd inte

upprepas. Än viktigare känns
ansvaret när vi vet att Ekerö
kommun har haft och har
inslag av främlingsfientliga
krafter. En utställning som
den här bidrar definitivt till
ökad tolerans i samhället, sa
rektor Lillemor Bergquist i
sitt invigningstal.
– Det finns gott om smygrasism här ute och den sprider sig som ogräs. Jag tror att
den brutala segregationen
som varit härute är en av orsakerna. Och får man höra
främlingsfientliga uttalanden
från sina föräldrar sätter det
sig ganska djupt. Det finns
dessutom många som tvivlar
på att förintelsen har ägt rum.
Därför hoppas jag att en sådan
här utställning kan få en del
tvivlare att tänka om, säger
Erik Glaad.
OVE WESTERBERG

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby
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I Grillby har man startat en ”ridvägsförening” i
gott samarbete med markägarna i området.

Förarintygs kurs den 25 maj
Kustskepparintygs kurs den 17 maj

Varför inte försöka här? skriver Annette
Lindberg som också bemöter kolumnen
”Skulle du rida in på Konsum med hästen?”

u
Vi tar n
ya
emot n !
rag
säljuppd

Vi finns på Jungfrusunds Marina
Välkomna!
Tel: 560 340 20

●

Bryggavägen 133

●

www.smy.se

BO I DRÖMVILLA PÅ EKEBYHOVSVÄGEN 7
Underbar villa om 177 m2 + 30 m2 med riktigt mycket charm och i väldigt bra skick - bara
att flytta in direkt. Härliga sällskapsytor med 2 öppna spisar och utgång till södervänd
altan om 40 m2. 3-4 sovrum, 2 badrum och WC på tre plan. Fräsch källare med bastu.
Belägen på stor solig tomt. Besiktigad och försäkrad. Nära skolor, service och
kommunikationer. Utgångspris: 4 350 000 kr.
Visas: Sön 20/4, 14:15-15:15 och tis 22/4, 17:45-18:45

Alviksvägen 37, Bromma

| 08-25 50 00 | www.adelmarks.se

Ekerö Vårdcentral
informerar
Bredband,
är det något
Tappströms hälsocentral
har ändrat namn till
för mig?
Ring

EKERÖ VÅRDCENTRAL
Binärdata AB

Öppettider:

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagkl
ar8-17
07-22
Vardagar

n jag och torsdag kl 17-20
Kvällsmottagning:Ka
Måndag
installera Win
Tidsbokning skall ske
XPvia
påtelefon
min
dator?

Telefon 560 375 00

Ring

Med detta inlägg sätter vi streck i hästdebatten.

E

fter att ha varit hästägare och ryttare på Färingsö i över
tolv år och jag vet inte någon ryttare som med vilje rider
ut på åkrarna. Visst har det hänt att man hamnat på
åkerkanten och kanske till och med en bit in på åkern,
men då handlar det om att hästen blivit skrämd av något och att
du som ryttare inte hunnit avstyra det. Hästen är som bekant ett
bytes- och flyktdjur, ser och hör faror som du inte uppfattar.
Vårt stall har en egen skog vi kan rida i – inte ens där rider vi
om det är kladdigt. Vi är fullt medvetna om hur lätt man trampar
sönder en mjuk och våt mark.
Jag kan inte svara på hur man gör på andra håll på Färingsö,
men stallar i vår omgivning hjälps åt och utnyttjar varandras vägar.
Att vara ryttare på Färingsö är inte så lätt
– ont om marker att rida i. Bilvägarna är
hårt trafikerade.

Varför inte
starta en
ridvägsförening?

M

en problemet är inte bara bilar. Vi har under vår, sommar
och höst väldigt många ”tävlingscyklister” som kommer
i gäng. När de kommer bakifrån hör inte vi
ryttare att de kommer, men hästen uppfattar det som en stor fara och kastar sig till
höger eller vänster. Det har varit nära
många gånger att jag varit på väg att falla av och då har jag tackat
min något bastanta bakdel för att jag suttit kvar.
Om dessa cyklister tjoar lite när de är ca 50 meter bakom hästen så hinner jag som ryttare förbereda mig och min häst för
”omkörning”.
Flera gånger om året åker jag och min häst iväg till Grillby. Där
har man startat en ”ridvägsförening” i gott samarbete med
markägarna i området och lyckats ordna flera ridslingor om totalt SEX MIL! Slingorna går på EU-strängar, genom skogar och
genom små samhällen. Ordentligt utmärkta. På det här sättet vet
ryttarna var de ska hålla sig och markägarna får ha sitt ifred. Det
är roligt att rida där – man möts med glada tillrop!

F

äringsö är en mycket ”hästtät” ö. Det är bara att konstatera och leva med. Det vore bra om alla parter öppnar en
dialog för att göra det hela bättre för alla. Att kommunen
hjälper till på samma sätt som man ställer upp för ishockey och fotboll m m. Kanske även ett bidrag för att förbättra
våra villkor.
Varför inte starta en ridvägsföreningen i kommunen!
Vi ryttare binder ris åt egen rygg om vi inte följer Allemansrätten. Men markägarna måste också följa dessa.
Med respekt för varandra kommer vi mycket längre och får en
betydligt trevligare natur att vistas i.
Slutligen: även om något ekipage kommit in på förbjuden
mark har man inte rätt att jaga bort det med hjälp av traktor!
Och varför skulle jag ens tänka tanken att rida in på Konsum?

Binärdata AB

Fax 560 375 49 0707-139 000

eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Återbudstelefon 560 375 70

Distriktssköterskorna: nytt telnr 560 375 00
Annette Lindberg
Färingsöryttare

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

• 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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”Här ska inte byggas”, sa dom
MÄLARÖPROFILEN I
Karl-Gustaf Lööf, Kåge (fp) var
byggnadsnämndens ordförande
när de avgörande besluten om det
nuvarande Stenhamra fattades.

Namn: Karl-Gustaf Lööf
Yrke : Trädgårdsmästare
Bor: På Färingsö
Favoritställe på Mälaröarna: Här hemma

Vill ändra på: Kommunens inställning till Förbifart
Stockholm. Byggs den har vi snart ett Vällingby i Skå.
Oanad talang: Har inte hunnit med att skaffa mig
någon.

r
Dags fö g!
nin
vårstäd

– Att man började bygga just i
Stenhamra berodde på att dåvarande Sånga kommun på femtiotalet
köpte in det som nu är gamla
Stenhamra för att kunna förse pensionerade tjänstemän från Svartsjöanstalten med bostäder. Där fanns
alltså redan en liten samhällsbild- Han bor än idag på familjens trädning med kommunalt vatten och gårdsmästeri, Ängsäters perenner
avlopp. Det var kommunens vilja på Färingsö. I huset strax intill bor
sonen Krister som
att det skulle byggas
tagit över.
mer, eftersom skatte- “RegionplaneHit
flyttade
underlaget inte räckte kontoret sa
Kåges föräldrar
till. Men region1929. Kåge var då
planekontoret
som hela tiden nej”
sex år gammal.
hade stor makt då, sa
Efter sex år i
hela tiden nej.
Hilleshögs skola var han redo att ta
Ett av argumenten var att tunnelvid hemmavid.
Hur kom du in i politiken?
banan vid Brommaplan inte tålde
– Det var centerns starke man
mer trafik. Ett annat att hela
Färingsö skulle förbli ett grönområ- Bror Eriksson på Karbytorp som
frågade om jag ville ställa upp.
de för stockholmsområdet.
Varför valde du inte centern?
– Samtidigt köptes och såldes
– Mina föräldrar röstade på folkmark i Stenhamra och vi fick hela
tiden frågor om kommunens planer. partiet, så det påverkade väl delvis.
Vi hade ett möte med Regionplane- Och så stämde de liberala idéerna
kontoret på Färingsö kommunal- överens med hur jag själv tänker.
kontor i Svartsjö. “Här ska inte byg- Men på den tiden var det inte så
gas!” fick vi höra. Då tog en av de noga med partipolitiken.
våra – jag minns inte vem – en av
deras representanter i enrum för ett – På den tiden vägde det jämnt
mellan de socialistiska och det borförtroligt samtal.
– Kort därefter blev vi kallade till gerliga blocken. Det är för övrigt
ett möte inne i stan. Då hade dom förödande att ha ett så stort parti vid
svängt helt och gjort en generalplan makten som nu. Jag har alltid önskat
för Färingsö. Ett helt rum var tapet- att socialdemokraterna skulle ha
serat med ritningar på bebyggelse varit lite starkare härute.
Hur gick det med trädgårdsmästeför 10 000 människor i Stenhamra
och ytterligare 10 000 människor i riet när du blev aktiv politiker?
– Kommer man in i det där blir det
Skå och en hel del tokigheter som en
stor trafikled mellan Skå och svårt att ta sig ur! Jag ägde trädgårdsStenhamra med viadukter, broar mästeriet ihop med min bror och
rondeller och bland annat en bro utan hans välvilja hade det inte gått.
Kåge Lööf lämnade politiken först
över Törnbyviken.
– Vid den här tidpunkten kom för drygt 20 år sedan.
Saknar du den?
skåningarna in (dåvarande Skånska,
– Nej jag hade ju bestämt mig i
nu Skanska) och köpte stora delar av
Stenhamra. Kommunen borde ju förväg att jag skulle lämna och sen
rimligtvis stå för en dispositions- gjorde jag det.
Vad gjorde du sen, när du inte hade
plan, men Johan-Åke Johansson (s)
vägrade. Det räckte med de ritning- politiken?
– Då var jag väl hemma och gjorde
ar som fanns, ansåg han. Det gick
inte att rucka på honom. Så då blev nytta här.
INGELA MÆCHEL
det så att Skanska fick göra planen.

20% rabatt

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

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

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

”Över min döda kropp. Aldrig i
livet får man bygga så konstiga hus
här!” lär en politiker ha sagtom
Skanskas atriumhus.
Då bjöd byggföretaget politikerna
på en flygresa till Göteborg och bilresa till Skåne för att titta på atriumhus. Som avslutning bjöds de att ta
in på Kystens Perle i Köpenhamn.
– Men när bygget väl kom igång
1970 gick det rätt fort, säger Kåge
Lööf.

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

Må Bra i Kropp och Själ - Massage Hjälper!
Skön och avslappnande helkroppsmassage
Förebyggande och rehabiliterande massageterapi
Även kvällar och helger

Telefon: 08-560 407 07

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
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Värdefullaste EIK-spelare: Olle Rydberg team 99,
Cornelius Loveland team 97, hela team 96-laget
med Felix Johansson, David Sturesson team 94,
Hannes Annetorp team 93, Dennis Allingmon team
92. Saknas på bilden gör Jakob Lindborg team 98.

Hockeyfest i Vikingahallen
ISHOCKEY | Fredagen den 4 april avslutades Ekerö IK:s hockeysäsong i Vikingahallen med årets viktigaste match – A-laget
mot Ledarna
I årets match mellan Ekerö IK:s nyblivna division
2 lag och ledarna låg favoriterna lite oväntat under med 1-3 efter första perioden. Förnärmade tog
sig A-laget samman till andra perioden och visade
var skåpet skall stå och vann till slut med 9-3.
Till Årets Ungdomsspelare i Ekerö IK utsågs
Frida Setzman från Team 94 och till Årets Ledare –
Daniel Bohlin, coach för Team 99.

Bostäder på Ekerövallen

Mästerligt dressyrbesök

FOTBOLL | Vid senaste kommunfullmäktiges
sammanträde klubbades att fotbollsplanen
Ekerövallen säljs för bostadsändamål.

DRESSYR | Istället för att försöka efterlikna den tyska framgångsrika dressyrmodellen flögs den till Färingsö för att drilla fem
ekipage på Karbytorp den 2-3 april.

Ursprungligen kommer försäljningsförslaget från
Ekerö IK, som en del i avtalet med kommunen för
att delfinansiera anläggandet av konstgräsplan och
allvädersbanor på Träkvistavallen.
Miljöpartiets Eva Külper yrkade dock avslag med
följande motivering: ”Vi tycker att det är viktigt
med spontanidrotten. När man väl har styckat upp
marken till småhus är det väldigt svårt att återskapa
en så stor sammanhängande yta. Det blir aldrig
några bra lösningar när man försöker med någon
slags byteshandel när idrotten avstår från vissa ytor
därför att det är en slags idrottsinvestering man
gör.”
Jan-Eric Billter, folkpartiet, bemötte med: ”Jag
var inne på samma linje som tidigare, men i den här
investeringen så ligger också en upprustning av
Träkvista skolas fotbollsplan. Där om någonstans
kan det bedrivas spontanidrott. Dessutom är ju
Ekerövallen avspärrad.”
Förvandlingen av Ekerövallen till ett nytt
bostadsområde sker dock tidigast under 2009.

Det var inte vem som helst som flögs in, utan Elke
Funk-Hess. Hon är meisterberidare, ridterapeft,
hästförmedlare och tränare med egna meriter i
dressyrens världscup. Med Frankfurt som sin bas
reser hon runt om Europa och tränar ekipage från
lätt klass till Grand Prix.
I 45 minuter fick ekipagen rida enskilt på den
vackra utebanan.
På ryttarnas begäran återvänder Elke första veckan i juni. Alla är därför hjärtligt välkomna att deltaga eller titta på den 4-5 juni.

Elke Funk-Hess
delade med sig av
sina dressyrkunskaper på Karbytorp. Här får
Sabrina Thams
goda råd.
Foto: Asna Lindén

Ovisst formläge för Skås fotbollsdamer
FOTBOLL | Skås fotbollsdamer i division 3 siktar
även denna säsong mot
topp tre trots att det
varit rena sjukstugan i
laget under senvintern.
Förra året slutade A-laget på
en andraplats och farmarlaget DFF i division 4 på en
tredjeplats. Att man inte lägger ribban i topp inför seriestarten den 19 april beror
mest på att man inte vet var
man står i förhållande till
motståndarlagen. Under försäsongens träningsmatcher
har man aldrig kunnat
mönstra bästa laget på grund
av sjukstugan. Inför premiären hoppas man dock ha de
flesta på benen igen.
– Fram till januari hade vi
dock fullt manskap på träningarna. Vi har tränat tre
gånger, kört mycket fys- och
balansträning samt fler
inomhusturneringar än tidigare. Så grundnivån även hos
de spelare som periodvis
varit sjuka är säkert bra. Den
enda fördelen med sjukfrånvaron är att många yngre
spelare fått pröva på A-lagsspel under försäsongen, säger
tränaren Sven Wallman.
Även om inomhusturneringarna av många betraktas
som en helt annan sport har
de för många spelare stärkt



samt för en del äldre som inte
storsatsar.
– Vi har jobbat mycket tillsammans med juniorlagets 18
spelare födda 91-92, men även
de som är födda -93 ska få testa
seniorspel. Så på sikt finns det
gott om talanger i flicklagen
som kan stärka A-lagen, för
håller vi en tillräckligt god
kvalitet på verksamheten även
i de yngre årgångarna finns det
ingen anledning för talangerna att söka sig till storklubbar
på fastlandet.
Den 26 april klockan 15
kan hemmapubliken själva
avgöra säsongsoddsen, när
man tar emot IFK Lidingö FK
på Svanängen.
OVE WESTERBERG

För att slutputsa på formkurvan före seriestarten for truppen som vanligt på ett ekonomiskt försvarbart tredagars träningsläger
på Åland.
farten, tekniken och spelglädjen. Medan andra spelare
har avstått helt från inomhusmatcher på småplaner.
För att slutputsa på formkurvan före seriestarten for

DET HÄNDER HEMMA TILL 5 MAJ

truppen som vanligt på ett
ekonomiskt försvarbart tredagars träningsläger på
Åland. Här kunde man spela
ut inomhus på Eckeröhallens
konstgräsplan som har de

rätta utomhusmåtten och
vila upp sig mellan passen på
pensionat Elvira.
Antalet spelare i årets
trupp är 23, vilket är något
färre än året innan. Därför

frångår man det tidigare
gemensamma spelupplägget
och tänkandet för Skå och
DFF. I år blir DFF mer ett lag
för klubbens yngre tjejer
som vill pröva på seniorspel

’’För håller vi en
tillräckligt god
kvalitet på verk samheten även i
de yngre årgång arna finns det
ingen anledning
för talangerna att
söka sig till stork lubbar på fastlan det.’’

Handbollstjejer på ständig uppgång

FOTBOLL |

Damer div 3 A: 26 april kl 15 Svanängens IP: Skå IK-IFK
Lidingö FK
Herrar div 4 M: 4 maj kl 15 Svanängens IP: Ekerö IK-Sickla
IF
Herrar div 5 M: 3 maj kl 15 Svanängens IP: Skå IK-Järla IF
FK
Herrar div 7 C: 26 april kl 13 Söderby: Munsö IF-FC
Kasam
Herrar div 7 C: 3 maj kl 16 Träkvistavallen: Ekerö BoISAdelsö IF

HANDBOLL | Skå IK:s
handbollstjejer, födda 96, överraskar ”handbollsexperterna” med att
ständigt skörda allt mer
prestigefyllda segrar.
Tack vare att man har 20
spelare i truppen från den
lilla handbollsmetropolen
Stenhamra och Ekerö kan
man mönstra två lag i seriespelet. Lagen utmärker sig
framförallt genom att det
snurras friskt med spelare
mellan de båda lagen, vilket
borgar för att Skås F96 bara

kommer bli starkare och
bättre de kommande åren
genom att bredden blir så
stor.
Säsongens främsta bedrift
var när det ena laget nyligen
tog hem seriesegern i Stockholmsregionens högsta
serie. Som krydda på det
gick man obesegrad genom
seriespelets samtliga 24
matcher och lämnade tvåan
Skånela åtta poäng bakom
sig. Nästa säsong spelar man
i en nykomponerad elitserie
mot regionens absoluta
topplag.

Även andralaget skötte sig
strålande efter en slutlig
tredjeplats i division 2.
Fortsättning på framgångarna följde förra helgen då
man deltog med två jämnstarka lag i en av Sveriges
största inomhusturneringar,
Irstablixten i Västerås. Båda
Skå-lagen gick till A-slutspel
där man tyvärr var tvungna
att mötas. Så det andra laget
fortsatte till semifinal, där
en insläppt straff i förlängningen mot den totala slutsegraren gjorde att Skå gjort
sitt i den turneringen.

Närmast väntar den kanske mest prestigefyllda och
roligaste turneringen, Eken
Cup, som går av stapeln
utomhus på Gubbängsfältet
i juni.

Skå IK:s handbollstjejer,
födda -96, inför Irstablixten.
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fokus
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Fokus tar upp högaktuella debattämnen
som kräver lite större
utrymme och mer analys än vad som ryms
på insändarsidan.
Skriv ändå så effektivt
som möjligt, högst
3 500 tecken inklusive
blanksteg.

• Skicka texten till
fokus@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Fokus”, Box 100
178 22 Ekerö

Runesten på drift

I

senaste "fokus" ger Jan Runesten en i
Har han missförstått situationen?
sak felaktig bild av Waldorfskolan
Runesten vet också att jag personligen
och de förhållanden som rör lokalfråbjöds till Barn- och ungdomsnämnden i
gan. Det är sant att Mälaröarnas Walaugusti förra året för att på ett möte som
dorfskola ifrågasätter den politiska och
också Runesten deltog i presentera
kommunala handläggWaldorfskolan som en av
ningen kring de tre entretre tilltänkta entreprenörer
Efter mina åtta
prenörer som förra somför Drottningholmskolan.
maren bjöds in till disår i förhandling Jag ombads av den förre
kussioner om att ta över
att inte redogöra
med Ekerö kom- skolchefen
Drottningholmsskolans
för skolans pedagogik efter
mun har jag
lokaler. Två av de tre ensom nämnden redan var
treprenörerna har dragit
informerad. Waldorfskolan
endast fått två
sig ur eller har inte fått
har gjort allt som står i dess
formella svar
tillstånd att driva skolmakt att reparera detta
verksamhet men Wal”informationsmisstag”.
dorfskolan finns kvar. Ändå har Runesten
Ändå väljer Runesten att framställa det
och skolchefen i offentliga handlingar
som om Waldorfskolan inte skulle ha
sagt att det inte längre finns någon intrespresenterat sin pedagogik. Varför?
sent till Drottningholmsskolans lokaler.
RUNESTEN UPPMANAR Waldorfskolan
Varför skriver man så?
att sluta gnälla och inleda en seriös disRUNESTEN PÅSTÅR att rättsläget vid så
kussion. Efter mina åtta år i förhandling
kallad "avknoppning" skulle vara oklart.
med Ekerö kommun och efter mer än 50
Men Runesten vet att argumentet kring
skrivelser samt övrigt illustrativt material
"avknoppning" överhuvudtaget inte är
(t.ex. ritningar etc.) har jag endast fått två
relevant i fråga om Drottningholmsformella svar. Runestens artikel i MN
skolan. Har kommunen väl tagit beslut
skulle kunna betecknas som det tredje.
om att skolan ska läggas ner och att den
Det krävs oftast två för ett samtal.
nuvarande verksamheten rent administLÅT OSS BÖRJA detta samtal. Om viljan
rativt inte ska slussas över i annan entrefinns så är jag övertygad om att det går att
prenörs regi, gäller endast frågan ett
hitta en lösning som varken belastar
hyreskontrakt för en byggnad som ägs av
kommunen eller Ekerös barn, alla barn.
kommunen. När denna typ av felaktiga
hänvisningar till ett regelverk som inte
finns och det dessutom blir offentlig sanJohannes Tovatt
ning i kommunstyrelsen, protokoll och
VD Tovatt Architects & Planners AB
artiklar uppstår oro och misstänksamhet.
Drottningholm
Varför gör Runesten så, vad vill han säga?

Centerns styrelse fr v Veronica Cornils Berg, Kjell-Erik Börjesson, Tom
Öhrström, Lars Skoglund, Rolf Eriksson, Solveig Brundstedt och Martin
Hamberg.

Mälaröcenterns årsmöte
POLITIK | Vid Mälaröcenterns årsmöte den 16 mars på Ekebyhovs slott
diskuterades bland annat behovet av skolor och äldreboende i alla
kommundelar, beslutet om Mälaren som vattenskyddsområde och
osäkerheten om vad som ska hända med Skå flygfält när Stockholm
stad vill sälja marken.
Till ordförande för 2008 omvaldes Kjell-Erik Börjesson och till vice
ordförande omvaldes Rolf Eriksson. Övriga ledamöter i styrelsen är
Solveig Brunstedt, Martin Hamberg, Veronica Cornils-Berg, Lars
Skoglund, Ingemar Svensson, Ingalill Säll och Tom Öhrström.

Ekebyhovsvännernas årsmöte
EKEBYHOVS SLOTT | Ekebyhovs Slotts Vänner har haft årsmöte, där
samtliga styrelsemedlemmar omvaldes, nämligen Anita Olsson, ordförande, Jan Nordström, sekreterare, Gun-Gerd Blomqvist, Viktor
Tullander samt Thomas Ihre, representant för familjen Ihre.
Verksamheten under året har bland annat bestått i att ta fram en
handskriven ägarlängd som visades upp och som nu kommer att
ramas in och hängas på lämplig plats i slottet.
Årsmötesdeltagarna diskuterade också problemet med lösspringande hundar i parken och slottsskogen. Ett önskemål var att få skyltar
i parken som klargjorde vad som gäller för hundägare.

CHAUFFÖR SÖKES
Oriflame Products Sweden är en tillverkande
enhet till Oriflame Cosmetics koncernen med
produktion av kosmetiska produkter.

Oriflame Products Sweden
söker:

Vi söker en bilvårdande och
erfaren chaufför till vår
nya kran & lastväxlare Volvo
FM 13 för körning i Stockholmsområdet.

20 skiftgående linjeoperatörer
för semestervikariat och med möjlighet till fortsatt
skiftarbete i höst, då vi utökar produktionen.
Tillträde från och med vecka 24.
Ytterligare information lämnas av Maria
Granberg, tel 08-560 386 39

Kontakta Stefan Svensk
eller Leif Zacco på Storstockholms
Bärgningstjänst AB
Kontor 08-54900692
eller mobil 0705-681168

Lämna deklarationen!
Senast den 5 maj ska deklarationen vara
inlämnad.
I Ekerö kan Du lämna Din deklaration i skatteverkets
deklarationslåda som finns i kommunhusets reception. Lådan är låst och hanteras endast av skatteverkets personal och är inlåst på natten.
Deklarationer får inte lämnas i kommunhusets
brevlåda!
Ordinarie öppettider:

måndag till fredag
Onsdagen den 30 april öppet
Torsdagen den 1 maj
Fredagen den 2 maj öppet
Måndagen den 5 maj

kl. 8.00-16.30
kl. 8.00-13.00
stängt

kl. 9.00-12.00
kl. 8.00-24.00

4 skiftgående linjetekniker
Ytterligare information lämnas av
Robert Dahl, tel 08-560 386 52
2 skiftgående truckförare
Ytterligare information lämnas av
Therese Nordgren, tel 08-560 386 20
1 skiftgående laborant till kvalitetsavdelningen
Ytterligare information lämnas av
Mats Andersson, tel 08-560 386 31
Sista ansökningsdag till alla tjänsterna:
2008-04-30.
Märk ansökan med vilken tjänst du söker.
Vi tar emot ansökan via e-post:
susanne.hagg@ops.oriflame.se eller via post:
Oriflame Products Sweden,
Box 126, 178 22 Ekerö

söker

UNDERSKÖTERSKA
med demenskompetens
till Ekgården
Du söker och hittar mer information
om tjänsten på
www.ekero.se/ledigajobb

Ekerö kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde i
Erskinesalen, Kulturhuset i Ekerö centrum,
tisdagen den 29 april 2008, kl 18.30.
Sammanträdet sänds i Närradion,
101,4 Mhz
Välkomna!
Inger Linge (m)
Ordförande

Besök webbplatsen

www.stoppalangningen.se
Lanseras den 22:a april!
Snart är det Valborg och Skolavslutningar och då vet vi att många unga dricker alkohol. Fulla tonåringar kan
råka väldigt illa ut. Med alkohol ökar riskerna för olyckor, att bli sexuellt utnyttjad, rånad eller misshandlad.
Oftast är förövaren berusad och i hälften av fallen även offret. Ett bra sätt att förhindra drickande är att
minska tillgången. Det är också svårt, då alkoholen är tillgänglig för unga. Langarna har alltid öppet.
Försäljningen sker i lägenheter, garage, källare och via telefonsamtal/SMS. Köparna kan ibland vara mycket
unga. Det är förbjudet att sälja, köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år.

Vad du kan göra:
● Köp inte ut alkohol till underåriga.
● Bjud inte unga på alkohol hemma.
● Prata med äldre syskon, deras kompisar och
andra vuxna om att inte förse ungdomar
med alkohol.

● Misstänker du langning - kontakta polisen på
114 14.
● Nattvandra – närmare info hittar du på
www.ekero.se /kultur, bibliotek och fritid/
fritidsgårdarna.

Kampanjen Stoppa langningen är ett samarbete mellan Ekerö kommun, Stockholms stad, ett stort antal kommuner
i Stockholms län samt polis, Länsstyrelsen och STAD-enheten inom Landstinget.
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tyck!

Hjälten Edelstam

• 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.

Härliga häst!


REPLIK

En ridled här på Mälaröarna
vore ju en dröm! En led som
kantas av gårdar som kan
erbjuda ”Bed & Box”, eller
tältplats/hagplats på tomten.
Eller mysiga gläntor med eldstad och små inhägnader.
Kanske ett vindskydd eller två
som man kunde övernatta i.
Små caféer och plats för picknick/vattenhål, badställen för
både häst, ryttare och hund
utmed Mälarens strandlinje.
Bara man kan få med markägarna på idén. Att ”anlägga”
en ridled på Mälaröarna skulle
gynna både ryttare och småföretagande. Ridleden behöver absolut inte vara någon
anlagd väg, utan bara en väl
utstakat och röjd stig/väg, där
man vet att man får rida, på
sin höjd kanske något förstärkt på extremt blöta platser.
Kan även bli en fantastisk
vandringsled.
– Ise

Isoleringscell
Läser i Mälaröarnas Nyheter
att det är klart för SBC:s äldreboende. Undrar om det är
boende för oss som är över 75
år , som vill bo med service
och gemenskap, och ha tillgång till sköterska och läkare?
Eller är det fortfarande kvarboende principen ( isoleringscell) som gäller för de
äldsta i kommunen. Det stiftas lagar om att hästar skall ha

H u r m å n g a h j ä l t a r b or de t i E ke r ö ? J a g k ä n ne r
i a l l a f a l l t i l l e n s o m b ot t i ko m mu ne n , n ä m l i g e n d i p lo m a t e n H a r a ld E d e l s t a m
Under sina 40 år i den svenska utrikesförvaltningens
tjänst försvarade han konsekvent de mänskliga frioch rättigheterna, ofta med fara för sitt eget liv. Om
människovärdet kränktes gällde för honom inte
längre de diplomatiska instruktionerna och de
uttryckliga förhållningsreglerna från de överordnade på utrikesdepartementet. Han följde istället
konsekvent sin moraliska kompass och sitt hjärta.
Han hade civilkuraget att se den enskilda människan
och hennes utsatthet, och han hade modet att
handla.
FÖR HARALD EDELSTAM var det ingen skillnad
på förtryck och förtryck. Han handlade likadant
alldeles oberoende av om spelplanen var judeförföljelsens Berlin under andra världskriget, det av
Nazityskland ockuperade Norge, Stalinrepres-

sionens Polen, folkmordets Indonesien, dödsskvadronernas Guatemala eller militärjuntans
Chile.
Många människor har Harald Edelstam att tacka
för sina liv. Efter drygt tio års forskning har jag inte
lyckats fastställa exakt hur många, eftersom det
hela tiden kommer fram nya uppgifter. Amnesty
International har däremot uppskattat att han
enbart i Chile, efter militärkuppen den 11 september 1973, räddade minst 1 300 människor. Jag har
själv guidat många tacksamma och tårögda chilenare till hans grav vid Ekerö kyrka.
Är det inte dags för Ekerö kommun att lyfta fram
och hedra Harald Edelstams gärning med en gata
eller annat lämpligt minnesmärke? Vad säger Peter
Carpelan och ni andra i kommunledningen? Den
16 april 2009 är det tjugo år sedan han dog. Ni har
drygt ett år på er att planera den här manifestationen för mod, civilkurage och medmänsklighet.
– Mats Fors, filmare och författare

Nytt äldreboende i Stenhamra!
ALLA VI KOMMUNINNEVÅNARE väntar på att
rubriken skall vara sann.
Att den kommer, kan inte
ens Ekerö kommuns politiker förhindra, men när…
Därför bästa moderatpolitiker, låt Färingsöhemmet vara intakt i varje
fall fram tills invigningen
av Stenhamrahemmet är ett
facto.
När vi kommuninnevå-

nare/skattebetalare ånyo
får läsa i DN den 4 mars
2008, om hur Ekerö
kommun skötes, blir man
både ledsen och arg. Än en
gång får vi medborgare
betala avgångsvederlag för
de tjänstemän, som vågat
säga sanningen. Miljonerna
utbetalas, på grund av inkompetent ledarskap.
Nu måste kommunalrådet Peter Carpelan agera,

lyft ut sanningen, låt inte
de politiskt valda få mandat
att alltid skylla på sina
tjänstemän. Om nu Staffan
Strömbäck och Christina
Blom Andersson i individutskottet inget hört, inget
sett, ja då må man bli mer
än ängslig, inför ålderdomen.
Möjligen kan en ny kommunchef bidraga till, att
empati och kompetens får

sällskap, minst två i hagar och
stall även hundar skall rastas
var sjätte timme och ha
sociala kontakter.

kommuninvånarna få valfrihet på ett riktigt och ärligt sätt
annars urholkas demokratin
då argumentationen förvandlas till klyschor.

fald detta innebär. Vi betalar
ju alla ändå vår skatt!

styra Ekerö kommun till en
bättre chefskultur.
Måhända har oppositionsrådet Ulric Andersen
något att förkunna om alla
dessa turer ? Är han också
helt klar på att tjänstemännen bär skulden ?
Tvångsförvaltning med
utbildning möjlig lösning ?
Alla kommuninnevånare
kommer att ta illa vid sig,
om Ekerö kommun hamnar

under en tvångsförvaltning
ledd av Länsstyrelsen, vilket då vore en bekräftelse
på att dagens politiker i
kommunen saknar kompetensen att sköta vår
kommun. Därför Peter
Carpelan, visa vad du kan!!!
Vi väntar svar !

– Hängiven skattebetalare i Stenhamra

– Sergeij Almstedt, fd
elev på Kristofferskolan

– Anne-Marie Ekstrand
– Natalie Edberg

Färg är fint!
Jag åkte till staden tisdag
25/3 och upptäckte till min
glädje att de omålade och
rostiga kloten vid Lindötunnelen var målade . Äntligen någon som tycker att lite
färg skulle vara fint. En eloge
till denna eller de personer
som utfört detta.
– Mvh
Robert Möller

Felaktigt!


REPLIK

Mälaröarnas Waldorfskola
(MWS) har trängande behov
av nya lokaler. Situationen är
mycket kritisk. Istället för att
överlåta Drottningholmsskolans lokaler till MWS
väljer beslutsfattarna att
skjuta upp beslutet om vilken
friskola som ska ta över. Man
gör detta på falska grunder då
man felaktigt menar att det
inte finns någon skola som
kan flyttas på så kort varsel.
Detta beslut kostar kommunen ca en halv miljon kronor.
Det är viktigt att satsa på alla
friskolor och i synnerhet de
som har gott elevunderlag och
brett allmänt förtroende. Låt

Mångfald


REPLIK

Det är ju intressant att man på
Mälaröarna är så pass öppna
för friskolor, jag minns ju festivalen för ett mångkulturellt
Ekerö apropå mångfald. När
jag nu som fd Waldorfelev
läser under Fokus känns det
ytterst smärtsamt att ett så
bärkraftigt alternativ för
pedagogik har hamnat så illa,
även ur ett bredare perspektiv,
klämd mellan dess medarbetare, samhället och politiken.
Dess barnsjukdomar bör nu
ha haft sin tid efter snart 90 år.
Jag håller rent faktiskt med
om vad Jan Runesten säger
men jag hoppas att också
Waldorf i sin tur ska få yttra
sig på samma sätt. Med detta i
åtanke hoppas jag inte bara på
ett mångkulturellt utbyte
utan även på ett mångfacetterat och mångfaldigt Mälaröarna i större bemärkelse där
individen väljer sin livsstil –
som är mer än bara kläderna
man har på sig – och där
denna livsstil inte förväxlas
med en norm för den eller den
politiska inriktningen utan är
en grundrättighet för den enskilde individen, där bör politiken skapa de bästa grundförutsättningarna för den mång-

Diktatur?
Många föräldrar har fått beskedet att deras sexåring placerats i en skola de inte valt.
Enligt nya direktiv ska Älvnäsbarnen till Sanduddens
skola, trots att de informerats
om att Närlundaskolan är den
skola de hör till och haft företräde till. Kommunen har ändrat kriterierna utan att informera. Föräldrarnas önskemål
om skola i enlighet med den
valfrihet kommunledningen
gått till val på har varit utan
betydelse. Barngrupper och
bostadsområden har splittrats. Föräldrarna har inte fått
något beslut om varför önskad skola nekats eller besked
om hur de kan klaga på placeringen. De har endast fått ett
brev från rektorn på den placerande skolan. Kommunen
måste vara öppnare med hur
de resonerar och se barnens
föräldrar som en resurs, inte
som ett problem att kringgå
genom ett enväldigt agerande
utan dialog och respekt för
vad föräldrar anser vara det
bästa för barnet. Alla undersökningar visar att Närlundaskolan har tätortens bästa
resultat och nöjdaste föräldrar. Att 70 barn i år sökt till
skolan är ett kvitto på det. Låt
skolan få växa i takt med behov och önskemål.
– Sanna Melander

Ett Ås-trolls funderingar
Min farfars far såg från åsen
när Ansgar seglade förbi
i morgondis.
Farfar såg Sten Sture, nedanför, somna in på Mälarens is.
Då var året 1520 och fogdeväldet svårt
Men allt omkring oss på åsen
var vårt
Enligt rykte försöker nu
kommunens siffernissar
för att dölja sina ekonomiska
missar

sälja min veranda och
mosters dass
En idé som vi anser vara kass
Skall därför våra gamla stigar
och upptrampade spår
som nyttjats i mångaår
säljas ut vill villor i lyxklass
Moster kommer att sakna
sitt urgamla dass.
– Troll-tolkare och
illustration:
Rune Carlsson

Jungfruås
Där djupt i åsen finns
en inre sal
som hyser Bergakungen
med sitt folk.
Han grunnar på ett ryktes
sens moral
i diskussion med rikets
mänskotolk.
Det sägs att åsen väcker
maktens hopp
bland traktens herrar,
som vill bära hand
på ortens klart jungfruligaste
kropp

förblindade av åtråns
heta brand.
Och Bergakungen röt
och lär ha sagt:
att nåde den som rör min
granna ås
och skändar hennes gröna,
sköna prakt.
Han får min vrede så att lust
förgås.

– Conny Roth

KLOCKAREBOLAGET
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BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10
Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

Grattis
Johan
Arnalid
på 9-årsdagen den
11 april.
Kramar från
mamma,
pappa och
Sofia.



Grattis
Linnea
Jacobsson,
Träkvista
som fyller 6
år den 23/4.
Kram från
mamma,
pappa och
Tilda.

Stort grattis
till Herkules
som fyller 6
år den 4
april. Kramar och
pussar från
mamma,
pappa och
Aron.



FÖDDA

• Jannike Edlund och Max
Kemilä har fått en son!
Välkommen Felix!
20 februari 2008

Maja och
Elias Bäcke
gratuleras
av farmor
och farfar
på 7-årsdagen 3 maj
resp 2-årsdagen 4
maj.

Grattis
Lennart
på din 40årsdag
den 28
april.
Mamma.

Gull Berkö
75 år den
24 april.
Grattis!

• Erik Gunnar Gustav
Ahnström, Ekerö,
avled den 24 mars
i en ålder av 78 år.

• Kerstin Maria Sköld,
Ekerö, avled den
27 mars i en ålder
av 79 år.

• Sic Stina Britta
Malmqvist, Ekerö,
avled den 29 mars
i en ålder av 74 år.

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

Medlemmarna i Skå
Bygdegårdsförening
inbjudes till:

Våra duktiga florister
binder allt enligt
kundens önskemål

Årsmöte måndag 5 maj
19.30 i Bygdegården

sorgbinderier kistdekorationer
brudbuketter snittblommor
arrangemang krukväxter
företagsservice blommogram
●

●

På dagordningen tas upp en
punkt om ställningstagande till
att närmare utreda möjligheterna för föreningen att gå samman med Skå Idrottsklubb.

●

●

Ekerö Blomman. Mälarö torg 14. Tel 560 329 90
ekeroblomman@interflora.se

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

Välkommen
till världen
Henrietta!
Varmaste
lyckönsknigar till Peter
och Catrin
från farmor
och farfar.

DÖDA

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev bild (sparad som jpeg).
Ange rubrik: Grattis, Födda, Förlovade.
• Skicka ditt manus till familj@malaroarnasnyheter.se.
• Eller till Mälaröarnas Nyheter, Box 100, 178 22 Ekerö

Total markentreprenad

Grattis
Lowe på
din 3-årsdag den
26 april.
Mormor
och morfar.
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Boende utanför kommunen
425 kr/år. Betalas på bankgiro
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2008

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

Utgivning
2008
Jan 21
Feb 4, 25
Mar 10,24
Apr 7, 21
Maj 5,19
Juni 2, 16
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Sept
Okt
Nov
Dec

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

www.
malaro.
com
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsunderhåll
Allt i branschen
Även dräneringsarbeten
F-skatt

LA Mark och Trädgård
070-480 44 01

Ekerö
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SÄLJES

Hörnbadkar i gott skick (ej
bubbel). Kanske som utebadkar i trädgården? 150,
150 ca. 200 cm. Högstbjudande, lägst 1.500:-.
070-312 09 59.
Tripp Trapp matstol för

barn. Björk. Pris 600:-.
Tel. 560 447 64.
Flickcykel, 16”, i mycket fint
skick. Pris 300:-.
560 403 01.
Ölandssten. Huggen röd

trädgårdssten lagd 4x8 m.

| privata marknaden

På Gällstaö för avhämtning.
6000 kr. Tel 0709-32 82 64.
Skräddarsydd smoking,
skjorta med tillbehör st
50-52. Tel. 560 425 09.
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ÖVRIGT

Uförsäljning! Pga flytt har

vi massa möbler och dylik
som ska bort. Datum:
27 april kl 11.00-16.00
Sandgränd 7, Ekerö.
0704-22 75 79.

ÖNSKAS HYRA

Önskar hyra boende för en
person. I första hand i Skå,
Färingsö. Annars Ekerö
kommun. Garant för hyresgästen finns. Det ska finnas
sov-dusch-mat-möjlighet.
Ring 0709-84 42 00,
560 244 38.

• 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 nedan).



TACK

Till alla mina vänner! Ett
varmt tack för uppvaktningen på min födelsedag.
Margit Malmström

• 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.

Glasögon till
Internet-priser!

PAKET
PRIS
inkl. båge, glas,
fodral, putsduk
Fr.

395:I priset ingår obehandlade
enkelslipade lagerglas

Installera
/ köpa
server
Ring

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

Hemsida
på
Internet
Ring

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

Jag behöver
någon att
prata datorer
med!
Ring

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

Inga dator
frågor är
dumma
Ring

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

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

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 gillar shopping!
Pris 590 kr
inkl buss + motell med frukost
25/4-26/4, 23/5-24/5, 30/5-31/5

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80
www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag
med miljön i tankarna
Tyger ● Barntyger ● Sybehör ● Gardinstänger mm ● Gardinsömnad
Rullgardiner ● Garn ● Broderigarner ● Symaskinsservice ● Pärlor

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

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

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

Hälsokost ● Frisör
Massage ● SPA
● Ansiktszonterapi
●
●

Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16

●

Mån-fre 11-18

●

Pråmvägen 4A, innergården

26

larmet går | MÄLARÖARNAS NYHETER • 21 APRIL 2007

Stökiga ungdomsgäng
Nedan följer ett axplock av de larm
och anmälningar som engagerat
Ekerö närpolis och Södertörns brandförsvars Ekeröstation de senaste två
veckorna.
31 MARS I Polisen får in ett par dyra
dubbelslipade glasögon som hittats vid
pulkabacken i N ä rl u nd a , och efterlyser
nu ägaren.
• En hundägare gör en anmälan efter att
ha blivit hundbiten i handen. Dessutom hade hans hund blivit biten i magen av samma hund i D r o t t n i n g h o l m s p a rk e n .
• Stockby vägförening gör en anmälan
om skadegörelse av tio lampkupor i
Ste n ha m r a.
1 APRIL I Två kontokortsläsare stjäls vid
ett inbrott i Pressbyrån i D r o t t n i n g ho l m. Inbrottstjuvarna krossade
ett skyltfönster för att ta sig in.
• En markägare i M y r a n anmäler att
någon kastat möbler och sopor i skogen. Liknande nedskräpning har skett
tidigare på samma plats.
2 APRIL I Tre bilister bötfälls vid
K a nt o n , L i nd ö t u n ne l o c h B r y g g a v ä ge n .
3 APRIL I En person på K ä r s ö hittar en
mindre båt som han misstänker är stulen. Sjöpolisen tar över ärendet.
• Klottrare tas på bar gärning vid T a p p s t r ö m sb r o n .
4 APRIL I En person ringer om en trafikolycka nära Sv a n h a g e n , vilket orsakar ett stort räddningspådrag. Olyckan
visar sig dock ha skett en månad tidigare.
• Polisen får flera samtal om en stökig
ungdomsfest på H a r v ä ge n . Polisen
konstaterar att inget brottsligt skett.
• Polisen får tips om att en person bjuder tre ungdomar under 20 år på alkohol vid T a p p s t r ö m s k a n a le n .
5 APRIL I Polisen får samtal om att ungdomar häller öl på bilar som passerar
N ä r l u n d a k u r v a n.
6 APRIL I Ett stökigt ungdomsgäng kastar glas på ambulanspersonal på B r y g g a v ä ge n .
• Brand i soptunnor i Tr ä k v i s t a klockan 00.11. Brand i soptunna mellan
H u m me l v r e t s v ä ge n och L i nv ä ge n
klockan 01.10.
• Två personbilar kolliderar på F ä r e n t u n a v ä ge n nära Skå återvinningsstation.
• En anmälan görs om att två fönster
till Smultronet i E ke r ö c en t r u m förstörts.
7 APRIL I En roddbåt som var fastlåst i
ett träd som sågats ner anmäls stulen
vid S t o c k by st r a nd .
• Vid ett inbrott i ett stall i E k n ä s stjäls
godis och en mobiltelefon.

8 APRIL I Klotter på en föreningslokal
med mera anmäls vid E k u d d s v ä ge n .
• En timmerbil får ett brott på hydraloljeslangen. Cirka 50 liter hydraulolja
läcker ut vid B o n a v i k på Munsö.
9 APRIL I En misstänkt rattfyllerist
stoppas på L i nv ä ge n .
10 APRIL I En bil och en moped kolliderar i N ä rl u nd a .
11 APRIL I Polisen kontrollerar en ungdomsfest i G r ä s å ke r.
• Polisen får samtal om skräniga ungdomar vid Up p g å r d s ko l a n.
• En båtstöld på J u n g f r u s u nd s m a r i n a anmäls när båtägaren inte kan

finna sin båt som legat på vinterförvaring.
12 APRIL I En yngling tas om hand för
fylleri på V ä x t hu s v ä ge n .
13 APRIL I Handväska, kamera mm
stjäls vid ett bilinbrott vid D r o t t n i n g ho l m s s lo t t .
14 APRIL I Vid ett inbrott i en slöjdbod
på K l ö ve r v ä ge n slänger inbrottstjuvarna lera på väggar och fönster, häller ut
olja samt förstör en trampbil.
• En större trafikolycka inträffar på
No c ke b y b r o n kl 06.30 mellan personbil och buss, ett flertal skadade.

Ungdomsfyllan i Ekerö
Trots att ungdomar under 18 år
inte tillåts att dricka alkohol, blir
Ekerös ungdomar i genomsnitt
berusade för första gången strax
efter det att de fyllt 13 år, vilket
är nästan ett år tidigare än i övriga länet.
– Vi skulle förebygga våld, övergrepp
och skadegörelse i stor skala om vi såg
till att inga ungdomar fick tag på alkohol. Den kopplingen gäller naturligtvis även vuxna, säger Annika Magnusson, preventionssamordnare i Ekerö
kommun.
I årskurs 9 har cirka 70 procent av
ungdomarna någon gång druckit alkohol. Av dessa finns en grupp som tidigt
skaffar sig ganska avancerade och
regelbundna alkoholvanor; cirka var
femte elev i 9:an dricker så mycket att
de blir kraftigt berusade en gång i
månaden eller oftare. Att så tidigt
skaffa sig så avancerade alkoholvanor
medför bland annat stora risker för att
senare i livet utveckla ett alkoholberoende, att utsättas för våldsbrott, övergrepp eller råka ut för olyckor.
– Vi går nu in i den varmare perioden av året, vilket är härligt på många
sätt. Men det innebär också fler tillfällen för ungdomar att dricka alkohol
och berusa sig, vilket kan medföra tråkiga konsekvenser. Vi står nu inför de
tre största riskhelgerna för ungdomsfylla; Valborg, skolavslutningen och
Midsommar. Många ungdomar alkoholdebuterar under dessa högtider.
Därför är det viktigt att vi alla gör en
insats för våra ungdomar, säger Peter
Carpelan (m) kommunstyrelsens ordförande i Ekerö.
E n ny ” a l ko h o l k r a n ” som öppnats
och som vuxna måste bli medvetna

om är den smuggelsprit som säljs, ofta
av ungdomar till minderåriga.
Försäljningen sker på offentliga platser, i garage och i källare. Ofta räcker
det med ett telefonsamtal eller ett sms
för att ordna en leverans. Föräldrar,
poliser och väktare i Ekerö som rör sig
ute på kvällar vittnar om att det är vanligt att tomburkar och flaskor som hittas ute är av utländska märken som
inte finns att köpa på Systembolaget.
– Föräldrafria privatfester för tonåringar är vanliga i Ekerö kommun.
När ungdomsfester spårar ut och poliser tillkallas, rör det sig vanligtvis om
föräldrafria fester. Oftast är det inte de
bjudna gästerna som är problemet,
utan ryktet sprider sig fort till andra,
objudna. Som förälder bör man noga
överväga riskerna, samt tänka igenom
vilket ansvar man har som vuxen,
innan man upplåter sitt hem för en
föräldrafri fest. Om en föräldrafri fest
ska äga rum, se till att finnas nära till
hands och titta till festen då och då,
säger Ann-Kristin Gunnarsson, närpolischef i Ekerö.
– Som f ö r ä ld e r kan man göra mycket
för att förebygga att sina minderåriga
barn dricker. En bra regel som föräldrar
kan anta är därför att inte bjuda på
alkohol i hemmet till sina tonåringar
och tydligt visa att man inte accepterar
att ungdomar dricker. För att skapa
trygghet ute under kvällar och nätter,
välkomnas alla vuxna människor till
nattvandring. Nattvandringar utgår
varje fredags- och lördagskväll från
Träkvista och Stenhamra fritidsgård,
kl 22.00. Man behöver inte vara förälder för att nattvandra. Förena nytta
med nöje, ta en kvällspromenad tillsammans med andra vuxna, säger
Annika Magnusson.

Ekerö Taxi
Inte bara taxi
Kör även bud!

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

iment
Stort sort
pumpar
e
rm
vä
av

Ring för ti
ps
och rådg
ivning

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

●
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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

