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Alliansen
vill sälja 
Ekerö
Bostäder
Den politiska majoriteten vill sälja
samtliga aktier i Ekerö Bostäder för att
få pengar till nyinvesteringar och avbe-
talningar på kommunens stora skuld. | 6

NU BLOMMAR MAGNOLIAN Under ett par veckor i maj får familjen
Rönnberg i färjebacken räkna med både spontana besökare och andra som vill beund-
ra deras enorma praktmagnolia. | 22

MASTFRÅGAN SPLITTRADE
Moderater och socialdemokrater gav bygglov,
övriga partier röstade emot. Nu fortsätter bråket
om 3G-masten intill världsarvet på Adelsö med
nya överklaganden. | 16 NYHETER

Träkvistavallen kommer att få konstgräs,
vilket de flesta tycker är bra – men till vilket
pris! Ekerö IK föreslår finansiering genom
att sälja Ekerövallen vid Jungfrusunds-
vägen. Kommunstyrelsen  ser ut att köpa
förslaget och planerar att stycka upp områ-
det i villatomter .   | 34 INSÄNDARE

INVIGNING MED
ELDFÖRHINDER
Nyinvigningen av Jungfrusundsåsens friluftsom-
råde den 11 maj blev inte riktigt som arrangörer-
na hade tänkt sig. | 18 

SKÅHERRAR I TABELLTOPPEN
Det har varit en mycket lyckad start i division 5
för Skås fotbollsherrar.

| 30 SPORTEN

SVALANS FRUKOSTMAT
Nu går de hungriga och stickiga insekterna till
anfall. Men hav tröst. De gör stor nytta.

| 25 KOLUMNEN
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�� UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
Camilla Skorup och Vanja
Nones Håkansson.“Vår
konst i rörelse” – Textil och
skulptur, visas 24 maj till
1 juni.

Sessor i siden 
& porträttverkstad. I work-
shops får barn och unga, 5-
16 år, måla miniatyrporträtt
tillsammans med konstnä-
ren bakom utställningen,
Katrin Rosemaysdotter.
Visas t o m 23 maj i Galleri
Utkiken, Kulturhuset.

Konstpausen
titt-utställning med 14 gra-
fiska 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. Ångbåts-
vägen 14, Ekerö C.

Hantverksstallet Gällstaö 
I galleriet ”Återvinning”,
medlemsutställning t o m 25
maj.
Anders Höök visar ”akvarel-
len i mitt hjärta” mellan 31
maj och 22 juni. Öppet i maj
lördag och söndag kl 12-16.

Konstvinden 
Fyra konstnärer visar sin
konst. Öppet varje lördag 11-
15. Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.

Sånga Säbys
Månadsgalleri
Bildkonstnären Eliza Brandt
visar fantasieggande,
abstrakta målningar i akryl
och olja. Sånga Säbys
Konferensgård, Färingsö.
Utställningen pågår t.o.m.
den 30 maj.

�� EVENEMANG

Plantbytardag
I biblioteket, Ekerö C, på
Linnés födelsedag fredag 23
maj. Ta med plantor du inte
behöver och byt mot något
spännande från någon
annans trädgård. Inlämning
och byten mellan kl. 10- 17.
Frågor: ring Åsa Sjöberg
56039298 el. maila 
asa.sjoberg@ekero.se.

Bonaviks naturreservat
Mälaröarnas Naturskydds-
förening guidar på en rest av
Uppsalaåsen där viktig
insektsfauna med sällsynta
steklar och skalbaggar kan
bevaras. Ta med matkorg.
24 maj, samåkning från
Träkvista COOP 08.30 eller
ICA Nyckelby 08.30.

Birka på Björkö
Följ med Alsnu skeppslag till
Birka med egen guide, som
går sina egna vägar, 24 maj
kl 9-15.30. Anmälan krävs!
Anmälan: anmalan@viking-
aveckan.se. Tfn: 08-560
330 30 

Tappströmsskolan, åk 8 B
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 24 maj kl 12-16. Kl
14 Tangoorkestern Fem B-n.

Bertil Ifwers museum
Öppet hus. En unik samling
av bruksföremål och tid-
skrifter fördelade i 8 rum!
Via föremålen och dess his-
toria, får man en inblick i ett
stycke svensk lokalhistoria.
Film el bildvisning. Kaffeser-
vering och musikunderhåll-
ning. Munsö, 24 maj 13-16.

Olle Nordbergs
Ateljémuseum
håller Öppet hus 24-25 maj
kl 12-16. Möt ”Mälaröarnas
Chagall” bland änglar, tor-
pare och ensamma hjärtan.
I ateljémuseet finns ca 150
oljemålningar, reliefer och
skulpturer från 50 års
konstnärskap.Kaffeserver-
ing. Furulid, Munsö.

Älggården – Natura 2000-
område
Mälaröarnas Ornitologiska
Förening guidar i det artrika
fågellivet med mindre hack-
spett, härmsångare, grön-
sångare, stenknäck, näkter-
gal m fl. Samling 25 maj kl
7.20 vid Björkviks ändhållp-
lats, Färentuna. Mer info tel
073-980 00 66

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
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POLITIK | Argumenta-
tionen i fullmäktige
kring revisorernas rap-
port följde partipolitis-
ka linjer, något som
oroar kommunens revi-
sorer eftersom revisio-
nen antas stå ovanför
partipolitiska samman-
hang.

– Man kan verkligen undra
om vi har gått tillbaka till en
tidigare syn på revisionen
när den hade en svagare roll.
Den här hanteringen kom-
mer att väcka intresse och
diskuteras hos SKL, Sveriges
kommuner och landsting,
säger Gunilla Jerlinger (s),
ordförande i kommunens
revisorer. 

– Den kommunala revisio-

nen har fått en förstärkning i
lagstiftningen under 2000-
talet. Numera ska besluten
motiveras i kommunfull-
mäktige. Men i Ekerö kom-
munfullmäktige fanns ingen
relevant motivering.

Hon är kritisk mot vad
hon uppfattar som en politi-
sering av revisionens roll.
Bland annat mot sina egna
partikamrater som i fullmäk-
tige yrkade på att enbart
byggnadsnämndens presidi-
um skulle avgå.

– Även oppositionen hade
ett eget förklaringssätt om
revisionens roll eftersom
man yrkade att enbart vissa
ledamöter i byggnadsnämn-
den skulle avgå, trots att den
bristande ansvarsfriheten
gäller hela nämnden, säger
hon. 

– Carpelans påpekande att
jag är socialdemokrat – i en
revision som har fem borger-
liga ledamöter av samman-
lagt sju – var ett annat lågvat-
tenmärke som inte hörde
hemma i sammanhanget. 

– Kanske var presidiets
motivering lite tunn och
naturligtvis hade det varit
trevligare om man hade
beslutat enligt revisorernas
förslag, säger Kjell Johansson
(m), vice ordförande i kom-
munens revisorer om full-

mäktiges beslut att ge bygg-
nadsnämnden ansvarsfrihet.

I övrigt ger han en nedto-
nad tolkning av kommun-
fullmäktiges beslut.

– Jag har inte så mycket att
säga om det. Fullmäktige är
vår uppdragsgivare, politi-
kerna har fattat beslut och
hade en annan uppfattning
än revisorerna. 

– Men det var ett olyckligt
förslag från ö-partiet och
socialdemokraterna att bara
kräva byggnadsnämndens
presidiums avgång. Ö-par-
tiet ville skydda Tommy
Liljeros. Socialdemokraterna
ville skydda sin nye vice ord-
förande och yrkade avgång
för den förre vice ordföran-
den, som ju redan hade
avgått. Med sådana yrkanden
hamnar man utanför juridisk
bedömning och öppnar fäl-
tet för politiska spekulatio-
ner, säger Kjell Johansson.

Gunilla Jerlinger har i ett
uttalande ifrågasatt om revi-

sorerna verkligen behövs
eftersom politikerna inte tar
hänsyn till deras arbete?

– Gunilla Jerlinger och jag
är överens om mycket men i
denna fråga delar jag inte rik-
tigt hennes uppfattning.
Hade vi inte föreslagit an-
märkning respektive att inte
bevilja ansvarsfrihet, så hade
situationen i de båda nämn-
derna inte uppmärksammats.
Jag funderar för övrigt inte på
att avgå från revisionen.

Karin Tengdelius på SKL,
hållerbland annat i den så
kallade Ansvarsprövnings-
banken, där de ansvarspröv-
ningar som resulterat i att
revisorerna riktat anmärk-
ning eller avstyrkt ansvars-
frihet lagrats sedan 2002.

– Ekerö kommunfull-
mäktige hade ju någon sorts
motivering. Sen kan man ju
diskutera om den var till-
räcklig. Det finns inget rätt
eller fel i den här frågan och
ingen överinstans, ingen
rättspraxis att hänvisa till,
inga sanktionsmedel, säger
Karin Tengdelius.

Men hon håller med om
att Ekerö kommunfullmäk-
tiges har väckt uppmärksam-
het och “kommer att låta tala
om sig”. 

INGELA MÆCHEL

Oro för politisering
“man hamnar
utanför juridisk
bedömning och
öppnar fältet för
politiska spekula-
tioner”

POLITIK I Jag överväger
att avgå i december, det
har jag redan tidigare
aviserat, säger bygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Lennart Nilsson
(m)

– Skulle jag avgå i det här
läget, som oppositionen
krävde,  skulle det innebära
att ordförandeposten stod
tom. Det beror på att ö-par-
tiet tidigare lyckades genom-
driva proportionella val och
det  innebär att byggnads-
nämnden numera omväljs
en gång per år. 

– Jag har ju varit med väl-
digt länge nu. Min uppgift i
nämnden  är fortfarande kul
och intressant, men också
väldigt tuff och utsatt och
ibland utsatt för rent oskälig
kritik. 

Han anser att revisorernas
kritik delvis är orättvis.

– Vi har uppdaterat vårt
ärendehanter ingssystem
och som läget är nu fungerar
verksamheten så väl som
den kan göra.  Därför delar
jag inte revisorernas bedöm-
ning. Det som revisorerna
har slagit ner på är att vi inte
har styrt verksamheten till-
räckligt. Men i maj förra året
införde vi en åtgärdsplan.
Vad vi inte gjorde då var att
vi inte aktivt klubbade ett

beslut om den, i det har revi-
sionen rätt. 

– Revisorerna har pratat
mycket om att de har en
stödjande roll. Jag skulle
önska att man hade fått se
mer av den. 

Han passar också på att
framföra kritik mot revisio-
nens ordförande, Gunilla
Jerlinger (s). Hon lät sig
påverkas av en insändare i
denna tidning, tror han.

– I kommunfullmäktige
nämnde hon en insändare i
Mälaröarnas Nyheter där
Tommy Liljeros (ö) skrev att
revisionen var tandlös. Jag
tycker att revisorerna borde
ha bättre integritet än att låta
sig påverkas av tidningsskri-
verier, hävdar Lennart Nils-
son.

INGELA MÆCHEL

– Jag överväger att 
avgå till årsskiftet

Lennart Nilsson

Gunilla Jerlinger
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BOENDE | Vid senaste
mötet i kommunstyrel-
sens arbetsutskott
beslutade den politiska
majoriteten att samtli-
ga aktier i Ekerö Bostä-
der ska säljas för minst
750 miljoner kronor.

Enligt det underlag som
tagits fram av tekniska kon-
toret finns intressenter
”som är villiga och intresse-
rade av att köpa AB Ekerö
Bostäder”.

Pengarna ska användas till
att betala av på kommunens
låneskuld, som idag uppgår
till runt 400 miljoner kronor,
samt till nyinvesteringar.

Utöver detta ligger i beslu-
tet att köparen ”ska förbinda
sig att följa Ekerö kommuns
intentioner med översikts-
planen vad gäller byggande
av nya lägenheter samt att i
samråd med Ekerö kommun
verka för ett socialt ansvars-
tagande för nuvarande och
kommande hyresgäster”.

Innebär ett socialt ansvars-
tagande att köparen även ska
bygga hyreslägenheter?

–  Det vi från den borgerli-
ga Alliansen har sagt är att
den nye ägaren av bolaget ska
förbinda sig att följa Ekerö
kommuns intentioner med
översiktsplanen vad gäller
byggande av nya lägenheter
samt att i samråd med Ekerö
kommun verka för ett socialt
ansvarstagande för nuvaran-
de och kommande hyresgäs-
ter, säger Peter Carpelan.

Kan kommunen gardera
sig mot att köparen inte
omvandlar hyreslägenheter
till bostadsrätter?

– Vad gäller en eventuell
omvandling till bostadsrät-
ter så är intresset hos de
boende just nu litet efter-
som det inte finns några för-
eningar bildade så vitt vi
vet. Om eventuella om-
vandlingar i framtiden så är
det upp till de boende och
fastighetsägaren att komma
överens och inget som vi
från politiken ska in och för-
söka styra över. Människor
måste få råda över sina egna

beslut och liv utan politisk
inblandning.

Beslutet föregicks av stort
hemlighetsmakeri och var en
nyhet för de flesta utanför
den allra innersta cirkeln av
borgerliga ledamöter. På dag-
ordningen maskerades ären-
det som ”Övriga ärenden”.

– Vi fick reda på det 24
timmar innan beslutet togs.
Inga underlagshandlingar
delades ut i förväg, säger
oppositionsrådet Ulric And-
ersen (s), andre vice ordfö-
rande i kommunstyrelsens
arbetsutskott.

– Enligt den politiska
majoriteten är ju syftet med
försäljningen att det ska bli
bättre för hyresgästerna.
Varför har man i så fall inte
under ett antal år följt reviso-
rernas råd att införa ägardi-
rektiv för vad man vill med
sina bostäder. Nu ska plöts-
ligt en ny ägare ta socialt
ansvar. Det är absurt, på
gränsen till naivt att tro att en
kommersiell ägare kommer
att göra det, anser Ulric
Andersen.

Åtminstone delar av styrel-
sen för Ekerö Bostäder var
inte förhandsinformerad.

– Det kom som en total
överraskning. Vi blev kallade
till ett möte om värdering av
kommunens fastigheter, sä-
ger andre vice ordföranden
Lars Isaksson (s). 

Då hade Peter Carpelan,
kommunstyrelsens ordfö-
rande, redan innan beslut
fattats i arbetsutskottet, låtit
ABC-nytt banda en intervju

Ingemar Garneland, VD
för Ekerö Bostäder betecknar

den förhandsinformation
som han fått som ”knapp-
händig”.

– Det jag kände till var att
det skulle ske en genomlys-
ning av fastighetsbeståndet
med kort varsel. Utifrån det
material som begärdes fram
från oss drog jag då slutsat-
sen att det skulle utformas
någon form av prospekt.

De 12 anställda har blivit
informerade om försäljning-
en. 

– Men vad som kommer
att ske för dem framöver har
jag inte kunnat informera
dem om, för det vet jag inte,
säger Ingemar Garneland. 

– Dagen innan beslutet togs
var jag på ett möte i
Ekebyhovs slott om den
framtida förtätningen av
Ekerö centrum. Inte ett ord
nämndes då om försäljning-

en, säger Gullwie Berggren,
ordförande i Hyresgästför-
eningens Ekerögrupp.

– Ingen köper någonting
av ideella skäl. Nu kommer
det inte att finnas någon-
stans att ta vägen för den
som inte har villa och god
ekonomi. Det är så fräckt och
fult det här. Vi har gått med
på höga hyror, de högsta i
landet, och hyresgästerna
har solidariskt betalat, allt för
att se till att Ekerö Bostäder
ska blir lönsamt på lång sikt.
Nu när det börjat bli ordning
på ekonomin ska bolaget säl-
jas! Det är så vansinnigt
fräckt!

Beslut om försäljningen
fattas i kommunfullmäktige
den 27 maj. Hyresgästfören-
ingen planerar då att demon-
strera utanför Erskinesalen.

INGELA MÆCHEL

�� FAKTA OM EKERÖ BOSTÄDER

>> Företaget har ca 840 lägenheter fördelade på 13
områden: Ekerö tätort, Stenhamra, Svartsjö,
Drottningholm och Adelsö.
>> 1995 omvandlades Stiftelsen Ekerö Bostäder till aktie-
bolag.
>> Hyrorna i Ekerö är högst i landet bland de kommunala
bostadsbolagen, visar en granskning från Hem & Hyras.
En genomsnittlig trea på 75 kvadrat kostar här 6 438
kronor i månaden.
>>Ekerö kommun har stämt byggföretaget Folkhem på
närmare 40 miljoner kronor och ärendet ska enligt en
uppgift avgöras i domstol i juni.
>> I bolagsordningen för Ekerö Bostäder står att ända-
målet med bolagets verksamhet är att inom ramen för
den kommunala kompetensen främja bostadsförsörj-
ningen i kommunen. Om bolaget likvideras ska tillgång-
arna tillfalla Ekerö kommun att utnyttjas till gagn för
bostadsförsörjningen i kommunen.

Ekerö Bostäder 
till salu

Beslut om det blir försäljning fattas i kommunfullmäktige den 27 maj.

BOENDE | 
– Man gör inte så här!
Beslutet om försäljning
har fattats i fel ordning.
I en så här stor och vik-
tig principiell fråga, den
viktigaste sedan beslu-
tet om Ekerö centrum,
måste man gå vägen via
kommunfullmäktige
som sedan ger kommun-
styrelsen i uppdrag att
utreda frågan.

Det säger förre ekeröpoliti-
kern Lars Munters (m), kom-

munfullmäktiges ordföran-
de 1982-86, numera jurist-
konsult och en av Stock-
holms stads revisorer.  

– Och villkoren för en för-
säljning, var kom dom ifrån?
Vem har ställt dom? I vilket
dokument?

– Ett utskott är den lägsta
formen av kommunalt liv
brukar jag säga. Men här har
frågan väckts just i ett
utskott.

– Man ska visa respekt för
kommunfullmäktige. Leda-

m ö t e r n a
ska aldrig
behöva sit-
ta i teve-
soffan och
höra att
och under
vilka vill-
kor bolaget
ska säljas .

– Det här tyder onekligen
på en ny tågordning i kom-
munen. Om ett parti får en
väldigt stark ställning, bör
det sätta kommunaldemo-
kratiska värden högt och inte

vara självgott. Det är då extra
viktigt att också oppositio-
nen har insyn.

– Sen kan det naturligtvis
bli så att fullmäktige i efter-
hand godkänner hantering-
en och säger sig: ”vi har inga
synpunkter, ingen kritik och
behöver ingen debatt”. Men
det verkar som om vad man
än gör i Ekerö kommun så
blir det godkänt i efterhand.

– Man ska ändå följa regel-
systemet. Jag är allergisk mot
när så inte sker, säger Lars
Munters.

”Beslutet fattas i fel ordning”

Lars Munters





RRaassiissmm  hhaannddllaarr  eeggeennttlliiggeenn  oomm
““oolliikkffiieennttlliigghheett””,,  ffiieennttlliigghheett  eell--
lleerr  rrääddssllaa  fföörr    hhaannddiikkaappppaaddee,,  hhoo--
mmoosseexxuueellllaa  oocchh  aalllltt    mmööjjlliiggtt  aann--
nnaatt  ssoomm  äärr  aannnnoorrlluunnddaa,,  ssääggeerr
EErriikk  GGllaaaadd,,  oorrddfföörraannddee  ii  UUnngg--
ddoomm  mmoott  rraassiissmmss  llookkaallaavvddeell--
nniinngg  ppåå  FFäärriinnggssöö..  

Cirka 15 personer är aktiva och träf-
fas regelbundet i lokalavdelningen
som formerat sig i och kring
Uppgårdsskolan. 

De organiserade rasisterna är inte
många, om de ens är organiserade.

– Dom vill ge sken av att de är det.
Men till exempel
nationalsocialistisk
front har en
åldersgräns på 18 år.
De flesta är för
unga, men det
finns några som är
lite äldre. 

– De sprider en
del propaganda,
sätter upp klister-
märken och så.

– I botten handlar det för dem
som för alla andra om att söka en
identitet. Något kan ha hänt i ens
liv, kanske ens mamman har dött,
kanske man känner sig sviken av
samhället på något sätt.  Och så
kommer någon och säger “kom och
var med oss”. Rasisterna rekryterar
vid skolorna och söker sig till de
ensamma.  I början pratar man inte
politik alls.

– Ett sätt att stärka sin identitet är
”olikfientlighet”, fientlighet mot
handikappade, mot homosexuella
eller vilka som helst som är lite
annorlunda.

Ni verkar vara en väldigt aktiv
familj? Är ni sådana som pratar
politik vid middagsbordet hela
tiden?

– Vi är ganska engagerade hela
gänget, men vi pratar inte politik
hela tiden. Jag och min syster har väl
blivit uppfostrade till att säga ifrån
om vi tycker att något är fel.

Vad får du ut av ditt föreningsen-
gagemang?

– Jag lär mig mycket om för-
eningsliv, om att tänka kritiskt och
om att sätta saker i ett större sam-
manhang och lär man sig prata inför
grupp. Det kommer naturligt. Man
lär sig ta plats på ett sätt som känns
OK för alla. Dessutom får jag stimu-

lans och gör något av min frustra-
tion.

Vad gör du efter nian?
– Jag har sökt till det scengymna-

sium i Skärholmens estetiska pro-
gram för teater som drivs av
Stockholms stad och Stadsteatern.

Ska du bli skådis?
– Ja faktiskt! När jag inte håller på

med ungdom mot rasism så ägnar
jag mig åt Vår teater i Bromma där
jag har gått i två terminer.

Finns det inte dom i skolan som
tycker att du är lite väl lyckad och
stöddig?

– Jag tror att många tar mig på lite
för stort allvar. Jag
blir inte illa
behandlad, snarare
tvärtom. Sen finns
det kanske dom
som tycker ”vem
fan är du?”, men det
finns det ju alltid.

Vad gör du om tio
år?

– Då hoppas jag
att jag är färdigutbildad skådis.

Är du inte rädd för att bli arbetslös.
Många skådespelare är ju det.

– Det är det här jag vill göra och
jag tror ju på mig själv. Jag har bra
självförtroende.

Din familj flyttade nyligen från
Stenhamra till glesbygd och nu är det
väldigt långt till bussen. Bor du inte
lite väl  isolerat  nu?

–  Nej det är fint här. Till bussen är
det fyra kilometer, men dit åker jag i
den där, säger Erik Glaad och pekar
på sin mopedbil utanför huset.

Kommer du att fortsätta att bo i
kommunen sen?

– Det kanske blir svårt med det
yrke som jag vill ha, men jag gillar ju
den fina naturen härute. Det är för
övrigt svårt för unga att bo kvar
härute. Det vanliga är att de unga
försvinner en period eftersom det
saknas bostäder här. Sen kan de
återvända först när det fått råd att
köpa en villa. Det behövs verkligen
fler ungdomslägenheter.

Är du inte rädd att den fina natu-
ren naggas i kanten av en ökad
exploatering?

– Jag tror inte att vi ska vara rädda
för överexploatering bara för att ett
antal hyreslägenheter för ungdomar
byggs. 

INGELA MÆCHEL

Rasism handlar om olikfientlighet

“Rasisterna rekry-
terar vid skolorna
och söker sig till
de ensamma. I
början pratar de
inte politik alls”

Namn: Erik Glaad
Gör: Går i  nian i Uppgårdsskolan
Bor: På landet på Färingsö
Favoritställe på mälaröarna: Badstranden  i
Ricksättra och en gammal ångbåtsbrygga i Norrudden

Vill ändra på: Att två elevassistenter på Uppgårds-
skolan ska få ha kvar sina jobb. Det är viktigt att den
kommunala skolan erbjuder skolgång på samma vill-
kor som friskolorna.
Oanad talang Jättebra på att vissla hemskt högt
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ÖPPET
Kom ut och njut av den vackra utsikten

och den goda maten!

Alla helger i MAJ 13-21
Mors Dag 25 maj  13-21
Lördag 31 maj, fullbokat

1-10 JUNI
Vardagar 17-22

Nationaldagen 6 juni 12-21
Torsdag 5  och lördag 7 juni fullbokat

Söndag 8 juni 12-21

Bröllop, Festvåning, Företagsfester,
Catering, Vandrarhem m.m.

Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
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POLITIK I Vem har ansvar
när det går snett med
något av det som kom-
munen har uppdrag att
sköta? Är det politiker-
na eller tjänstemännen? 

Som det ser ut nu kan tjäns-
temännen aldrig ställas till
svars offentligt om de miss-
skött sina uppgifter.

Frågan aktualiserades i sam-
band med att socialnämn-
den blev ålagd viten för sitt
sätt att hantera ansökningar
till äldreboenden. Inter-
vjuade i Dagens Nyheter
lade socialnämndens ordfö-
rande, Staffan Strömbäck
(m)  skulden på socialför-

valtningen, det vill säga på
tjänstemännen. De hävdade
senare att de blivit felciterade
och i DN infördes nyligen en
dementi. Men i den demen-
tin bad DN om ursäkt för
annat än just hänvisningen
till tjänstemännens ansvar.

Om det nu är politikerna
som är ansvariga, hur stort är
då deras ansvar?

I socialnämndens förkla-

ring till revisorerna skriver
nämnden: ”Det är nämn-
dens uppfattning att förtro-
endevalda politiker inte kan
antas besitta djupare kun-
skaper i gällande lagstiftning
och förordningar, än de
tjänstemän som fattar beslut
på delegation inom nämn-
dens ansvarsområde”.

– Det är i princip helt rik-
tigt, säger Kjell O Johansson
(m), vice ordförande i kom-
munens revisorer. 

– Men det känns inte rik-
tigt bra om en tjänsteman
gör fel och man då skyller på
politikerna. Jag tänker aktu-
alisera frågan om tjänste-
männens ansvar inom SKL:s 

s a m r å d s -
grupp nä-
sta möte.

Det är två
av kommu-
nens revi-
sorer Gu-
nilla Jer-
linger (s)
och Kjell O Johansson (m)
som deltar i  samrådsgruppen
för kommunrevisorer i
SKL:s, Sveriges kommuner
och landstings regi. Tanken
med gruppen är bland annat
att bidra med synpunkter till
SKL:s arbete med god revi-
sionssed.

INGELA MÆCHEL

Vems är ansvaret?

Ofrivilligt dopp utanför Kärsö
BÅTLIV I En fritidsbåt
fick motorstopp efter
den trånga passagen
söder om Kärsön –  
mitt framför stäven på
m/s Riddarholmen  

Fritidsbåten kom i 15 knop
och passerade först 10-20
meter från m/s Riddar-
holmen, men fick så motor-
stopp och hamnade framför
stäven på det stora fartyget,

vars befälhavare signalerade
och slog på backen. 

Det hela gick bra, fritids-
båten följde längs det stora
fartygets sida och verkade
inte bli skadad. Men de om-
bordvarande ogillade läget
och kastade sig i vattnet.
Bara hunden blev kvar.
Besättningen på m/s Rid-
darholmen halade upp en
man, de övriga tog sig
ombord igen i fritidsbåten.

Ingen risk för fritidsbåten
eller dess ombordvarande
förelåg och den man som
dragits ombord på m/s
Riddarholmen bad om
ursäkt för det inträffade och
lämnade fartyget. Fritids-
båtens passagerare lämnade
platsen utan att lämna vare
namn och telefonnummer
efter sig, enligt Sjöfarts-
verkets rapport. 

IM

“det känns inte
riktigt bra om en
tjänsteman gör fel
och man då skyller
på politikerna”

Kjell
Johansson

Kampanj mot
Förbifarten
TRAFIK | Naturskyddsför-
eningen, Turistföreningen,
Miljöförbundet Jordens
vänner, Gröna Bilister och
Fältbiologerna är några av
drygt 30 miljö- och frilufts-
organisationer som planerar
en bred kampanj mot
Förbifart Stockholm. Målet
är att förhindra att den tas
med i den långsiktiga inve-
steringsplan regeringen ska
lämna till riksdagen i höst.











EKOKOMMUN | Många
och långa transporter
leder till att Ekerö kom-
mun ligger långt efter
de mest aktiva kommu-
nerna i landet när det
gäller att minimera
påverkan på klimatet
enligt  Svenska Natur-
skyddsföreningens kli-
matindex.

Naturskyddsföreningen har
sammanställt ett klimatin-
dex för Sveriges kommuner
under 2007, där Trollhättan
och Lidköping ligger i topp.
Resultatet bygger på en
enkät som 210 kommuner
har besvarat. I undersök-
ningen bedöms kommuner-
nas klimatarbete.

– Ekerö kommun hamnade
på plats 32 av 52. Om man
ligger på placering 32 kan
man förbättra sig på allt,
säger Emma Lindberg pro-
jektledare för klimatindex
och klimathandläggare på
Naturskyddsföreningen.

Peter Carpelan (m) kom-
munstyrelsens ordförande i
Ekerö tycker att det finns
vissa brister i undersökning-
en.

– Vi kan konstatera att vår
geografiska förutsättning
inverkar negativt på den sta-
tistiska beräkningen som
använts eftersom nyttjandet

av kollektivtrafiken är lägre i
vår kommun än i storstäder-
na. I Ekerö köper vi dessu-
tom bara in grön el till kom-
munalt ägda lokaler, vilket
inte poängsattes i enkäten.

Frågorna till kommunerna
har handlat om bland annat
energi, transporter, upp-
handling, fysisk planering
och utbildning – sådant som
krävs för att minska utsläp-
pen av växthusgaser och
genomföra anpassningsåt-
gärder mot klimatföränd-

ringarna. Angelica Arons-
son, miljösamordnare i
Ekerö kommun ger sin för-
klaring till varför Ekerö pla-
cerade sig på den undre hal-
van av resultatlistan.

– Det har att göra med att
vi har ett högt bilåkande och
en spridd bebyggelse. Vi
måste jobba för att bli bättre
på effektiva transporter, men
även se till att vi har mer
energieffektiva bostäder i
kommunen. Framförallt
kommer vi att försöka få till
ett mer energisnålt boende i

tätorterna.
Bostäder står för en stor

del av utsläppen, men den
största utsläppskällan i Ekerö
är transporterna. För att
minska utsläppen krävs det
därför åtgärder som leder till
att det blir lättare att ta bus-
sen framför bilen, anser
Peter Carpelan.

– Viktiga synpunkter för
sådana åtgärder är att ny
bebyggelse och kollektivtra-
fik planeras tillsammans och
att bebyggelsen blir funk-
tionsintegrerad med korta

avstånd bostaden – service –
arbete. Kollektivtrafikens
framkomlighet måste också
förbättras för att kunna kon-
kurrera med bil i trängselsi-
tuationer. Inte minst bety-
der en utbyggnad av väg 261
till fyra körfält mycket för
kollektivtrafikens framkom-
lighet både till och från arbe-
tet.

Bo Nylén ordförande i Mäl-
aröarnas Naturskyddsför-
ening tror det finns ett snab-
bare sätt att förbättra kollek-
tivtrafiken och minska bil-
köerna.  

– Istället för att ha tre filer
med fast körriktning skulle
en av filerna kunna byta
riktning. Alltså två filer i den
riktning där rusningstrafi-
ken är som störst. Detta
skulle kunna göras innan
den befintliga vägen byggs
ut.

Han ger också Ekerö kom-
mun kritik för den positiva
inställningen till Förbifart
Stockholm.

– Ekerö kommun kommer
att ha ännu svårare att place-
ra sig bra i Naturskydds-
föreningens klimatindex om
Förbifarten byggs. Den kom-
mer att öka trafiken i regio-
nen och därmed öka Mälar-
öarnas koldioxidutsläpp.

ANGELICA HEIJDENBERG

Transporterna största klimatbovenFå kommunala
miljöbilar 
TRAFIK | Bara 9 procent av
Ekerö kommuns nya tjäns-
tebilar klarar Folksams krav
både när det gäller säkerhet
och klimatpåverkan. Det
visar Folksams Tjänstebils-
index 2008 baserat på en
granskning i 290 kommu-
ner. 

Kommunen köpte under
2007 in 23 tjänstebilar. 87
procent av bilarna klarar
Folksams säkerhetskrav, 9
procent klarar kraven på en
låg klimatpåverkan, medan
9 procent av bilarna klarar
båda dessa krav. 

9 procent av Ekerö kom-
muns nya bilar klassificera-
des som miljöbilar, jämfört
med 18 procent av samtliga
nya bilar som såldes i
Sverige under 2007.  

De nya bensin- och die-
selbilar som Ekerö kommun
köpte in under 2007 släpper
i genomsnitt ut 191 gram
koldioxid per kilometer, vil-
ket kan jämföras med 181
gram koldioxid för samtliga
sålda bensin- och dieselbilar
i Sverige.

– För att klara både höga
säkerhetskrav och krav på
låg klimatpåverkan måste
man ha en genomarbetad
inköpspolicy som kräver att
man sätter sig in i frågorna.
Vi hoppas att de krav vi ställt
i vår studie kan vara till hjälp
för kommunerna, säger
Hans Norman, skadechef
Folksam Stockholm.
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ner klimatbetyget.



ADELSÖ | Socialdemo-
krater och moderater
röstade tillsammans
fram ett ja till en 3G-
mast på Adelsö, synlig
från världsarvet
Hovgården. Men mast-
motståndarna kommer
att fortsätta att över-
klaga.

– Vi kan inte riskera att åka
dit för domstolstrots och en
prickning från JO, säger
byggnadsnämndens ordfö-
rande Lennart Nilsson (m).
Hur ser du på att ärendet
kommer att överklagas en
gång till?

– Det ska dom göra. Jag har
för övrigt träffat dom och
hört deras synpunkter. Det
här är ett gammalt ärende sen
2003. 2005 återförvisades
ärendet till Ekerö byggnads-
nämnd ”för meddelande av
bygglov”. Länsstyrelsen skri-
ver dessutom att ”inget nytt i
sak har förändrats”. Vilket
betyder att man inte får till-
föra något som inte är sak-
skäl. Vi är bundna av
Länsstyrelsens skrivningar. 

Aktionsgruppen Adelsö-
mastens argument om att
täckningen i kommunen nu
är hundraprocentig, att
radiostrålning som numera
klassificeras som miljöfarlig

verksamhet, att världsarvet
Birka-Hovgården fått ökad
betydelse samt att någon
landskapsbild för adelsö-
masten inte har tagits fram
på fem år, inget av detta är
sakskäl enligt Lennart
Nilsson.

– Enbart om vi hade en
detaljplan för området skulle
vi ha kraft att mota bort mas-
ten. Men en sådan kan vi inte
komma med i efterhand,
säger Lennart Nilsson.

Socialdemokraterna har i
och med sitt stöd till mode-
raterna i mastfrågan gjort
avsteg från tidigare princi-
per. Bland annat lämnade de
tillsammans med miljöpar-
tiet 2003 in en motion till
kommunfullmäktige om att
en så kallad lågstrålande zon
borde inrättas i kommunen.
Inför denna mandatperiod
har socialdemokraterna till-
sammans med miljöpartiet
och vänsterpartiet bildat
miljökoalitionen.

Men Fredrik Sirberg (s),
socialdemokraternas leda-
mot i byggnadsnämnden,
hänvisar liksom Lennart
Nilsson till att det inte är
möjligt att gå emot Läns-
styrelsen.

–  Nu har masten tragglats
genom nämnden ett antal år.
Första gångerna yrkade vi på

ett nej och hänvisade till för-
siktighetsprincipen. Då gäll-
de att vi och de borgerliga
partierna inte ville ha två
master på södra Adelsö. Nu
är det bara en mast som är
aktuell. Länsstyrelsen har
skriftligen bett oss fatta ett
positivt beslut. Om vi hade
sagt nej nu, hade Läns-
styrelsen fattat beslut i vårt
ställe.

Nämnden har hämtat stöd
för sitt ställningstagande dels
hos den jurist som kommu-
nen anlitar, Annika Gustafs-
son, dels hos Gunilla Stener,
jurist på Länsstyrelsen.

– Juristerna på Läns-
styrelsen säger att det inte
har tillkommit några nya
sakskäl, att det är samma
ärende som 2003. Vi har
också inhämtat råd från mil-
jökontorets tjänstemän som
sagt att det inte finns någon
anledning att på nytt pröva
ärendet i miljönämnden.
Vad beträffar påverkan på
landskapsbilden har den
redan tidigare prövats,  säger
Fredrik Sirberg.

Men sedan 2003 har en för-
valtningsplan för Hovgården
tillkommit.
– Den vet jag inget om, säger
Fredrik Sirberg. 

Enligt Gunilla Stener på
Länsstyrelsen, en av de juris-
ter som byggnadsnämnden
har talat med, avgörs sakskä-
len från fall till fall, men att
hon uppfattar att de argu-
ment som Aktionsgruppen
har mot masten inte “skulle
kunna gå” vid en prövning
enligt plan- och bygglagen.  

Lennart Nilsson och
Fredrik Sirberg har fel,
menar Åke Kolm, Aktions-
gruppen Adelsömasten, och
hänvisar till en skrivning  i
det omtalade tillsynsbeslut
som Länsstyrelsen tog förra
året. Det var då byggnads-
nämndens ledamöter re-
kommenderades att sätta sig
på skolbänken.

Så här står det: “Av JO:s
beslut från den 27 december
framgår bland annat att
´utgångspunkten är att
beslutsmyndigheten skall
godta den sakprövning som
överklagandeinstansen har
gett uttryck för om inte sär-
skilda skäl talar mot detta.
Sådana särskilda skäl kan
föreligga om det har tillkom-
mit nya omständigheter som
rimligen skulle ha medfört
en annan bedömning, eller
om överinstansen har gjort
sig skyldig till en uppenbar
felbedömning`.

Det är just detta med nya

särskilda skäl som Aktions-
gruppen har tagit fasta på
och som gruppen kommer
att använda sig av i ett över-
klagande. 

Också de partier som rösta-
de nej i byggnadsnämnden
stödjer sig på  att nya sakskäl
tillkommit. 

– Vi anser det inte vara
ansvarsfullt att byggnads-
nämnden ska fatta beslut på
fem år gamla handlingar och
efterfrågar ett aktuellt
underlag för beslut, skriver
fyra partier, via Solveig
Brunstedt (c), Gunilla
Lindberg (fp), Peter Öster-
gren (kd) och Anne Lindberg
(mp).

– Moderaterna spräckte
därmed den borgerliga alli-
ansen och socialdemo-
kraterna spräckte miljökoali-
tionen,  skriver Solveig
Brunstedt i en e-post-kom-
mentar till MN. 

– Dessförinnan hade vårt
förstahandsyrkande om ett
uppdaterat och relevant
beslutsunderlag röstats ned.
Vi ville dels anmoda explo-
atören att uppdatera sin
ansökan från år 2003, dels
höra miljönämnden respek-
tive kulturnämnden innan
beslut.

INGELA MÆCHEL

Mastfrågan splittrade alliansen

Det är det här striden gäller. Till vänster om kyrkan, väl synlig
från världsarvet Hovgården, kommer en 3G-mast att sticka
upp i skogsbrynet.
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Trött på bilköer?
2 montörer sökes!
Vi söker dig som bor i Ekerö kommun och
önskar ett intressant arbete samt vill arbeta i
ett litet företag med trivsamma arbetskamrater.

Är du intresserad?
Har du erfarenhet av hantverksarbete/
installationsarbete, körkort eller just slutat sko-
lan eller slutar till hösten kontakta oss.

Vi erbjuder:
- Självständigt arbete med ansvar
- Varierande arbete hos våra kunder
- Intern utbildning

Vi arbetar med :
Installation och service av 
- Värmepumpar
- Kylanläggningar
- Ventilation

Kontakta:
Peter   0701-90 17 71, Kjell 0705-79 18 06
eller nedanstående alternativ

Inneklimat service ab          
Tel 560 248 00   

www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå

Swegro AB producerar, produktutvecklar och marknadsför
färska grönsaker, rotfrukter så väl konventionellt som eko-
logiskt odlade. I Swegro AB ingår tre packerier samt Thors-
lunda Växthus. Tillsammans är vi drygt 100 personer.

Sveriges största producent 
av sallat och färska örter söker 
Truckförare / Växthusarbetare 

Thorslunda Växthus söker två truckförare/växthusar-
betare.  Dina arbetsuppgifter blir orderplockning och
packning av kundorder samt lossning och lastning av
in och utgående gods. Du kommer att arbeta i nära
kontakt med övrig växthuspersonal, säljorganisatio-
nen och speditörer.

Krav: I ditt arbete förväntas du vara en drivande per-
son. Du ska vara kvalitets- och servicemedveten, ans-
varskännande och ordningsam, samt ha god förmåga
att planera. Truckkort för ledstaplare och motvikts-
truck, tala och förstå svenska väl samt datorvana. 

Växthuset ligger mitt på Färingsö, ca 40 minuters
bussresa och ca 2,5 mil från Brommaplan och därför
är körkort behörighet B och egen bil en fördel.

Då vi arbetar med odling av sallat och örter ser vi
det som en fördel om du har erfarenhet från färskva-
rubranschen eller dagligvaruhandeln.

Erfarenhet: Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Tillträde: Snarast

Skriftlig ansökan till ovanstående tjänster önskar vi
senast 2008-05-30 till
Swegro AB, att. Ezvin Zilic, 17996 Svartsjö alt.
ezvin.zilic@swegro.se

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

Oriflame Products Sweden söker:

Skiftgående arbetsledare 
till produktionsavdelningen

Erfarenhet av arbetsledning är ett krav.
Ytterligare information lämnas av:
Per Lagerkvist, tel 560 386 10

Sista ansökningsdag: 2008-05-27
Vi tar emot ansökan via e-post:
susanne.hagg@ops.oriflame.se eller via post:
Oriflame Products Sweden, 
Box 126, 178 22 Ekerö
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Invigning med eldförhinder
Nyinvigningen av
Jungfrusundsåsens fri-
luftsområde den 11 maj
blev inte riktigt som
arrangörerna hade
tänkt sig. All fokus för-
flyttades till en mindre
skogsbrand som starta-
de strax efter att invig-
ningsbandet klippts.

Skogsbranden hade orsakats
av ett par 10-åriga pojkar
som lekt med tändstickor i
den knastertorra skogen
bredvid Ekebyhovsbacken.
Invigningsprogrammet fick
tillfälligt överges när ett gäng
besökare gav sig in i skogen
för att hindra spridningen av
elden med hjälp av granrus-
kor. När brandförsvaret tog
över fick de släcka ett cirka
400 kvadratmeter eldhärjat
skogsområde.

Kommunstyrelsens ord-
förande Peter Carpelan som
höll i invigningssaxen lov-
prisade föreningarnas insats
för att utveckla området.

– Hade vi enbart från kom-
munen skött det här, hade vi
inte kommit lika långt som
det gjorts tack vare för-
eningssamarbetet. Det är ju
ett fantastiskt område som vi
ska göra allt vi kan för att
fortsätta utveckla på bästa
tänkbara sätt. Vi har också
diskuterat att göra Jungfru-
sundsåsen till ett naturreser-

vat, det gäller bara att inte
lägga ”en död mans hand” på
det hela. Alltföt strikta regler
gör att vi inte kan utveckla de
anläggningar som vi vill ska
finnas här, sa Peter Carpelan i
sitt invigningstal.

Den tidigare infekterade
frågan om att nagga frilufts-
området i kanten med att
bebygga kring Roshagen
nära Skärvik verkar nått en
acceptabel lösning för de

inblandade.
– Kommunen har numera

lovat att bara exploatera
markbitar söder och väster
om Jungfrusundsvägen vid
Roshagen, vilket vi accepte-
rat, säger Stefan Bernson,
ordförande i Mälarö SOK.

– Som en följdeffekt av
samarbetet har flera tviste-
ämnen mellan föreningarna
–  som tidigare inte ens suttit
vid samma bord – kunnat

lösas. För vår del får vi nu
möjlighet att arrendera 3000
kvadratmeter kommunal
mark för att bygga ett nytt
scouthus, där det också
skrivs in i kontraktet att vi får
anlägga bryggor. När allt är
klart kan vi lämna våra hus
vid Björkudden och Tran-
holmsvägen, säger Niklas
Hagdahl, ledare i Träkvista
sjöscoutkår.

OVE WESTERBERG   

företagsnytt

Lite uppåt i 
företagsklimatet
FÖRETAG | I Svenskt
Näringslivs ranking över
kommunernas företagskli-
mat för 2008 gjorde Ekerö
kommun ett skutt i rätt
riktning.

På årets lista placerades
Ekerö kommun på plats 182,
vilket var 17 pinnhål högre är
året före. Då fick man plats
201 bland landets 290 kom-
muner. Det är dock en bit
kvar till plats 138 som man
fick 2005.

Den mest företagsvänliga
kommunen i Sverige blev i
år Solna. 

Rankingen baseras till
största  delen  på v ad  totalt 
35000 företag anser om
företagsklimatet i den egna
kommunen, men också på
statistiska fakta från SCB.

Stoppa langningen
FÖRETAG | Ekerö kommun
har bjudit in öarnas företa-
gare att delta i den länsöver-
gripande kampanjen ”Stoppa
Langningen – nakna san-
ningar om unga och alko-
hol”.

Det övergripande målet är
att försvåra och minska till-
gången till alkohol för ung-
domar. Försäljning av alko-
hol sker vanligtvis genom
kontakter på Internet, via
sms och andra för ungdomar
kända kanaler, vilket många
vuxna inte känner till. 

En av flera som försökte hejda eldens spridning i Jungfrusundsskogen innan brandförsvaret
anlände var kommunalrådet Peter Carpelan.

Blåsare från Kulturskolan
bjöd på fanfar och musikun-
derhållning.

Ekerö Bike Park visade vad
downhill är på sin skogslinga
nerför Ekebyhovsbacken.

Träkvista sjöscoutkår bjöd
på kanot- eller segeltur.

FÖRETAGS
REKLAM

Vi har platsen för dig
och ditt företag

35 rörliga reklampelare 
i Stockholm med omnejd

Vid förfrågan ring 560 333 90









Vaccination med fästingbussen vid:
● ICA Nyckelby 22 maj och 13 juni kl 15-19.
● ICA Skå 25 maj kl 10-15 och 12 juni kl 15-19.

Vi tar även kortbetalning.

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

www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral
informerar

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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ADELSÖ | Under ett par
veckor i maj får familjen
Rönnberg räkna med både
spontana besökare och
andra beundrare utanför
deras hus som vill beundra
deras enorma praktmagnolia.

Eftersom magnoliaträdet är
närmare åtta meter högt och
knappt tio meter brett är den
svår att missa för bilisterna
som är på väg till eller från
Adelsöfärjan.

– Enda nackdelen är att vi
får sopa upp 100-tals liter
blomblad som faller ner på
innergården varje år. Men
den är ju så vacker när den
står i blom, så det får man stå
ut med, säger Gaston
Rönnberg.

Praktmagnolian plantera-
des av trädgårdsmästare Erik
Svensson 1974. När Gaston
Rönnberg flyttade in på Lilla

Stenby väg 10 hade trädet
nått blygsamma tre meter. 

– Jag har själv inte sett eller
hört talas om en så här stor
praktmagnolia. Möjligen har
den fått växthjälphjälp av
värmerören som ligger
under trädet, och går från
bostadshusets värmepanna
till garaget.

Praktmagnolia är inte en
naturlig art i magnoliasläktet
utan en hybrid skapad 1820
av yulanmagnolian och lilje-
magnolian. Praktmagnolian
är den vanligaste odlade
magnolian i Mellaneuropa
idag.

Det finns ett fossil från en
magnoliablomma som är ett
hundra miljoner år gammalt.

Men så är magnolian också
ett av våra mest mytom-
spunna träd.

OVE WESTERBERG

Den praktfullaste magnolian

�� påG

FORTS FRÅN SIDAN 2

Rädda Barnen Mälaröarna
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 25 maj kl 12-16.
Alla barns dag. Aktiviteter
ute och inne antingen man
springer på egna ben eller
får hjälp med förflyttningen.

Finalkonsert
Flickkören TONPRICKARNA

och ungdomskören
MÄLARÖ VOCALIS bjuder
på sin finstämda sommar-
konsert, körernas final!
Medverkar gör även Ulf
Edlund, fiol. Välkommen till
EKERÖ kyrka den 25 maj kl.
17, fri entré. Körledare är
Carina Bergstedt Edlund.

Eldgarnsö, Färingsö
En vandring med Frilufts-
främjandet Mälaröarna i

naturreservatet för att se på
mistlarna, mängderna av lil-
jekonvalj och för att lyssna
på vårfåglarnas kvällskon-
sert. Kikare, kvällsfika och
grova skor rekommenderas.
28 maj, samåkning från
kommunhuset kl 18.30. Mer
info tel 560 317 70, 070-560
50 56.

Jungfrusunds barndag
vid Jungfrusunds Café den

31 maj kl 10-16. I år i samar-
bete med Jungfrusunds
Marina som har Jungfru-
sundsdagar och med färje-
rederiet som firar 15 år på
ekerö. Så förutsättningarna
finns att det kan bli en riktigt
häftig helg!

Jungfrusundsdagarna 
på Jungfrusunds Marina 30-
31 maj. Jungfrusunds ma-
rina inviger sommaren med

aktiviteter för både stora
och små. Alla verksamheter
på Jungfrusund kommer
hålla “öppet hus”. Massor av
aktiviteter för barnfamiljer
och båtägare.

Kristdemokraterna i Ekerö
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 31 maj kl 12-16,
Aktiviteter för barn. Kl 14
Sång och musik. Tal av riks-
politiker. Utdelning av

Vitsippspriset.

Folkpartiet Liberalerna
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 1 juni kl 12-16, kl
14 Ekerökörens försom-
markonsert. Magi med
Stefan Valdemar.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.s

MUSIK| De två uppmärk-
sammade och välljudande
flick- och ungdomskörerna
Tonprickarna och Mälarö
Vocalis sjunger snart på
sista versen.

På mors dag den 25 maj
klockan 17 utlovas en fin-
stämd finalkonsert med vår -
och sommarsånger i Ekerö
kyrka med de båda körerna,
under ledning av körledaren
Carina Bergstedt Edlund.
Tonprickarna överlever dock
fram till den 3 september då
de bokats in bland underhål-
larna på De gamlas dag med
drottning Silvia bland åhö-
rarna. 

– Man kan fråga sig om det
är rätt beslut att lägga ner
något som egentligen är det
roligaste man gör under
veckan. Så beslutet jag fattat,
är det största och svåraste i
mitt yrkesverksamma liv.

Anledningen är kort och gott
att priset jag fått betala varit
för högt. Körernas  arbetsbe-
lastning de sista åren, i kom-
bination med mina övriga
arbetsplatser under veckan,
har tärt på krafterna. Fa-
miljen och min hälsa har bli-
vit lidande och jag måste
bromsa i tid, säger Carina
Bergstedt Edlund.

Flickkören Tonprickarna,
som har 24 medlemmar, har
funnits i 16 år. Mälarö Vocalis
startade som en flickkör för
fem år sedan. Till slutfinalen
finns även sju killar i kören,
vilket är ett relativt ovanligt
fenomen för körer i ålders-
spannet 14-22 år.

Finaldags för Tonprickarna
och Mälarö Vocalis

Mälarö Vocalis och CarinaGaston Rönnberg beundrar sin enorma praktmagnolia.





Nu har vi öppnat kontoret 
och båtarna ligger vid bryggan!

Vi finns på Jungfrusunds Marina

Välkomna!

Vi tar nu

emot nya 

säljuppdrag!

Tel: 560 340 20   ●  Bryggavägen 133   ● www.smy.se
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Nu kommer dom rasslande, inande, surrande

och brummande, till stor glädje – åtminstone

om man råkar vara fågel eller fladdermus...

N
är vi äntligen kan njuta av ljumma sommarkvällar
blir vi överfallna av hungriga myggor. På dagarna
härjar flugor, getingar och bromsar de senare ibland  i
storleksordning gråsparv. Vid ett lyckat anfall tar de

rejäl och smärtsam munsbit, men risken är absolut störst om
man råkar vara häst.

De flesta invånarna på jorden är insekter och 700 000 har bli-
vit namngivna.

Sveriges farligaste djur är den mikroskopiska fästingen, knap-
past någon festlig gynnare och ingen kan heller säga vad den gör
för nytta i naturen. Å andra sidan gör inte människan heller nå-
gon större nytta i naturen utan  skövlar, smutsar ned och förgif-
tar.

De allra flesta insekterna kommer däremot till stor glädje – åt-
minstone om man råkar vara fågel eller fladdermus. En fladder-
mus  kan sätta i sig 7000 myggor på en enda natt! Försök med
det med hjälp av en elektrisk, blålysande  myggdödarmaskin
den som kan. Då är det  betydligt effektivare att hänga upp flad-

dermusholkar. Om fladdermössen kunde
tala skulle de  ta upp sitt stora problem,
bostadsbristen. Det saknas lador och vin-
dar och  murkna träd där de kan föda upp
ungarna.

Ljudet av svalors svirrande tillhör nog
det mest somriga som finns. Denna lilla
fågel har utan karta och kompass flugit hit
ända från Sydafrika.  Man kan fråga sig
varför våra flyttfåglar företar sig så långa
och livsfarliga resor  två gånger om året…
Jo, den rikliga tillgången på insekter,

främst myggor och flugor. En enda  svalas matleverans kan inne-
hålla 300 insekter. Den som har lyckan att ha ett svalbo i sin när-
het kan sen roa sig med att räkna ut hur många insekter den ma-
tar sina ungar med på en dag, en vecka… en sommar...

F
ör några år sen bestämde EU att alla svalbon som fanns i
lantgårdarnas logar skulle spolas bort pga av smittoris-
ken – detta långt före fågelinfluensahysterin. Detta är ju
rent kriminellt och kan  sluta med att vi inte får uppleva

ljudet av svalor under ljumma sommarkvällar. Sädesärlor, röd-
hakar och andra flyttfåglar kräver  tusentals insekter för att föda
upp sin familjer. Flugor står ofta som en favoriträtt på menyn.
Alltså är flugor bra, ju fler desto bättre!

Det är ingen slump att många fåglar bosätter sig i närheten av
människan och hennes djur eftersom där alstras flugor i mängd.
Komockor är en av de bästa platserna för en lyckad  äggkläck-
ning. Detta känner sädesärlorna till  sen stenåldern och vet att de
tryggt kan  bilda familj i närheten av en kohage.
I brist på komockor går det bra med hästbajs, huvudsaken är att
skafferiet är välfyllt dvs en aldrig sinande tillgång av färska flu-
gor. Den som  nu inte har tillgång på färska komockor kanske
kan hyra ett par ponnier över sommaren för att ge sitt bidrag till
ett rikt fågelliv. 

En annan föga populär krabat är getingen. Men getingens
rykte är orättvist skamfilat. Egentligen är den ju  ett matematiskt
geni som bygger sina  sexkantiga celler utan tillstymmelse till
mätinstrument. Getingen är ett rovdjur som  tar mängder av in-
sekter. Det finns många olika getingarter, den största är bålge-
tingen som är imponerande i sin storlek men  faktiskt den mest
harmlösa. Alla getingar kan dessutom tillverka papper genom
att blanda trä med saliv. En sak har de dock inte lärt sig: att
skriva, men det gjorde…                  

Ann Margret Rogby

• 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.

Slå inte ihjäl 
frukosten

för svalan...
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SVARTSJÖ | Den 24 maj
öppnar Statens fastig-
hetsverk några av
Sveriges hemliga rum
för allmänheten, på
Mälaröarna öppnas alla
dörrar till vårt gemen-
samma kulturarv
Svartsjö slott.

För andra gången blir det fritt
fram att besöka de byggna-
der som förvaltas av Statens
fastighetsverk, vilka vanligt-
vis är stängda för allmänhe-
ten. Totalt är det 26 ställen i
Sverige som öppnar sina
”Hemliga rum”, som Sta-
tens fastighetsverk kallar sin
temadag.

I Svartsjö slott, som under

ett par år varit mycket åter-
hållsamt med öppettiderna
för allmänheten, guidas
besökarna denna gång till
slottets alla vrår. 

Bland mycket annat utlo-
vas historien innan Hårle-
mans rokokopärla byggdes,
den för många okända rui-
nen efter den ursprungliga
renässansborgen på Svartsjö,
som brann 1687. Dessutom
finns Drottning Lovisa
Ulrika i sitt sovrum, och en
fånge med ovanligt mycket
kunskap i slottets isolerings-
cell. Kung Gustav Vasa bju-
der på musik och barnopera
och barnen kan springa
”Kung Eriks löpartävling” i
slottsparken.  

År 1734 fick Carl Hårleman
i uppdrag att rita ett nytt
slott på Svartsjö. Resultatet
blev ett franskt lustslott i
svensk tappning. Detta lilla
lantslott utgör slottets mitt-
del eftersom slottet förläng-
des med två flyglar kring
1770, ritade av Carl Fredrik
Adelcrantz. 

År 1888 upphörde Svartsjö
att vara ett kungligt slott.
Det byggdes om och öppna-
des 1891 som tvångsarbets-
anstalt på grund av den nya
lösdriverilagen. 1966 upp-
hörde slottet att vara anstalt.

Statens fastighetsverk
restaurerade slottet och delar
av parken mellan 1995 och
2002.

EKEBYHOVS SLOTT| Vår-
säsongens sista utställare i
Ekebyhovs slottsgalleri blir
med mor och dotter Wanja
Nones Håkansson respekti-
ve Camilla Skorup, som
bjuder på ”konst i rörelse”.

Skulptören Wanja Nones
Håkansson, som gör sitt
femte besök som utställare i
träslottet, gillar strama
skulpturala former, gärna
gjutna av brons.

– Mitt Stora intresse är att
teckna och skulptera männi-
skor i rörelse – inte minst
människor som musicerar
eller rör sig till musik.
Musikanter har ofta ett
mycket personligt rörelse-
mönster – inte bara beroen-
de av sitt instrument utan
också agerandet utifrån sitt
temperament. 

Jag är hårt skolad i att inte
krångla till det – hellre dra
ifrån än lägga till, säger
Wanja Nones Håkansson.

Wanja arbetar både figu-
rativt och non figurativt.

Favoritmaterialet är skulp-
turer i gjuten brons, enligt
förlorat vaxmetoden, men
även i andra metaller som
tenn och lättmetall.

Textilkonstnären Camilla
Skorup, som har bott 20 år
på Ekerö, älskar att arbeta
med det textila materialet på
grund av att ”det textila är ju
så skulpturalt”.

– Helst vill man få ett
uppdrag så att man kan till-
verka en textil som stämmer
med miljön. Jag vill bidra till
att skapa en miljö för män-
niskor att trivas i. En miljö
för öga och öra där textilier-
na kan hjälpa till att både ge
en ljuddämpande effekt och
försköna rummet, säger
Camilla Skorup.

Idag är Camilla verksam i
sin ateljé i Stockholm.
Hennes egendesignade
konsthantverk finns bland
annat i Svensk Hemslöjds
butik i Sockholm, där kan
man hitta hennes randiga
kuddar som hon aldrig
tröttnar på att tillverka.

GÄLLSTAÖ | Hantverks-
stallet Gällstaö gårds galleri
har efter en lång vinterdvala
öppnats. Först ut som sepa-
ratutställare är ekeröbon
Anders Höök med utställ-
ningen ”akvarellen i mitt
hjärta”.

På den alltmer tätbebyggda
ön Gällstaö finns snart bara
Gällstaö gård och några av
Mellansveriges mäktigaste
ekar kvar som ekon från förr.
Och när merparten av
Ekerös övriga gallerier har

sommarstängt bjuds det
dessutom på sju konst- och
konsthantverksutställningar
i gårdens eget galleri.

Anders Höök har sedan
cirka 15 år tagit upp sitt stora
intresse för måleri och då
främst akvarell. Han har
dock inte varit alltför aktiv

att visa upp sina fria och låg-
mälda akvareller i officiella
sammanhang tidigare.

– Akvarelltekniken ger
mig stora möjligheter till
utlopp för min fantasi och
bäst möjlighet att skildra vad
jag känner inför en upplevel-
se. Det är snabbheten i
mediet och dess oförutsäg-
barhet som tilltalar mig,
säger Anders Höök. 

Han gillar att experimen-
tera och tänja på akvarelltek-
nikens möjligheter och arbe-

tar helst med mycket vatten
där färgpigmenten kan röra
sig tämligen fritt men ändå
styras till de bilder han vill
bygga upp.

– Jag vill aldrig stå direkt
och måla av ett motiv utan
vill röra mig och samla
intryck. Jag kan sedan känna
att upplevelsen av motivet
finns inom mig mycket
påtagligt. 

Anders Hööks ”akvarellen
i mitt hjärta” kan avnjutas
mellan 31 maj och 22 juni.

Hemliga rum i Svartsjö

Konstsommar i Hantverksstallet

Rörelsekonst 
av mor och dotter

Ett av Svartsjö slotts allra
hemligaste rum är isole-
ringscellen i källaren.
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JUNGFRUSUNDS marina
införlivades den 1 maj i
Strömma kanalbolagets
reguljärtulista mot Birka.

I och med att marinans
nya brygga blir Ekerös enda
angöringsplats, stryks Kag-
geholm från turlistan. Varje
dag fram till den 7 septem-
ber angör m/s Victoria
bryggan klockan 10.05 för
vidare tur till Birka, på
hemfärden mot Stadshus-
bron mellanlandar den vid
Jungfrusund klockan 16.05.

För alla som fortfarande
pratar lyriskt om 1990-ta-
let, då man kunde ta båten
från Tappströmskanalen till

storstan både morgon och
kväll, öppnas en ny liten
möjlighet. Kliver man om-
bord på eftermiddagsturen
är man mitt inne i stan efter
en dryg halvtimmes färd. 

– Eftersom Jungfrusund
kunde erbjuda både parke-
ringsplatser och bussför-
bindelse föredrog vi den
bryggan framför Kagge-
holm, säger Magnus Krantz
på Strömma kanalbolaget.

För övrigt är personalen
på m/s Victoria i skrivande
stund inte indragna i far-
tygsbefälsstrejken som star-
tade den 13 maj. 

OVE WESTERBERG

Sjövägen till storstaden

Victorias första angörning vid Jungfrusunds marina den 1 maj.
Foto: Christoffer Landberg

SOPSÄCKARNA har stått
som ett pärlband längs vägar
efter att ett gäng fotbollsspe-
lare plockat bilistskräp ur
vägdikena. 

Varje vår tar några lag från
Ekerö IK och Skå IK på sig
uppgiften att plocka upp så-
dant som egentligen inte
borde hamna i dikena. Som
tack får de en slant att stärka
lagkassan med. I år har Eke-
rös A- och B-lag tagit hand
om kommunens vägar me-
dan ett flicklag från Skå och
ett pojklag från Ekerö rensat
längs länsvägarna.

Entreprenören, Närlunda
schakt, har sedan flera år
överlåtit den stora vårstäd-
ningen längs kommunens
och vägverkets vägar på id-
rottsföreningarna. Dikes-
röjningen längs länsvägarna

ingår därför i kampanjen
”Städa Sverige” som är ett
samarbete mellan Pool 2 Tu-
sen – idrott i samverkan och
vägverket. Även kommu-
nens vägdiken, i främst
Ekerö tätort, får sig en rens-
ning under samma period.

– Vi måste dock vänta
tills det är tillräckligt torrt i
dikena. Är det ett par deci-
meter vatten i dikesbotten
blir det svårt att få väck allt,
säger Anders Garmark från
tekniska kontoret.

I hela Sverige är det varje
år i genomsnitt 10 000 ung-
domar från 300 föreningar,
som städar upp 1 miljon kilo
skräp längs 12000 kilometer
väg.

– En sträcka som blivit
värre för vart år är den mel-

lan Tappström och Skå åter-
vinningsstation. Mycket av
det som ska till återvin-
ningsstationen trillar av de
privata släpkärrorna på vä-
gen dit. I tätorten kommer
mycket från de överfulla
papperskorgarna vid buss-
hållplatserna, eftersom de
inte töms tillräckligt ofta.
Speciellt nu när även gratis-
tidningarna Metro och
Stockholm City kastas där.
Mellan Nockebybron och
Lindö tunnel blir det
mycket plock av förpack-
ningar från gatukök och
snabbmatskedjor på fastlan-
det, säger färingsöbon Mar-
gareta Moar, som organise-
rat dikesstädningen på Mä-
laröarna under många år.

OVE WESTERBERG

Spelarna dikesröjer efter skräpiga bilister

Försvararen
Håkan Eriks-
son och 
mittfältaren
Andreas
“Strumpa”
Ekeling från
Ekerö IK:s A-
lag som dikes-
städare vid
Bryggavägen.

MED VAJANDE fanor och
plakat samlade sig socialde-
mokraterna i Ekerö för tra-
ditionsenligt protesttåg och
torgmöte på Mälarö torg
den 1:a maj.

Ett 25-tal medlemmar
och partisupportrar tågade
från kommunhuset till
Ekerö centrum till spel och
sång. Väl på torget, där yt-
terligare ett 30-tal åhörare
anslutit sig, talade först
Nasli Pirayehgar, ordföran-
den i SSU i Ekerö, om ung-
doms- och integrationsfrå-
gor. 

Huvudtalare var stock-
holmsborgarrådet Teres
Lindberg. Efter att partiets
ledande företrädare kort re-
dovisat sina ståndpunkter i
de olika kommunala nämn-
derna avslutade det social-
demokratiska oppositions-
rådet Ulric Andersen mötet
med att beskriva vad som
kännetecknar ett rättvist
och solidariskt samhälle.

1:a maj enligt
traditionen 

Socialdemokraterna i Ekerö
samlar sig till sitt sedvanliga
1:a majtåg.



www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00 ● Skå industriby
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FÖR HUNDRA ÅR SEN |
Omkring 1880 flyttade
familjen Söderberg från
Skå till Roshagen, ett
nybygge i Jungfrusunds
åsens södra del.

Här bodde man intill den
krokiga landsvägen som idag
kallas Jungfrusundsvägen.
Ett rejält hus byggdes på en
bergknalle och snart fanns
här också en fruktträdgård.
Nedanför berget rann ån
som ibland svämmade över
och bildade gräns mot den
lilla åkern. Men huset stod
tryggt på sitt stenfundament
med ryggen mot skogen. På
en annan kulle, lite närmare
landsvägen, bodde torparen
Karl Johan Karlsson med sin
familj. Det var på den tiden
då småfolket levde i symbios
med godsherrar och stor-
bönder. Så var det också för
Söderberg och Karlsson.
Men i början av 1900-talet
började man söka arbetstill-
fällen på andra orter. Staden
lockade. De två bosättning-
arna på Roshagens kullar
övergavs så småningom.
Ingen vet när torpet för-
svann, men Söderbergs kåk
stod kvar till långt in på
1960-talet innan det revs.

Idag kan man se spåren efter
de båda bosättningarna. På
torparens kulle syns fortfa-

rande gångstigarna som gick
runt husen och den gamla
jordkällaren. Med lite skick-
lighet kan man faktiskt åter-
skapa hela torparmiljön.
Söderbergs husgrund är
täckt med växtlighet och lite
mer svårupptäckt. De gamla
äppelträden står på rad och
gårdsstrukturen är fullt syn-
lig.

Det är inget särskilt med
Roshagen och de människor
som levde där. Men platsen
är en del av vår gemensamma
historia, folkets historia. På
Ekerö kryllar det av slott och
herresäten, kungar, drott-
ningar och krigsherrar har
det skrivits hyllmetrar om.
Vem bryr sig om Söderberg

och Karlsson och två simpla
husgrunder? 

Roshagen är en del av det
skogsparti som idag utgör
Jungfrusundsåsens natur-
och strövområde. Trots att
området ständigt naggas i
kanten har det behållit sin
karaktär av orörd natur. Om
man bortser från de många
stigarna som går lite kors och
tvärs, så ser skogen ut unge-
fär som på Söderbergs och
Karlssons tid. Fast inte så
länge till. Samhället behöver
mer utrymme och snart ska
de båda kullarna i Roshagen
ge plats för ett nybygge.

GUNILLA LINDBERG

En liten flik av historien

Torpet Roshagen låg på en liten bergknalle omgivet av ekar
och björkar. Trädgården var enkel och naturnära. Framsidan
inramades av klätterväxter. Blommor växte i rabatter vid hus-
grunden och i gräsmattan. Kanske fanns här också särskilda
växter som bina gillade. Bilden tagen 1915.
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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

Känn dig stark och
fri

med Kinesiologi

0763-40 52 82

Öka din självkänsla och livsglädje

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

Kom och se vad du kan lära din hund!
Den 1/6 har vi uppvisningar i agility, lydnad och
mycket annat på vår trevliga brukshundklubb.
Har du frågor om din hund hjälper vi dig gärna och
svarar på dem. Välkommen med eller 
utan hund till en rolig och spännande 
dag mellan kl. 11.00 - 15.00.
Vägbeskrivning hittar du på 
www.malarobk.se

Ett arbete med att kart-
lägga och skapa ridvä-
gar, initierat av kommu-
nen men utfört av rytta-
re och markägare, har
pågått i flera år. På en
del håll går det framåt,
men på vissa håll på
Färingsö har konflikter-
na mellan markägare
och hästfolk hårdnat.

Det började med att kommu-
nen kallade till en "häst-hea-
ring". Året var 2003. Ryttare,
näringsidkare inom hästnä-
ringen, markägare med flera
sammanstrålade. 

En av frågorna var ridvägar
och efter hearingen tog
stadsarkitektkontoret initia-
tiv till att bilda grupper med
hästfolk som skulle jobba
med ridvägar och kontakta
markägare för att diskutera
lösningar.

Det var planarkitekt Eva
Mill som drog igång  ridvägs-
grupperna. 

– Vad har hänt sedan 2003?
– Vi bad grupperna visa var

de red så att vi kunde ta hän-
syn till det. Vi har haft
möten med dem då och då

för att se hur arbetet fortskri-
der. På vissa håll går det bra,
på andra håll inte.

– Där det inte finns anlag-
da ridvägar är det mer kon-
flikter. Hur angeläget tycker
du att det är att nå lösningar? 

– Hästhearingen kom till
därför att vi kände att vi nog
borde ta tag i hästfrågan. Den
är bland annat en viktig
näringsverksamhet som
många lever av. Så visst är det
angeläget.

– På Norra Färingsö är
läget låst. Konflikter har för-
svårat kommunikationen.
Varför hjälper ni inte till där? 

– Vi ser inte det som en
kommunal angelägenhet.
Det har aldrig varit mening-
en att vi ska jobba med det
här. Vi ville dra igång grup-
perna, men själva utförandet
har vi tänkt att hästfolk och
markägare ska göra själva. Vi
har mycket annat vi måste
prioritera.

– Men om ni startade det
här projektet, borde ni inte
kunna hjälpa till om det kör
fast?

– Nej det tycker inte jag,
det är inte vad vi sysslar med.
Jag jobbar med planfrågor

och de där sakerna ligger inte
på mitt bord.

– Vems bord ligger de på
då?

– Som jag sa, det är inte vår
uppgift att medla i samtal
mellan ryttare och markäga-
re. Vi ville få med ridvägarna
i stadsplanen, men det har
inte gått överallt.

– Varför finns det ingen att
ringa om hästfrågor i en så
hästtät kommun som Ekerö?

– Det kanske skulle kunna
bli så om det här med hästar
kom upp på politisk nivå och
det fattades politiska beslut
om det som rör hästar, säger
Eva Mill.

Bråk mellan markägare och
ryttare är inget nytt. Er-
farenheterna i många kom-
muner är dock att där man

anlägger ordentliga ridvägar
minskar konflikterna dras-
tiskt. På Lovö, Ekerö och
Munsö finns inga större pro-
blem, därför att där redan
existerar ordentliga ridvägar.
som har bekostats och
genomförts privat. Arbeten
med nya ridvägar pågår nu på
Helgö och Rastaholm.

Ridvägsgruppen på norra
Färingsö bjöd tidigt in mark-
ägare till möten för att se om
det kunde gå att få till
fruktbara lösningar. Man
träffades några gånger, men
någonstans havererade sam-
arbetet. Bland annat skulle
befintliga ridstigar ritas in på
kartor som skulle överläm-
nas till kommunen, något
som flera markägare motsät-
ter sig. 

En anledning till att det kört
fast i Färentuna är att många
markägare är inblandade och
att alla inte har samma åsikt.
Sigge Nordmark är en av
bönderna i trakten.

– Personligen har jag alltid
varit positiv till anlagda rid-
vägar, men de måste göras så
att de verkligen håller, och då
kostar det pengar. Håller de

inte börjar ryttarna rida
bredvid på dåliga ställen, och
då kan det gå som i
Stenhamra där ryttarna till
slut red ut i en åker.

Sigge Nordmark säger att
kommunen mycket väl kän-
ner till alla problem, men
inte vill ta i dem.

– De har undvikit det
länge, men nu har det blivit
så mycket hästar att de måste.
Den springande punkten är
att det måste kostas på. 

En som berörs av motsätt-
ningarna är Agneta Wenn-
inger i Högby. Agneta driver
en lektionsverksamhet på sin
ridbana och behöver då och
då ta sig till ridhuset på Tuna
gård några hundra meter
bort. Förr kunde hon skritta
dit via en gräsväg. Nu är gräs-
vägen nerplöjd och bonden
som arrenderar marken av
kommunen har grävt ett
stort dike där.

– Jag har förlorat elever
som inte längre kan komma
till mig. Jag måste köra häs-
tarna i transport denna korta
bit, eller gå med dem på
Färentunavägen, vilket är
livsfarligt.

Färentunavägen leder här
över ett backkrön med dålig
sikt. Långt ifrån alla bilister
håller 50-gränsen.

– Problemet är inte dom
som kör i 70, problemet är
dom som kommer i 120,
säger Agneta. Nyligen blev
en 14-årig flicka nerprejad i
diket med hästen. Hon blev
blåslagen men bilen stanna-
de inte. 

Det är tal om en gång- och
cykelväg, och Agneta hoppas
att den kan anläggas snarast,
och att det ska gå att rida
längs med den. Agneta är
med i norra öns ridvägsför-
ening och har själv upplåtit
en lång remsa med hagmark
som gör att hon och andra
ryttare kan ta sig runt i en
slinga. I övrigt är hennes
möjligheter att lämna gården
med hästarna små. 

Agneta är besviken över
kommunens passiva håll-
ning i arbetet.

– Vi är många som lagt ner
massor av tid på de här rid-
vägsgrupperna. Några mark-
ägare säger blankt nej till allt
vi föreslår, vi kommer inte
vidare. 

ULRIKA FÅHRAEUS

Färingsö saknar ännu ridvägar
”Nyligen blev en
14-årig flicka ner-
prejad i diket med
hästen. Hon blev
blåslagen, men bi-
len stannade inte”

Ofta trångt och farligt för ryttarna på Färingsö, där läget är låst mellan ryttare och markägare. Att medla mellan dem är ingen kommunal uppgift, anser kommunen.
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BORDTENNIS | Ekerö IK:s
bordtennispojkar födda
2000 skrällde rejält när deras
lag 1 och 2 möttes i Rookie-
cupens final den 19 april.

– Detta är Ekerö IK bord-
tennis största framgång i lag-
sammanhang sedan bord-
tennissektionen startade för
40 år sedan, säger Gösta
Olsson, som varit med sedan
starten 1968.  
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���� DET HÄNDER TILL 2 JUNI

FOTBOLL | Damer div 3 A: 24 maj kl 15 Svanängens IP:
Skå IK-Hässelby SK FF • 1 juni kl 19 Svanängens IP: Skå IK-
Reymersholms IK

Damer div 4 A: 20 maj kl 19 Svanängens IP: Skå DFF-IFK
Täby 

Herrar div 4 M: 18 maj kl 15 Svanängens IP: Ekerö IK-
Sollentuna Fotboll IF • 1 juni kl 15 Svanängens IP: Ekerö IK-
Mariebergs SK

Herrar div 5 M: 28 maj kl 19.30 Svanängens IP: Skå IK-FK
Favoriterna Lidingö 

Herrar div 7 C: 22 maj kl 19 Adelsövallen: Adelsö IF-Real
Gonzo FC • 29 maj kl 19 Adelsövallen: Adelsö IF-FK Öster-
malm 
24 maj kl 13 Söderby: Munsö IF-Homenetmen Armeniska IF

���� LÄGET DEN 14 MAJ

FOTBOLL
Damer div 3 A
Bele Barkarby FF 4 4 0 0 19-2 12
Skå IK 4 2 2 0 6-3 8
IFK Viksjö 4 2 1 1 4-3 7
IK Frej 4 2 1 1 8-10 7
Hässelby SK FF 5 2 1 2 10-13 7
Reymersholms IK 4 2 0 2 8-9 6
FC Djursholm U. 4 2 0 2 6-7 6
Klintehamns IK 4 1 1 2 3-5 4
Sollentuna U. FK 5 0 2 3 3-7 2
IFK Lidingö FK 4 0 0 4 3-11 0

Damer div 4 A
IFK Täby 3 3 0 0 9-1 9
Åkersberga BK 2 2 0 0 17-0 6
Hässelby SK FF B 4 2 0 2 16-6 6
Bele Barkarby B 3 2 0 1 3-12 6
Skå DFF 3 1 0 2 3-4 3
Sollentuna DFF 3 1 0 2 8-10 3
IFK Viksjö B 3 1 0 2 5-9 3

Bollstanäs DFF 3 1 0 2 8-13 3
FC Järfälla 4 1 0 3 4-18 3

Herrar div 4 M
Djurgårdsbrunns 5 5 0 0 18-10 15
Vasasällskapet FK 5 3 2 0 14-7 11
Boo FF 5 3 0 2 8-9 9
Ekerö IK 5 2 2 1 12-6 8
FC Krukan 5 2 1 2 9-8 7
Olympiacos Väll. 6 2 1 3 15-15 7
Sollentuna F. IF 5 2 1 2 5-6 7
Reymersholms IK 5 1 3 1 6-6 6
Amauta IF 5 2 0 3 6-8 6
Mariebergs SK 5 1 1 3 7-12 4
Sickla IF 5 1 1 3 4-10 4
Lo Scudetto IF 6 1 0 5 6-13 3

Herrar div 5 M
Skå IK 5 3 2 0 10-3 11
Järla IF FK 5 3 1 1 15-8 10
Rissne IF 5 3 0 2 12-7 9

Bollmora BoIS 5 2 2 1 9-6 8
Örby IS 5 2 2 1 9-7 8
IFK Lidingö FK 5 2 1 2 8-5 7
Storskogens SK 5 2 1 2 8-6 7
KRIS IF 5 2 1 2 5-7 7
Kälvesta IOF FK 5 2 0 3 8-12 6
Torstens Lärjung. 5 1 2 2 6-8 5
Ingarö IF 5 1 1 3 7-13 4
Favorit. Lidingö 5 0 1 4 3-18 1

Herrar div 7 C
FC Kasam 4 4 0 0 14-5 12
Hom. Armeniska 4 3 0 1 15-8 9
FK Östermalm 4 2 0 2 11-7 6
Real Gonzo FC 3 2 0 1 7-5 6
Kofkella KoIF 4 2 0 2 9-12 6
Munsö IF 3 1 1 1 7-6 4
Ekerö BoIS 4 1 1 2 6-10 4
Adelsö IF 3 0 0 3 2-10 0
Iberoamericana IF3 0 0 3 2-10 0

FOTBOLL | Det har varit
en mycket lyckad start i
division 5 för Skås fot-
bollsherrar, och det
mesta verkar bara
kunna bli ännu bättre.

Trots att man inte kunnat
mönstra bästa laget till
någon av de fem första
omgångarna ligger Skå i
serietoppen, utan förlust.
Tryggheten har främst kom-
mit från det svårforcerade
försvaret med den inlånade,
EIK-målvakten Emil Fnine
som storspelande sista ut-
post. När den långtidsskada-
de trion Johannes ”Tulle”
Eriksson, Peter Fogelklou
och Ivan Skoglund gör full
entré snart borde helheten
stärkas ytterligare.

– Vi letar fortfarande efter
vårt spel. Eftersom vi har
skiftat från ett kontringslag
till att vara ett spelförande
lag lär det nog ta ytterligare
ett tag innan alla bitar fallit
på plats. Det innebär att spe-
larna måste vara i konstant
rörelse samtidigt som laget
måste hålla ihop. Ett spel-
upplägg som kräver bra kon-
dition, men som samtidigt är

betydligt roligare. När allt
fungerat kortare perioder är
vi svåra att stoppa, säger trä-
naren Stefan Eriksson.

Så fortsätter laget att ut-
vecklas som man hoppas och
tror borde ribban höjas till
serievinst, från nuvarande
topp tre.

Säsongens mest skandal-
artade drabbning genomför-
des mot KRIS IF, (Krimin-
ellas Revansch i samhället) i
tredje omgången. Bägge
lagen hade öppnat med två
vinster så allt var upplagt för
en oviss kamp. Skå öppnade
bäst och redan efter fem
minuter kunde Hampus
Gerlach runda målvakten
och sätta första målet. 

När tio minuter spelats
blåser domaren av matchen
eftersom fullt slagsmål pågår
vid KRIS:s avbytarbänk. När
spelet kommer igång drab-
bas KRIS av sin första utvis-
ning efter att Patrik Nilsson-
Ahlm fått en armbåge i
ansiktet.

I andra halvlek är det Skå
som regerar helt och har
kommit upp till 3-0 när
Niklas Nilsson-Ahlm blir
brutalt kapad, och så var

KRIS bara nio. Efter ytterli-
gare ett skåmål börjar KRIS-
supportrarna tröttna och
börjar kasta sten på doma-
ren, som då avslutar tillställ-
ningen när cirka 20 minuter
återstår.

Det troliga är att fotbolls-
förbundet tilldelar Skå tre
poäng och de fyra plusmå-
len. Vad KRIS får för straff är
ännu oklart.

Skås sämsta insats ge-
nomfördes i omgången där-
på när man inte helt rättvist
lyckades bärga en poäng mot
Järla IF FK.

– Matchen påminde om
första mötet mot Ekerö förra
säsongen. Vi spelade rädd-
hågset och får vara mycket
nöjda med att vi fick med oss
en poäng. Som tur är hängde
inte låsningen med till
omgången efter, mot EIK
krävdes tre omgångar innan
vi hittade vårt spel igen,
säger Stefan Eriksson.

OVE WESTERBERG

’’’’VVii  lleettaarr  ffoorrttffaarraann--
ddee  eefftteerr  vvåårrtt  ssppeell’’’’

SSkkååhheerrrraarr  ii  ttaabbeellllttooppppeenn

Måltjuven Johannes ”Tulle” Eriksson gjorde säsongens första helmatch mot Järla.

Segrarna Markus Dany, Joa-
kim Bydolf, Marcus Westman
och lagledaren Gösta Olsson

SSeeggeerrvvaannaa
eekkeerrööggrraabbbbaarr
INNEBANDY | Ekerö IK:s
innebandypojkar födda 1998
har raddat upp segrar i Mitt-
i-Cupen under säsongen. År-
ets höjdpunkter var dock
vinsten i SaltisCupen den 12
april. Guldmålet, 2-1, bärga-
des när tre sekunder återstod
i den jämna drabbningen
mot Arlanda Griffins. 

De 30 spelsugna spelarna
har fördelats på två lag,
bägge lika segerrika. 

EIK:s innebandygrabbar födda
98 försöker sig på segerjublet
efter segern i SaltisCupen

MMeerriitteerraannddee
gguullddaavvsslluuttnniinngg
ISHOCKEY | Skå IK:s Team
95 avslutade säsongen på
bästa tänkbara sätt i en
internationell turnering i
Farsta den 18-20 april.  På
motståndarsidan stod tio lag
från Sverige, Finland, Norge
och Kanada. 

Cupens absoluta höjd-
punkt var förstås segermat-
chen mot det kanadensiska
laget Georgian United. 

Finalen mot Värmdö HC
avverkades med 7-3. Dess-
utom vanns Fair Play cup.     

SSkkåå  ssöökkeerr  mmåålleett
FOTBOLL | Trots att Skå IK:s division 3
damer tycks ha stora problem med mål-
siktet är laget obesegrade efter fyra
omgångar.

Målchanserna framför motståndar-
kassen har varit många, men den sista
välriktade avslutningssparken har allt
för ofta saknats. Men tack vare att man
har en av seriens bästa backlinje finns
man trots det i tabelltoppen.

– Vi gnuggar mycket avslutsövningar
på träningarna för att komma till rätta
med målskyttet. Vi har en mycket bra
harmoni i laget så det handlar inte om
några mentala låsningar, säger Claes
Brolin, damansvarig.

Traditionsenligt har Skådamerna all-
tid haft sina bästa tider under hösten, så
årets start utlovar egentligen ganska
goda tider framöver.

De senaste två matcherna har avver-
kats med 1-0 mot Sollentuna United FK
och 2-2 mot IK Frej. Två kamper som
Skå kunnat punktera på ett tidigt stadi-
um om de tänkta måltjuvarna varit i
form.

Skås team 95 avslutade
säsongen med guldskörd.

HHeelleennaa  ii  bbrraa
sspprriinnggffoorrmm
FRIIDROTT | Ekerötjejen
Helena Karlsson, född -92,
har haft en mycket lyckad
vårsäsong, både på terräng-
stigarna och i skogarna.
Främsta meriten i Mälarö
SOK:s dress togs vid ter-
räng-USM F16 den 3 maj där
Helena kom fyra. Dessför-
innan vann hon terräng-
DM. Löpträningen sker
mestadels i Jungfrusunds-
skogen. När det är dags för
orientering tävlar hon för
Bromma-Vällingby SOK.
Där har hon
kommit tvåa
både i sprint-
SM  och
natt-SM.
Båda SM-
tävlingarna
var i klassen
Damer 18 år.
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FOTBOLL | Säsongens
första ekerömatch på
Svanängen blev en klar
"hemmaseger" och ett
fall framåt.

EE IIKK--SSiicc kkllaa  IIFF  66--00  ((33--00))::
Hemmapremiären, i andra
omgången, var ju utlokalise-
rad till Grimstas konstgräs.
Tillbaka i hemkommunen är
nu Svanängen Ekerö IK:s
tummelplats i väntan på att
Träkvistavallen blir spelklar.

Andreas "Strumpa" Eke-
ling spräckte nollan efter ett
långt inkast och sedvanlig
röra. 2-0 efter dryga halv-
timmen, upprullning på

högerkanten när John Ortos
boll diagonalt når vänster-
backen Axel Ryd. 3-0 före
paus genom Micke Brandt
som elegant sänker en fri-
spark i krysset. Daniel
Bovbjerg sätter fyran efter
eget genombrott. 5-0 faller
efter hörna där Håkan
Eriksson är sist på bollen.
Jimmy Suhr, fjolårets skyt-
tekung, fastställer slutresul-
tatet 6-0 på straff.

Sickla IF var alltför ihåliga
för att utgöra något större
hot och EIK:s insats blir där-
för svårbedömd. Fyra mat-
cher utan förlust, mot lag på
undre halvan, är dock bra att

ha i ryggen och ger arbetsro
när topplagen nu väntar.
Närmast serieledande Djur-
gårdsbrunns FC som blir en
viktig värdemätare.

Thobias Persson följde
upp sin insats mot FC
Krukan och var åter felfri i
kassen med det lilla han
hade att göra. I övrigt kanske
bitarna börjar falla på plats i
tränaren Fouzi Benbouzids
lagbygge. Lasse Langmann
är åter i träning efter sin
handskada medan fjolårets
utropstecken, backen Mar-
cus Lundgren fortfarande
dras med ljumskproblem.

KENTH PETTERSSON 

HHoocckkeeyymmiinnuuss
ISHOCKEY | Skå hockey har
gjort ett minusresultat på
cirka 200000 kronor två år i
rad i förhållande till sin bud-
get. Därför ska nu klubbens
huvudstyrelse tillsammans
med hockeysektionens sty-
relse se till att det blir bättre
balans i ekonomin framöver.

– Även om klubben har en
solid kassa har vi inte råd
med att ha en sektion som
går med förlust år efter år.
Pengarna är ju främst tänkta
att användas i vår satsning på
breddverksamheten, säger
Kjell Eriksson, ordförande i
Skå IK. 

Kostnaden för att driva
hela anläggningen på Svan-
ängen är på 1,6 miljoner kro-
nor varje år, till detta får
klubben ett årligt bidrag på
900000 kronor från kom-
munen. Av de 700000 kro-
nor som måste skjutas till
går det mesta till drift av All-
hallen och personalkostna-
der. 

– Vi måste hitta inkomster
överallt för att få det att gå
ihop. Men eftersom utbudet
av ishockeyhallar i regionen
ökat rejält är det numera inte
lika lätt att hyra ut hallen till
andra klubbar. En gyllene
regel när vi ska få hockey-
budgeten i balans är att det
inte drabbar ungdomsverk-
samheten. Jag anser däremot
att seniorverksamheten i
stort måste bära sina egna
kostnader. 

Vid Skå IK:s årsmöte
den 31 mars fick huvud-
styrelsen uppdraget att
fortsätta förhandlingar-
na med att införliva Skå
Bygdegårdsförening
som en egen sektion i
klubben.
Det hela fortskred enligt pla-
nerna när Bygdegårdsför-
eningen höll årsmöte den 5
maj och uttalade att de ställ-
de sig positiva till att ingå i
Skå IK.

– Klubben har under
många år hyrt den alltmer
nerslitna och vandaliserade
gården och festplatsen. För

att vi ska engagera oss i en
större upprustning måste vi
ha en ägarroll. Vi får regel-
bundet förfrågningar från
andra föreningar som vill
hyra in sig i bygdegården och
på festplatsen, säger Kjell
Eriksson, ordförande i Skå
IK.

Bygdegårdsföreningen bil-
dades 1951. Medlemmarna
var ett stort antal föreningar
som ägde olika antal andelar i
föreningen, varav Skå IK var
en av de större andelsägarna.
Första uppgiften blev att
iordningställa Skå festplats.
1967 invigdes den första

samlingslokalen strax utan-
för festplatsen.

– Det finns flera exempel
där idrottsföreningar och
bygdegårdsföreningar gått
samman. Förhoppningsvis
kan övergången till Skå IK bli
verklighet redan i år, säger
Lars-Erik ”Laken” Eriksson,
som tillsammans med Kjell
Eriksson ska försöka driva
det hela i hamn. 

SSvvåårrbbeeddöömmdd  ssttoorrsseeggeerr

SSkkååfföörrhhaannddlliinnggaarr  oomm  bbyyggddeeggåårrddeenn
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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
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25/4-23/5
Sessor i siden
Sju fabulösa prinsessklänningar i siden med till-
hörande porträtt inspirerat av 1700-talet.
Konstnär: Katrin Rosemaysdotter
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C.

23/5
Plantbytardag på Linnés födelsedag, 
Biblioteket Ekerö C.
Ta med plantor du inte behöver och byt mot något
spännande från någon annans trädgård.
Inlämning och byten mellan kl. 10.00-17.00
Frågor: ring Åsa Sjöberg 560 392 98 eller
asa.sjoberg@ekero.se.

5/6-7/6
Nationaldagsfestival, Ekerö
Torsdag 5 juni, kl. 19.00, är det dags för VårRock 
i Uppgårdsskolans aula.
Fredag 6 juni – Sveriges Nationaldag firar vi tradi-
tionsenligt med en festkonsert i Drottningholms
Slottspark. Trumparaden till vår Stora Scen utgår från
Drottningholms Slott kl. 13.30 och festkonserten
börjar kl. 14.00.
Lördag 7 juni – Barnens Egen Kulturmarknad. 
I och utanför Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra 
kl. 12.00-16.00.
Se utförligare annons i nästa nummer av MN. 
Arrangör: Kulturskolan Ekerö kommun 
www.ekero.se/nationaldagsfestival

2/6-19/6
Konstnären Elisabeth Sivard – en presentation.
Möt Elisabeth Sivard, konst-
nären bakom kommunens 
kommande rondellutsmyck-
ning.

Ett urval av evenemang i Ekerö kommun,
för mer information gå in 
på evenemangskalendern:

www.ekero.se/evenemangskalendern

Kulturens övärld

H
ar man rätt och skyldighet att
ge sig in i debatten om man
tycker att saker och ting håller
på att gå snett?  Jo, jag tycker

att man har både rätt och skyldighet
även om man inte är politiskt aktiv och
kan delta i varje partipolitiskt möte. De
som har den viktiga och ansvarsfulla
uppgiften att företräda oss kan behöva få
lite synpunkter från oss gräsrötter.

NU ÄR DET två frågor
som bekymrar mig:

Kommunfullmäktiges
behandling av revisorer-
nas rapport och den
tänkta försäljningen av
Ekerö Bostäder AB. När
det gäller  revisorernas
rapport, vill jag bara
konstatera att det är
mycket märkligt att full-
mäktige desavouerar sitt
eget granskningsorgan
och på felaktiga grunder frångår reviso-
rernas förslag. Tyvärr kan jag inte se nå-
gon annan utgång av denna närmast pa-
rodiska beredning och behandling av re-
visionsrapporten än att samtliga reviso-
rer avgår. Detta är slutsatsen eftersom
revisorerna saknar det som är utgångs-
punkten för allt politiskt arbete, nämli-
gen förtroende från uppdragsgivaren.

DEN ANDRA FRÅGAN, försäljningen
av Ekerö Bostäder, är det ännu inte för
sent att påverka. Jag tror att det för de
allra flesta ekeröbor var notisen i mor-
gontidningen här om sist var första
gången de hörde talas om frågan. Av no-

tisen framgick att det rådde enighet
inom den så kallade  alliansen och att det
nu var rätt tid att genomföra en försälj-
ning. Detta är för mig en överraskning
eftersom det inom åtminstone ett parti
inom alliansen finns den uttalade upp-
fattningen att Ekerö Bostäder bör behål-
las i kommunal ägo. För övrigt tycks det
vara så att alla är tagna med överrask-
ning: politiker, styrelsen för Ekerö Bo-
städer, partimedlemmar, anställda inom

Ekerö Bostäder, hyres-
gäster och medborgarna
i Ekerö kommun. Så vitt
jag vet har ingen offent-
lig diskussion förts vare
sig i den politiska värl-
den eller i offentligheten
om denna viktiga fråga.
Om den har förts ber jag
om ursäkt att jag varit
ouppmärksam och inte
följer med i en fråga som
verkligen berör alla

kommuninnevånare. Men om debatten
och opinionsbildningen inte förevarit är
det mycket betänkligt.

JAG TYCKER ATT Ekerö kommun ska
behålla Ekerö Bostäder i kommunal ägo,
samtidigt som man välkomnar  andra
aktörer, privata och kooperativa, på bo-
stadsmarknaden i Ekerö.

Vad är konsekvenserna av en försälj-
ning? Om vi börjar med ett tänkt motiv
är det naturligtvis att Kommunstyrelsen
gjort bedömningen att det finns bety-
dande ”övervärden” i företaget. Låt oss
säga att ”övervärdet” tros ligga på 300
miljoner kronor. Den köpare som alltså

betalar ytterligare 300 miljoner kronor
måste naturligtvis ha avkastning på
dessa pengar. Detta kan i huvudsak ske
på två sätt: Effektivare förvaltning och
högre hyror.

EN EFFEKTIVARE förvaltning kan inte
ens komma i närheten av de ökade kapi-
talkostnaderna, alltså är hyreshöjningar
det som återstår. Jag bedömer att detta
inte är möjligt eftersom Ekerö redan i
dag har bland de högsta hyrorna i landet.
Om en hyreshöjning, enligt mitt reso-
nemang, inte är möjlig, finns heller inte
något nämnvärt ”övervärde”. Jag utgår
nämligen från att våra politiker inte ac-
cepterar att en konsekvens av en försälj-
ning skulle bli kraftigt höjda hyror. En
annan konsekvens av en försäljning
skulle vara att kommunen avhänder sig
möjligheten att ha ett avgörande infly-
tande på bostadspolitiken vad avser hy-
reslägenheter. 

EN SÅ VIKTIG fråga som vem som ska
äga Ekerö Bostäder får inte kuppas ige-
nom i ett sammanträdesrum där sedan
kommunfullmäktigeledamöterna binds
av den så kallade partipiskan och för-
väntas gå på Kommunstyrelsens förslag.
Nej, avför försäljningen av Ekerö Bostä-
der från dagordningen och ta upp den i
nästa valrörelse. Först då har väljarna en
möjlighet att ta ställning.

Lars Sandin
Ekerö

Någonting har gått snett i Ekerö

”En så viktig
fråga som vem
som ska äga
Ekerö Bostäder
får inte kuppas
igenom i ett
sammanträdes-
rum”

Regeringen
avgjorde gammalt
bygglovsärende
EKERÖ | Ett överklagat
fyra år gammalt för-
handsbesked på bygg-
lov för ett enbostads-
hus på Stafsunds gård
har nu slutligen av-
gjorts av  Regerings-
rätten, som inte ger
prövningstillstånd.

Det vill säga att Länsrättens
och Kammarrättens tidigare
beslut att återförvisa ärendet
till Ekerö byggnadsnämnd
därmed gäller. 

Byggnadsnämndens mo-
tiv för att överklaga hela vä-
gen angavs med att ärendet
var av ”principiellt intresse”:
Ett nytt enbostadshus intill
torpet Lillskog skulle inte
bidra till en naturlig bybild-
ning. Det är viktigt att tor-
pens karaktär och torpmil-
jöerna bevaras i största möj-
liga mån, ansåg byggnads-
nämnden. Nämnden ifråga-
satte också om Länsrätten
hade satt sig in i ärendet
eftersom Ekerö placerats i
kategorin ”kust- och skär-
gårdsområde” och inte som
sig bör ”Mälaren med öar
och strandomsråden”.

Länsrätten å sin sida argu-
menterade att bebyggelsen
inte skulle vare sig förvans-
ka tidigare bebyggelse, störa
turism och friluftsliv, natur-
eller kulturvärden eller bidra
till ökad trafik.





• 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.
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“Maximum – landets bästa cirkus”
GT 2007

STENHAMRA
Stenhamraskolan
Onsdag 21 maj kl 19.00

Cirkuskassan är öppen på speldagen mellan kl
12-13 samt 2 timmar före föreställningen!

www.cirkusmaximum.se

Välkommen till

LOPPMARKNAD
på Skå flygfält

LÖR/SÖN 24 & 25 maj kl 11-14
(Följ pilarna)

Nettobehållningen går till 
Färingsö Lions hjälpverksamheter

Passa även på att anmäla dina utstädade 
marknadsprylar till Lions 560 245 09, 560 357 19 

eller 0705-79 18 06 så hämtar vi efter 
överenskommelse fram till marknadsdagen.

Hjärtligt tack till alla givare!

Ta med dina 

gamla glasögon!

Ekerö kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde i 
Erskinesalen, Kulturhuset i Ekerö centrum, 
tisdagen den 27 maj 2008, kl 18.30.
Sammanträdet sänds i Närradion, 
101,4 Mhz

Välkomna!

Inger Linge (m)
Ordförande

Sommar
simskola

Nu är det dags att anmäla sig till 
årets sommarsimskola på Mälaröarna!

Vecka 29-31

Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, 
Kärsgatan (förmiddagar), Mörby (förmiddagar)

Stockby (eftermiddagar)

För info och anmälan kontakta:
Stockholms Kappsimningsklubb på
Hemsida: www.skksim.nu
(under “Simskola Ekerö”)
E-post: skk.ungdom@bredband.net
Tel: 08-87 26 59

Ekerövallen offras för Träkvistavallen
VVaadd  hhäännddeerr  ii  EEkkeerröö  kkoomm--
mmuunn  kkaann  mmaann  uunnddrraa??

Träkvistavallen kommer att
få konstgräs, vilket de flesta
tycker är bra –  men till
vilket pris! Ekerö IK föreslår
finansiering genom att sälja
Ekerövallen vid Jungfru-
sundsvägen. Kommunsty-
relsen  ser ut att köpa försla-
get och planerar att stycka

upp området i villatomter,
som säljs till högstbjudande
för att på så vis få fram pen-
gar. Det hela är mycket
kortsiktigt (dvs försäljnin-
gen av Ekerövallen). 

Träkvistavallens konst-
gräs kan finansieras på
annat vis utan större pro-
blem.  En del av bollplanen
vid Ekerövallen   kommer
troligen vara kvar enligt

förre ordföranden i kultur-
nämnden. Några villatom-
ter går väl an, men en stor
del av området borde kom-
munen behålla. Mark sak-
nas för exempelvis hus i två
våningar för hyreslägenhe-
ter. Det råder stor efterfrå-
gan på lägenheter till ung-
domar och äldre. Området
ligger nära  Träkvista torg ,
där det finns matvarubutik

samt en del andra butiker
mm.

Det aktuella området vi
Jungfrusundsvägen  är ett
utmärkt område för yngre
och äldre  – kanske för alla
åldrar. Vi vill inte ha ett seg-
regerat samhälle för olika
kategorier.

Ett av kommunens par-
tier har en arbetsgrupp som
anser att både yngre, äldre

och medelålders borde
kunna hyra en bra bostad,
men det är svårt att påverka
när ett stort parti nästan har
egen majoritet i fullmäktige
och dessutom motsätter sig
att bygga hyreslägenheter i
kommunen.

– Olle Setterlund

Hyresgäster får rädda 
usel kommunal ekonomi
NNuu  hhaarr  hhootteett  mmoott  ddeett  aallllmmäännnnyytt--
ttiiggaa  bboossttaaddssfföörreettaaggeett  ppåå  EEkkeerröö
bblliivviitt  vveerrkklliigghheett..  

Här om dagen beslutade kommun-
styrelsens arbetsutskott att nu ska det
kommunalt helägda Ekerö Bostäder
säljas. Man hoppas att bolagets aktier,
för vilka man en gång betalat 5 miljo-
ner kronor, nu ska kunna inbringa
minst 750 miljoner kronor. 

Hur är det möjligt att fastigheterna
har fått så stor värdeökning. När bola-
gets nuvarande VD tillträdde för
några år sedan hade bolaget en ganska
svag ekonomi. Man gjorde en hand-

lingsplan och efter hand har bolaget
utvecklats mycket positivt. Man har
gjort stora investeringar i underhåll
och energibesparingsåtgärder. Hy-
resgästerna har ställt upp och gått
med på stora hyreshöjningar. 

TIDIGARE HAR DET HETAT,
främst från moderat håll, när man
önskat att sälja av en del av bolagets
fastigheter att det var för hyresgäster-
nas bästa. ”Det är bra för den boende
att få äga sin bostad!” Nu handlar det
inte om hyresgästerna längre – nu är
det kommunens misskötta ekonomi
som ska räddas. Lån ska betalas av

och pensionsskulden skall säkras. 
När kommunstyrelsens  arbetsut-

skott kallades till möte togs försälj-
ningen av bolaget upp som en oan-
mäld extrapunkt på dagordningen.
Något underlag hade heller inte
skickats ut i förväg.  Lika illa var det
när frågan presenterades för  bostads-
bolagets styrelse. Styrelsen hade kal-
lats till ett extra sammanträde den 6
maj med anledning av, som det
uttrycktes i kallelsen, ”kommunens
ekonomiska utredning kring bolagets
värde”. Vid detta möte fick styrelsen
för första gången reda på att det
handlade om bolaget skulle säljas.

Inga papper, ingen förhandsinforma-
tion. En total mörkläggning av en
mörk bostadspolitik. 

KOMMUNEN GÖR SIG AV med ett
viktigt bostadspolitiskt instrument
och Ekerö bostäders hyresgäster
tackar för att de fått vara med och
betala kommunens pensionsskuld
med en av landets högsta hyresni-
våer.

– Lars Isaksson, styrelseledamot
(s) i Ekerö Bostäder
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Tvivelaktiga namninsamlingsmetoder
FÖR NÅGRA helger sedan
när familjen sitter i bilen på
färjan från Adelsö blir vi
uppmanade av Adelsös
mastmotståndare att skriva
på en namnlista mot 3G-
mastbygget, som planeras på
södra Adelsö. Då berättar vår
15-årige son att han, när han
på fredagen kommit med
buss till Sjöängen och där

gått på färjan, skrivit på
denna lista på uppmaning av
mastmotståndarna. Han
hade inte klarat av att säga nej
till dessa vuxna auktoriteter.
Hur många ungdomar under
18 år har känt sig tvingade att
skriva på denna namninsam-
ling på liknande sätt? Jag ser
gärna att Adelsös mastmot-
ståndare kontaktar mig för

att  få veta vad sonen heter, så
att ni kan stryka hans namn
från listan. Detta har inget att
göra med huruvida jag är för
eller emot masten på Adelsö.
Det handlar etik och moral.
Vuxna får inte pressa ungdo-
mar under 18 år till att offent-
ligt ta ställning i kontroversi-
ella ideologiska frågor.
Dessutom kan dessa nam-

ninsamlingslistor, gissnings-
vis  innehållande fler tonårs-
underskrifter än vår sons,
inte anses trovärdiga som
påtryckningsunderlag för
beslutsfattande om mastbyg-
get.

– Ingrid Ljunggren
Adelsö

FÖR SÅ HÄR SÄGER kom-
munalrådet Peter Carpelan i
Mälaröarnas Nyheter nr 7:
Det är bra att Stockholms
stad satsar pengar för att
skynda på planeringen av
Förbifart Stockholm. Att
världsarvet Drottningholm
kränks och att väsentliga
natur- och kulturvärden i
övrigt skadas allvarligt
bekymrar inte Carpelan. 

SOM TUR ÄR har vi en
miljöbalk som slår vakt om
väsentliga natur- och kul-
turvärden. Det finns också
myndigheter och domstolar
som ser till att den offent-
liga makten utövas under
lagarna. Och lagarna gäller
även för Vägverket och
kommunalråden. 

Söndagen den 11 maj in-
vigs Jungfrusundsåsens fri-

luftsområde. Ekerö kom-
mun har tillsammans med
de ideella friluftsorganisa-
tionerna under några år
arbetat för att säkerställa
Jungfrusundsåsen som ett
kommunalt närrekreations-
område  –  så länge det va-
rar! 

FÖR OM CARPELAN får
bestämma kommer den
södra delen av Jungfru-
sundsområdet att bebyggas
enligt en byggnadsplan från
1947! Och detta trots att
kommunfullmäktige år
2005 i Översiktsplanen
beslutade att Jungfru-
sundsåsen inte skulle
exploateras.

– Per Eskilsson

Välkommen till Kulturens övärld – så länge det varar!
V ikingar är en del av vår kultur
på udden vid Helgö stod de och blåste i lur
I det rondelltänkande som nu genomsyrar landet
har Ekerö något som knyter ihop det historiska bandet

Det knöts i rondellen vid Träkvistavallen
där man ser hjälmen och kan ana den tänkta skallen
av en gammal viking därunder
som sällan har några lugna stunder

Om vikingen kunde tala, kanske följande kväde hörs
en klagan vet  att han ofta störs
men tack arkitekten för att du bytte ut min sedumfäll
Den hade besök av bilister nästan varje kväll

Rondellhunden är numera förlåten
trots att han i smyg pinkade på hjälmplåten
När jag ibland höjer blicken blir jag besviken
över allt skräp som slängts i angränsande diken

Ofta hör jag klagan från korsningen vid Q8-macken,
“Eder” från bilister som måste ut och trycka på övergångs-
knappen
Önskvärt vore att min kusin, även han från forna tider
kunde få en boplats där vad det lider

– Text och bild:
Rune Carlsson 

En vikings fundering 
i rondellen
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Hipp, hipp,
hurra! Teo-
dor Eklund
fyller 9 år
den 28/5!
Farmor Ag-
neta skickar
massor med
grattiskra-
mar!

Grattis Sofia
Arnalid
på 6-årsda-
gen den 25
maj.
Kramar från
mamma,
pappa
och Johan.

Grattis
Hanna Z
på 9-årsda-
gen! Grattis-
kramar 
från mam-
ma, pappa,
Gustav och
Hilda.

Grattis Wil-
ton Strate
på 1-årsda-
gen från
mormor,
morfar,
moster,
faster, far-
bror och
kusiner.

Magda
Ekstrand,
Gällstaö,
fyller 6 år
den 25 maj.
Grattis från
mormor och
morfar.

Massor av
grattiskra-
mar och
pussar på 
6-årsdagen
den 23 april
från store-
bror Olle,
mamma
och pappa.

Våra duktiga florister
binder allt enligt 

kundens önskemål
sorgbinderier ● kistdekorationer 

brudbuketter ● snittblommor 
arrangemang ● krukväxter 

företagsservice ● blommogram

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

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev bild (sparad som jpeg).
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�� DÖDA

• Alf Hjalmar Olsson,
Färingsö, avled den 12 april 
i en ålder av 81 år.

• Margareta Anne-Christine
Strandell, Ekerö, avled 
den 25 april i en ålder 
av 59 år.

• Gunborg Elisabet
Larsson, Adelsö, avled 

den 28 april i en ålder 
av 84 år.

• Ingrid Margareta 
Öhrström, Ekerö,
avled den 1 maj i en ålder
av 87 år.

• Anita Margareta Douhan,
Ekerö, avled den 30 april 
i en ålder av 56 år.

• Irma Astrid Paulina
Hultgren, Ekerö, avled 
den 2 maj i en ålder av 88 år.
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Tack alla som gjorde 
min älskade

Sic Malmqvist
bortgång och begraving 

till ett ljust och 
vackert minne.

Tack även för gåvor 
till forskning, telefon-

samtal, besök och vackra
blommor till hemmet.

Arne 
Bosse

Hasse och Anders 
med familjer

EKERÖ TRAFIKSKOLA
Tel. 560 302 01 ● www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Handledarkurser
Varje söndag 09.30-13.30

(Intyg utfärdas enligt vägverkets regler)

För anmälan till kursen ring 560 302 01 
Succé!!! Tack för ert stora förtroende! Fullbokat
på 3 dagar! Extrakurser tillsatta! Ring för info.

LOPPMARKNAD
i Färentuna församlingshem
lördagen 24/5 kl 9-15 och
söndagen 25/5 kl 10-13

Kaffeservering 
Välkomna hälsar Kyrkans arbetsgrupp

Den 1:a maj kl. 8:01 
kom lillasyster till världen.

4665 gr och 57 cm.
Tack till personalen på 

BB Stockholm.
Helena och Niclas

Theo, Milla och Lucas



�� SÄLJES

Fin Volvo 245 -91, aut med
mycket utrustning. Regel-
bundet servad, skattad och
besiktigad. Samme ägare i
9 år. Pris 7000 kr
Tel: 070-401 19 88.

Flatcoated retriever.
Leveransklara valpar födda
2/3. Efter friska, sunda och
meriterade föräldrar.
För mer info Ring Annika
0709-10 41 54, Kennel
Highhopes.

Trappa i metall med räcke,
4 steg + vilplan 500:-.
Tel 560 404 48 eller 
070-741 15 89.

Mycket fin flick/damcykel
Cresent 26”, vinröd, bra
däck, lyse, blocklås, rostfria
hjul och skärmar, ingen
rost, i nyskick. 1000:-.
560 311 47.

Mörkbrun mockarock, som
ny, m skinnkrage, st 46-48.
1000:-. 560 311 47.

Sjösäck i svart galon ”Jolly
Roger”, höjd 65 cm, bredd
50 cm. 200:-. 560 311 47.

Våningssäng för barn IKEA
Tromsö i fint skick. Färg
brun. Medföljer en mad-
rass. Pris 500 kr.
Tel 560 212 38.

�� KÖPES

Bra TV B & O, LX 6000 i
Jakaranda. 560 311 41.

�� UPPHITTAT

Tunn vindjacka i platspåse
från Roslings Sport i Brom-
ma. Upphittad under Noc-
keybybron 27/4. Återfås
mot beskrivning.
Tel 37 40 31.

�� ÖVRIGT

Dagmatte sökes till en glad
1-årig Ridgeback tik, som
älskar barn och andra hun-
dar. 2-3 d/v då matte job-
bar. Ersättning en självklar-
het. Tel 560 332 30.

Familj m två underbara
töser 15 mån/10 år söker
barnpass några timmar då
och då (Färingsö). Ansvars-
tagande och har god hand
med barn.
0735-92 93 28.

Loppis på hela Nämde-
mansvägen 31/5 kl 10-15.
Välkomna!

�� TACK

Jag och min familj vill tacka
alla som hjälpt oss under
min makes sjukdom,
Hemtjänsten Färentuna,
Stenhamra vårdcentral.
Eina Lindblad
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• 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 på sid 24).

• Skicka till  privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till Mälaröarnas  Nyheter, ”Privata mark-
naden”, Box 100, 178 22 Ekerö
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• Annonserna publiceras i turordning och i mån
av utrymme.
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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 gillar shopping! 
Pris 590 kr

inkl buss + motell med frukost
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

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

●  Lamellgardiner ●  Skärmgardiner ●  Rullgardiner ●  Gardintyger
●  Gardinstänger och skenor ●  Markisväv  ●  m m

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:-)

FÖRETAGSREKLAM
Vi har platsen för dig och ditt företag

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

För andra gången på kort tid, 6 maj
och 10 september, rånas en värde-
transport utanför Swedbanks kontor
på Mälarö torg.

Vid rånet som sker mitt på dagen den 6
maj slås en av väktarna ner med batong
och en kassett eller väska stjäls.
Väktaren skadas inte allvarligt. Ett
mycket stort polispådrag, där även heli-
kopter och polisbåt ingår, dras igång i
jakt på rånarna som flytt i en grön
skåpbil. Polisen är fortfarande inne i
spaningsskedet och vill därför inte
uttala sig.

Vid totalt fyra tillfällen har två flickor,
från Träkvista skola och Birkaskolan,
uppmanats att följa med en okänd man i
hans bil. Händelserna har oroat föräld-
rar och elever mycket, framför allt på de
berörda skolorna. Ekerö kommun och
närpolisen har därför gått ut med upp-
maningen att föräldrar och barn ska vara
uppmärksamma på sådant som avviker
från ”normalbilden”, samt att de bör
säga till barnen att aldrig följa med
okända personer.

– Förundersökningen drivs vidare
och vi får fortfarande in tips. Senaste
polisanmälningen kom in den 6 maj,
säger handläggare Hans Lindskog på
Västerortspolisen. 

De tre polispatruller som arbetade på
Mälaröarna under Valborg upplevde
firandet som relativt lugnt, mycket
beroende på det kyliga vädret. Flest
ungdomar samlades i Stenhamra
stenbrott, där det hölls en ravefest med
tillstånd. Det mesta polisen fick ägna sig
åt var att hälla ut minderårigas alkohol.

Polisens sammanställning av gamla
klotteranmälningar har medfört att
flera ungdomar har kallats till eller kom-
mer att kallas till samtal på närpolissta-
tionen. De flesta är under 15 år. 

Nedan följer merparten av de larm och
anmälningar som engagerat Ekerö när-
polis och Södertörns brandförsvars
Ekeröstation de senaste två veckorna.

28 APRIL I Polisen får tips om en ratt-
fyllerist som kör mot Ekerö. Den miss-
tänkte stoppas efter TTaappppssttrröömmssbbrroonn
och körs till huvudstationen i Solna för
ytterligare provtagning.
• Klotter på KKuulllleennss  äällddrreebbooeennddee och
vid TTaappppssttrröömmssvvääggeenn anmäls.
• LLöövvhhaaggeennss  fföörrsskkoollaa i Stenhamra
gör en anmälan om klotter och skade-
görelse. Bland annat har utemöbler för-
störts och blommor ryckts upp.
• Verktyg anmäls stulna vid ett inbrott i

en lokal i SSkkåå  iinndduussttrriioommrrååddee.
• Två anmälningar om stöld vid en pri-
vat fest i Mälarö SOK:s klubbstuga vid
KKnnaalllleebboorrgg. Bland annat stjäls plån-
böcker och en skinnjacka.
• En cykel anmäls stulen vid UUppppggåårrdd--
sskkoollaann.
• En aluminiumbåt hittas på BBjjöörrkköö.
• Anmälan om ett båtinbrott i en segel-
båt på EEkkeerröö  bbååttkklluubbbb. Troligen har
inbrottet skett i januari.
• Polisen får in en skrivelse om att en
lastbil dumpat sand- och lermassor på
en skogsväg vid JJuunnggffrruussuunnddssvvääggeenn.
30 APRIL I En registreringsskylt anmäls
stulen från en lastbil på EEkkeebbyyhhoovvss--
vvääggeenn.
• Ytterligare en anmälan om klotter på
LLöövvhhaaggeennss  fföörrsskkoollaa görs.
• En barnvagn och bildäck anmäls
stulna vid ett inbrott ur ett förråd på
EEkkuuddddssvvääggeenn.
• Anmälan om inbrottsförsök i en före-
tagslokal i SSkkåå.
• Anmälan om alkohollangning till
ungdomar i EEkkeerröö  cceennttrruumm.
• En moped stjäls vid SSvvaannhhaaggeenn.
1 MAJ I En misstänkt narkotikapåver-
kad person tas om hand av polis nära
SStteennhhaammrraa  sstteennbbrrootttt.
• Vid ett bilinbrott vid SStteennhhaammrraa
sstteennbbrrootttt stjäls cd-skivor och kläder.
• En älg som troligen blivit biten i be-
net av en lösspringande hund vid
EE kkeebbyyhhoovvssbb aacc kkeenn avlivas av viltvår-
dare.
• En anmälan om bedrägligt beteende
görs sedan en taxipassagerare som åkt
från SSjjööäännggeenn på Munsö till Solna väg-
rar betala 866 kronor. Polisen tar passa-
geraren till huvudstationen för förhör.
• Ett företag på BBrryyggggaavvääggeenn anmäler
bedrägeri sedan någon okänd person
beställt varor till företaget.
2 MAJ I Anmälan om stöld av bildäck i
DDrroottttnniinngghhoollmm. Däcken har troligen
stulits i november.
• Cirka 20 liter bensin slangas från en
bil på TTeeggeellbbrruukkssvvääggeenn.
3 MAJ I Polisen får samtal om en hög-
ljudd fest på VVääxxtthhuussvvääggeenn, men när
polisen anländer är det lugnt.
• En busskur vid EEkkeerröö  cceennttrruumm an-
mäls krossad.
• En bilist smiter från betalningen på
SSttaattooiill, Ekerö, efter att ha tankat ben-
sin för 843 kronor. 
• En 50 hästkrafters utombordmotor
av märket Suzuki anmäls stulen från
Mälaröarnas båtvarv, SSttjjäärrttnnääss, Fä-
ringsö.
4 MAJ I Anmälan om skadegörelse efter
att ett hus vid JJuunnggffrruussttiiggeenn klottrats
ned.
5 MAJ I Anmälan om att 17 av postens
bilar i garaget på TTeeggeellbbrruukkssvvääggeenn har

blivit nedklottrade. 
• Anmälan om skadegörelse på en bil
vid JJaakkttssttiiggeenn.
• Kustbevakningen lämnar in en skri-
velse om vårdslöshet i sjötrafik och
grovt sjöfylleri som skett vid ön FFllääss--
kkeett nära Fågelön den 25 april.
• Smycken anmäls stulna från en bo-
stad på KKrroossssvvääggeenn.
• Ett par gymnastikskor anmäls stulna
efter ett inbrott i BBiirrkkaasskkoollaann.
• En kupévärmare anmäls stulen efter
ett bilinbrott på TTeeggeellbbrruukkssvvääggeenn.
• En handväska anmäls stulen under
valborgsfirandet vid EEkkeebbyyhhoovvss  ssllootttt.
• Anmälan om klotter på gymet Puls &
Träning vid TTuunnnnllaannddssvvääggeenn.
6 MAJ I En mopedist anmäls för tra-
fikbrott på BBrryyggggaavvääggeenn.
• Ett krossat fönster på ett hus vid
ÅÅ kkeerröövvääggeenn anmäls.
• Ett fönster på SStteennhhaammrraa  fföörrsskkoollaa
anmäls krossat.
• En båt av märket Ryds anmäls stulen
från båtklubben Sandgrynnan i TTrrääkk--
vviissttaa.
• Klotter på en butik vid JJuunnggffrruu--
ssuunnddssvvääggeenn anmäls.
• En motorbåt och en trailer anmäls
stulen från GGäällllssttaaöö.
8 MAJ I En misstänkt rattfyllerist stop-
pas i DDrroottttnniinngghhoollmm.
• En cykel anmäls stulen från BBiiggåårrddss--
vvääggeenn.
• Elverktyg anmäls stulna ur ett garage
på BBrruunnnnaavvääggeenn.
• Ett försök till bedrägeri anmäls av en
person i KKuunnggssbb eerrggaa. Ett brev från
England utlovar en förmögenhet till
”arvingen” om mottagaren lämnar ut
sina kontouppgifter.
9 MAJ I En GPS anmäls stulen vid ett
bilinbrott på KKaappeellllvvääggeenn.
• Bedrägerianmälan sedan en ”kund”
till en motorcykel i SStteennhhaammrraa för-
svunnit under provkörning. En moped
som senare visade sig vara stulen läm-
nades i pant.
• En mindre markbrand på ÅÅ nnggbbååttss--
vvääggeenn släcks.
10 MAJ I Polisen får samtal från boende
på TTeeggeellbbrruukkssvvääggeenn som säger sig ha
hört skottlossning. Polisen hittar inget
misstänkt.
• En lösspringande hund blir påkörd på
PPllooggllaannddssvvääggeenn.
• Polisen får samtal om att skadegörelse
pågår på TTrrääkkvviissttaa  ttoorr..  Även en pap-
perskorg har eldats upp.
11 MAJ I En person i TTrrääkkvviissttaa omhän-
dertas enligt utlämningslagen.
• En markbrand på cirka 400 kvadrat-
meter släcks i JJuunnggffrruussuunnddsssskkooggeenn
vid Ekebyhovsbacken. Branden starta-
des av att ett par pojkar lekte med el-
den.
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Nytt värdetransportrån

Antennproblem!
Tranebergs TV-service

26 år i Bromma
Gesundaplan 59 ● Tel. 25 34 15, 0708-25 34 15

www.tranebergstv.se



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
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�� 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
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