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på deras krav | 4
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�� UTSTÄLLNINGAR

Konstpausen
Titt-utställning med fotograf
Kenneth Bengtsson, som
visar sina fina naturbilder
från Mälaröarna. Från 5 juni.
Ångbåtsvägen 14, Ekerö C.

Hantverksstallet Gällstaö 
Konstgalleri, presentbutik,
kaffeservering. I galleriet
t o m 22 juni: Anders Höök
”Akvarellen i mitt hjärta”.
Öppet i juni tisdag-söndag
kl 12-17.

Konstvinden 
Övriga helger fyra konstnä-
rer visar silversmide, gips-
design, akvarell, akryl och
oljemålningar. Öppet varje
lördag 11-15. Jungfrusunds-
vägen 2, Träkvista torg.

Galleri Frö
konstföreningen Frö Art
Society håller galleriet
öppet lörd-sönd kl 12-16
hela sommaren i “Gula
magasinet”, nära Kagge-
holms slott, Helgö.

�� EVENEMANG

Svartsjö slottspark
Friluftsfrämjandet Mälar-
öarna tar alla som vill med
på en vandring i parken
kring Svartsjö slott och en
tur runt Svartsjöviken med
dess fågeltorn. Kikare,
kvällsfika och grova skor
rekommenderas. 4 juni,

samling slottsparkeringen
kl 18.30

Naturnatten 
– spänning och mystik
Mälaröarnas naturskydds-
förening vakar in natten
mellan världsmiljödagen
och nationaldagen ute i
naturen när den är som
mest ”laddad”. Vi söker efter
ovanliga nattsångare och
suggestiva naturupplevel-
ser. Nattamat, kikare och
varma kläder rekommende-
ras. Den 5-6 juni. Samling
vid kommunhuset Tapp-
ström kl 23!!

Nationaldagsfestival
Fredag 6 juni – Sveriges
nationaldagsfirande i Drott-
ningholms slottspark.
Trumparaden till Stora Scen
utgår från Drottningholms
slott kl. 12.30 och festkon-
sert 13-15. Årets artister är
den världsberömda slag-
verksensemblen Kroumata,
Blåsarsymfonikernas Sere-
nadensemble med opera-
sångaren Klas Hedlund och
Ekerö Kulturskolas musik-
elever.

Barnens Egen Kulturmarknad
Lördag 7 juni – I och utanför
Barnens Eget Bibliotek i
Stenhamra kl. 12-16, kl.
18.30, är det dags för
VårRock med mängder av
rockband i Uppgårdssko-
lans aula. Mer info:
www.ekero.se/national-
dagsfestival

Mälaröarnas nattsångare 
Janne Björk från Mälaröar-
nas ornitologiska förening
guidar till Mälaröarnas natt-
sångarlokaler. Vi besöker
områden vid Eldgarnsö,
Svartsjöviken och Menham-
mar. Samling vid kommun-
huset 7 juni kl. 21.

Bokskogskonsert
med Mälaröarnas symfo-
niorkester i Ekebyhovs-
parken, 14 juni kl 15. Michael
Lagerström dirigerar. Stock-
holms estniska kör medver-
kar i Ovidius Metamorpho-
sis – Orpheussagan.

Veterandag på Skå-Edeby 
flygplats. Den 14 juni kl
11.30-17 inbjuder Skå
Flygplatsförening åter till en
anspråkslös veterandag.
Gamla flygplan, bilar och
motorcyklar från olika klub-
bar samlas återigen på Skå
för en picknick, trivsamt
samspråk “över fordons-
gränserna” och en eftermid-
dag i naturskön teknikhisto-
risk miljö. Dessutom tradi-
tionsenlig blåsorkester och
modell(-flyg-)uppvisning
samt enklare förtäring till
försäljning.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

FORTS PÅ SIDAN 30
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SKOLA I Uppgårdsele-
vernas planerade strejk
för att få  behålla sina
två elevassistenter av-
blåstes dagen innan den
skulle ha startat efter
en överenskommelse
mellan kommun, skol-
ledning och elever.

Det var den den 22 maj som
eleverna varslade om en
strejk  som skulle börja den
29 maj. Den skulle pågå tills
en överenskommelse nåtts
med skolans ledning.

– Vi kräver att de två elev-
assistenterna får stanna på
skolan. De tillför verkligen
kompetens till elevstödsar-
betet, sa uppgårdseleven
Erik Glaad inför strejken.

Det tog inte lång tid för
kommunens skolledning att
reagera sedan strejkplanerna
hade blivit kända.  Informa-
tion gick ut till skolan om att
det är olagligt för elever att
strejka. 

Dagen innan strejken
skulle ha startat hade dock
kommunen och
skolledningen ett
möte med elev-
rådet och elever
från aktions-
gruppen. Kom-
munen presen-
terade fyra för-
slag som ska ge-
nomföras under
läsåret 2008 och
2009. Strejken avblåstes kort
därefter.

– Förslagen handlar om att
Uppgårdsskolan kommer att
få överskrida bugeten under
en termin med kostnaden
för en elevassistent med ade-
kvat utbildning. Överens-
kommelsen innebär också att
vi kommer att satsa pengar
på kompetensutveckling av
dem som ingår i elevrådssty-
relsen. Elevaktiva stödet
Friends ska även förbättras
genom att utvärderingen

som eleverna har gjort under
denna termin ska ligga som

grund för våra
satsningsområ-
den nästa år,
säger Johan Elf-
ver.
Uppsägningen
av de två elev-
assistenterna be-
ror på att skolan
måste spara
pengar eftersom

elevantalet sjunkit. 
– Skolan får bidrag för

antalet elever. Tidigare gick
där 470 elever, men nu är
antalet nere i 355, säger Johan
Elfver, pressekreterare i
Ekerö kommun.

Ett flygblad som distribue-
rades innan strejken avblås-
tes formulerar en del krav
från eleverna. Bland annat:

– Vi har tröttnat på att sko-
lan och kommunen försöker
tiga ihjäl våra försök att göra
oss hörda! Vi kräver att man

inte ska skära ner på resur-
serna där de som mest
behövs, i elevvården!

– Vi kräver också att sko-
lans personal ska sluta hota
elever som tagit ställning i
denna fråga med att de inte
ska få följa med på klassens
dag eller att de får något slags
straff för att de tycker någon-
ting, eller för att de strejkar.
Åsiktsfrihet gäller i Sverige
alltså också på Uppgårds-
skolan!

– Vi kräver att Elevrådet i
framtiden ska ingå som en av
de grupper man rådfrågar
innan man gör personalför-
ändrigar eller förändringar i
skolan som påverkar elever-
nas utbildning och sociala
välmående. 

Samt avslutninsvis:
– Kom också ihåg att detta

är en fredlig och demokratisk
strejk och vi vandaliserar
absolut inte skolan! Det är
fortfarande vår skola!

ANGELICA HEIJDENBERG
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Elevstrejk avblåst
”Vi kräver att
Elevrådet i
framtiden ska
rådfrågas om 
personal för-
ändringar”

SKOLA I Lärarnas riks-
förbund har beslutat att
verka för ett ökat stat-
ligt ansvarstagande för
skolan.

Vad anser ekeröpoliti-
kerna? Bör staten ta
över kommunens sko-
lor?

JJaann  RRuunneesstteenn  ((mm))::
– Det är bra för både elever och
personal med en decentralise-
rad kommunal skola och jag
köper inte argumentet om
statens tydliga ansvars-
tagande. Varför skulle det fun-
gera bättre nu än 1991?  Men
som kommunpolitiker kan jag
tycka att det skulle vara bra
med en statlig finansiering av
skolan under ett oförändrat
huvudmannaskap.

IInnggeerr  AAnnddeerrsseenn  ((ss))::
– Inom vårt parti har man
skiftande, men jag tycker att
Göran Persson begick ett
misstag när han kommunali-
serade skolan. Tanken var 
säkert god, närhet till beslut 

och en möjlighet att utveckla
skolan så att den skulle passa
just den kommun som den
fanns i och en möjlighet för
kommuner med sämre eko-
nomi att utveckla skolorna
på lika villkor.

EEmmmmaa  JJaakkoobbssssoonn  ((ffpp))::
– Staten har haft undermåli-
ga system för kvalitets-
granskning i många år. I den
granskning som kommunen
gjort av skolorna har politi-
kernas lokalkännedom kun-
nat användas. Ett steg i rätt
riktning anser jag är att över-
låta en del av kommunpoliti-
kernas ansvar till föräldra-
föreningarna.

SSttiigg  MMaarrkklluunndd  ((mmpp))::
––  Alla ska ha rätt till en lik-
värdig god utbildning var de
än bor. Vissa gemensamma
ramar måste fastställas för att
garantera detta. Inom dessa
ramar ska lärare, elever och
föräldrar själva kunna be-
stämma över skolarbetets
form och innehåll. Då är det
möjligt att planera för mind-
re och självstyrande skolor.
Kan det genomföras bättre
med ett statligt huvudman-
naskap så anser jag att det bör
det prövas.

YYllvvaa  FFoorrsslliidd  ((öö))::  
– Inom Öpartiet har inte frå-
gan diskuterats. Själv anser
jag att ett förstatligande möj-
liggör en likvärdig skola, vil-

ket inte är fallet i dagens
Sverige. Kommunpolitiker
har alltför små kunskaper
om skolan. De fattar sina
beslut ur ett kortsiktigt eko-
nomiskt perspektiv. 

BBeerrnntt  RRiicchhllooooww,,
LLäärraarrfföörrbbuunnddeett  EEkkeerröö::  

– Den stelbenthet, som
rådde under den statliga
tiden, med regleringar in i
minsta detalj gynnade knap-
past en kreativ verksamhet.
Det är för enkelt och onyan-
serat att skylla skolans pro-
blem på den kommunalise-
ring som ägde rum för sjut-
ton år sedan. Mycket har för-
ändrats sedan dess. 

ANGELICA HEIJDENBERG

Ska staten ta över skolorna igen?

Jan
Runesten

Ylva ForslidEmma
Jacobsson

Inger
Andersen

Stig
Marklund

Bernt
Richloow
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MUNSÖ/ADELSÖ |
Husbygropen, ”Den blå
lagunen”, har annonse-
rats ut av Stockholms
stad. Tofta gård säljs nu
på den öppna markna-
den.

Husbygropen är det gamla
nedlagda, delvis vattenfyllda
grustaget på Munsö. Hugade
köpare av de 61 hektaren
lockas med ”en egen sjö” och
hyresintäkter från några fas-
tigheter till utgångspriset på
8,5 miljoner kronor. 

Stockholms stad har fört
diskussioner med Ekerö
kommun om förhandsbe-
sked på bygglov i Husby-
gropen, men inte kommit
längre än ett skriftligt förslag
från kommunen på två tom-
ter som skulle kunna vara
aktuella.

Nytt är att Tofta gård nu säljs
på den öppna marknaden.
Tidigare gick ett köperbju-
dande i mitten av januari till
nuvarande arrendator.

Enligt stadens första redo-
visning av fastigheter till salu

ha de arrenda torn på Tofta
inte juridiskt företräde?

– Det föll sig naturligt
eftersom arrendatorn  redan
fanns på platsen och brukade
marken. Men den hantering-
en är inte juridiskt prövad,
säger Henrik Schmiterlöw
på Stockholms stads fastig-
hetskontor.

Stockholms sta d har nu
tagit tillbaka sitt erbjudande
om arrendators förköp. Va r-
för det?

– Vi insåg att en direktför-
säljning inte skulle få poli-
tiskt stöd, eftersom den i så
fall inte skulle stämma med
de direktiv vi fått från politi-
kerna, säger Sten Wetter-
blad, chef för Stockholms
stads fastighetsförvaltning.

För Tofta gård är utgångs-
priset nu 28 miljoner för 308

hektar skog, åker, betesmark,
ett antal boningshus, torp,
ladugård, maskinhall med
mera samt  ”flera kilometer
strandlinje”.

Det utgångspris för Tofta
som erbjöds Björkfjärden
egendomar AB, i vilket
Toftas arrendator Mats
Gransell är delägare, var 28,5
miljoner kronor, berättar
Sven Secher, även han delä-
gare i Björfjärden egendomar. 

– Vi hade trott på ett pris

på 17-20 miljoner och höll på
att ramla av stolen, säger han.

Ägarna i Björkfjärden
egendomar AB – som redan
är stora markägare på Adelsö
med Sättra och Lindby går-
dar – är fortfarande intresse-
rade av att köpa Tofta gård,
säger Sven Secher.

För att finansiera ett köp av
Tofta kommer nu Lindby
gård att säljas. Utgångspriset
är 7,8 miljoner för 90 hektar .

INGELA MÆCHEL

Till salu: Tofta gård 
och Husbygropen 

Hugade köpare
lockas med en
egen sjö eller flera
kilometer strand-
linje.

SKOLA | Två kommunala
projekt under förra året
har förbättrat lågsta-
diebarnens läs- och
skrivförmåga, visar
flera tester.

Med hjälp av vetenskapligt
utvecklade metoder gjordes
språklekar med barnen i för-
skoleklasser i samarbete med
förskollärare. På så sått
kunde man identifiera barn
som var i riskzonen för att
utveckla läs- och skrivsvå-
righeter. 

Efter en åttaveckors extra
insatt träningsperiod  testa-
des barnen på nytt med
språklekar. Specialpeda-
gogerna kunde då se att de
barn som fått extra träning

fick höjda poäng i testet.
Dessutom kunde persona-
len i skolorna se skillnad på
läs- och skrivförmågan på de
barn som fått extraträning.

Ett liknande test gjordes
även på barn i årskurs 2 hös-
ten 2007. Även här fick man
bra resultat med extra insatt
träning.

Projektet har genomförts
av kommunens specialpeda-
goger Eva-Lena Rydelius,
Hjördis Kreku och Annika
Josefson. 

Barn- och ungdomsnäm-
nden hoppas nu kunna ut-
öka och permanenta projek-
tet. Ursprunget till satsning-
en var en folkpartimotion i
kommunfullmäktige om lä-
sa, skriva räknagaranti. 

JOBB | Ekerö kommun kom
på plats 98, av Sveriges 290
kommuner. i FSF:s, Forum
för småföretagsforskning,
Sysselsättningsindex 2008.

Ytterligare en företagaror-
ganisation har rangordnat
Sveriges kommuner. Denna
gång är det FSF, som rang-
ordnat utifrån var i landet
sysselsättningen i privat sek-
tor ökat procentuellt mest. I
Ekerö ökade den med 2,2

procent. Siffrorna baseras på
sysselsättningsutvecklingen
och sysselsättningsdynami-
ken i Sveriges kommuner
under 2006, jämfört med
2005. I den offentliga sek-
torn hamnar Ekerö på plats
66.

Bäst i FSF:s index placera-
de sig Norrtälje kommun,
där sysselsättningen i privat
sektor ökade med 14,6 pro-
cent på ett år. 

Ökad sysselsättning i Ekerö

Lyckad satsning på
läs- och skrivträning

Drömmen om en egen sjömed egen playa (f.d. grustag) ska
locka köpare.
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EKERÖ I Bostadsrätts-
föreningen  Tappström
protesterar mot väg-
verkets planer på en
1000 kvadratmeter stor
damm i ett populärt
parkområde mellan
bostadshusen och kana-
len.

De är också oroliga
för småbarnens säger-
het.

Dammen är tänkt att funge-
ra som en reningsanläggning
för dagvattnet från Tapp-
strömsbron. Den ska också
rena dagvatten från delar av
Ekerö tätort och fungera
som katastrofskydd om en
olycka händer på Tapp-
strömsbron. 

Marken som försvinner om
dammen byggs är idag en
plan gräsyta som används till
bland annat badmintonspel
och andra aktiviteter. De
boende har skött om gräs-
mattan och hindrat den från
igenväxning  i 40 år.

– Vi känner oss svikna när
de nu vill ta det här området
ifrån oss när vi har skött mar-
ken åt kommunen under så
lång tid. Förskolorna brukar
gå dit och leka. Det är maka-
bert att lägga en damm så
nära bebyggelse, där små
barn kan förolyckas, sade
Ulrika Fristedt, ordförande  i
Bostadsföreningen Tapp-
ström.

Under ett möte i Tapp-
strömsskolans matsal med
vägverket, kommunen och
ett 30-tal boende blev dis-
kussionen stundtals hätsk.

När Brita Stenvall, ingen-
jör på SWECO, vägverkets
samarbetspartner, presente-
rade anläggningen för de
boende med kartor över
dammen syntes många för-
vånade ansiktsuttryck i loka-
len.

– Nu blir det inte två dam-
mar som vi tidigare blivit
informerade om, utan en jät-
tedamm. Att dagvatten från

delar av Ekerö tätort också
ska renas i dammen är inget
vi tidigare har hört talas om,
sa en boende.

Den emellanåt ganska
dystra stämningen blev inte
bättre sedan konsulten
Tomas Larm från SWECO
berättat att den biologiska
mångfalden skulle öka i
bostadskvarteret. 

– Det kommer att bli fler
djur och växter som trivs i
dammförhållanden, till ex-
empel insekter, salamander
och grodor, sa han.

– Det finns ett miljöpro-

blem med föroreningar från
vägar och broar, sade Tor-
björn Lundbom, projektle-

dare på vägverket. I många
fall går avloppen direkt ut i
Mälaren.

– Väglagvattnet innehåller
tungmetaller, cancerogena
ämnen och bakterier. Fort-
sätter utsläppen  kommer vi
snart inte kunna bada i östra
Mälaren. Delar av Mälaren är
en skyddszon för vatten-
täckt. Det är härifrån hela
Storstockholm idag tar sitt
dricksvatten, sa han.

Ordförande i byggnads-
nämnden, Lennart Nilsson,
förklarade att byggnads-
nämnden ännu inte tagit
ställning till dammbygget.

– De åsikter som nu till-

kommit kommer jag ta med
mig för att väga ihop med
vägverkets och kommunens
synpunkter innan beslut fat-
tas, sa han.

Ulla Wiksjö, handläggare
på stadsarkitektkontoret,  in-
formerade om att strand-
skyddsdispens och mark-
lovsansökan inkommit till
kommunen, samt att det är
möjligt för de boende att
överklaga marklovet till
länsstyrelsen. 

Alla 29 hushåll i området
som berörs har lämnat in
skriftliga protester till kom-

munen mot dammens place-
ring. På mötet ifrågasatte
många varför inga alternati-
va placeringar har utretts. 

Att valet av plats gjorts av
ekonomiska skäl bekräftades
av vägverkets Torbjörn
Lundbom.

– Det är tekniskt möjligt
att lägga anläggningen när-
mare Mälaren på ett område
som ingen använder, men
det är en kostnadsfråga, sa
Torbjörn Lundbom.

ANGELICA HEIJDENBERG

Här står vi mitt i dammen

En enig bostadsrättsförening markerar var dammen ska ligga. De står i mitten, men
dammen kommer att sträcka sig över bildkanterna på ömse sidor, ner till vägen och
en bit framför. Vägverkets plan t.v: Dammen har ritats in mellan kanalen och
bostadshusen. De boende blir därmed av med en gräsmatta som de skött om åt
kommunen i 40 år.

”Det är tekniskt
möjligt att lägga
den på ett område
som ingen använ-
der, men det är en
kostnadsfråga”
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KOMMUNEN | Det blev
inget beslut om försälj-
ning av Ekerö Bostäder.
Oppositionen begärde
en så kallad minoritets-
bordläggning vilket
innebär att förlaget
kommer att utredas
innan nytt beslut tas.

De fyra oppositionspartierna
mp, s, v och ö-partiet, lyck-
ades efter nästan fyra tim-
mars het debatt i Ekerö kom-
munfullmäktige få igenom
en begäran om att ärendet
skulle utredas bättre, en så
kallad minoritets-återre-
miss. En minoritetsåterre-
miss kan enligt kommunal-
lagen begäras om en tredje-
del av ledamöterna så önskar.

Frågor som oppositionen
ansåg borde utredas var
bland annat:

Hur påverkas kommunens
skyldighet att ta ansvar för
bostadsförsörjningen, byg-
gandet av fler hyreslägenhe-
ter i kommunen, lägenheter
till kommunanställda, flyk-
tingar, sociala och medicins-

ka förturer ? Hur påverkas de
1500 boende i Ekerö Bo-
städer? Kommer de att få
ännu högre hyror och sämre
kvalitet? Kan försäljning av
mark och fastigheter som
inte har någon strategisk
betydelse vara ett bättre alter-
nativ? Är försäljningen över
huvud taget bra för ägarna av
bostadsbolaget? Är det möj-
ligt att villkora en försäljning
till förbud mot ombildning
till bostadsrätter? Kan hela
eller delar av bolagets fastig-
hetsbestånd säljas till bola-
gets hyresgäster?

Peter Carpelan framhöll att
fördelen med en försäljning
är att kommunen då kan göra
sig av med stora investe-
ringsskulder och samtidigt
kunna fortsätta investera i
exempelvis äldreboenden,
simhall och bollhall i
Stenhamra. 

– Lägenheterna kommer
att finnas kvar, hyresgästerna
påverkas inte. Vi har en stark
hyreslagstiftning, hyresgäs-
terna kommer att sitta kvar i

orubbat bo. En långsiktig
ägare kan ha finansiella
muskler nog att hålla kostna-
derna och därmed hyrorna
nere, argumenterade Peter
Carpelan bland annat.

Socialnämndens ordföran-
de, Staffan Strömbäck (m)
tillade att det var dålig hus-
hållning att
betala 20 mil-
joner kronor i
årlig ränta på
kommunens
lån. 

– I kristde-
mokraternas
ideologisk a
hållning in-
går att en
kommun ska inte äga saker
utan satsa på kärnverksam-
het som skola vård och
omsorg , sa Siwert Åkerljung
(kd) och nämnde flera social-
demokratiska kommuner
som sålt sina allmännyttiga
bostadsföretag. 

Hans partibror Peter
Östergren, ägare och fram-
gångsrik ledare av ett stort

privat fastighetsbolag förkla-
rade däremot att av ekono-
miska skäl var det bättre för
kommunen att behålla Eke-
röbostäder, värdet och priset
bara ökade för varje år. Han
ansåg att det inte var någon
brådska att sälja, att formerna
borde utredas noga och att
man måste ta ansvar för hy-

resgäster na!
Han var sedan
den ende i
den borgerli-
ga alliansen
som röstade
för återre-
miss.

Alla talare
från opposi-
tionen påpe-

kade att det är kommunens
ekonomi som är svag.
Ekeröbostäder har under de
senaste åren fått god ekono-
mi och borde därför kunna
bygga hyresbostäder som det
är stor brist på. 

Oppositionsrådet Ulric
Andersen (s) menade att
majoriteten hade haft allde-

les för bråttom och att försla-
get om försäljning hade dri-
vits fram "i skydd av nattens
mörker". 

Både Stig Marklund, mil-
jöpartiet, som länge suttit i
Ekeröbostäders styrelse och
Tommy Liljeros, ö-partiet,
påpekade att värdet på
Ekeröbostäder ökat med
cirka 50 miljoner kronor per
år under de två senaste åren
och att en försäljning skulle
bli en dålig affär för kommu-
nen och skapa otrygghet för
hyresgästerna som med sina
höga hyror förbättrat Eke-
röbostäders ekonomi. 

Efter beslutet om återre-
miss av ärendet om försälj-
ning av Ekeröbostäder beslöt
kommunfullmäktige enhäl-
ligt på förslag från folkpartiet
att kommunen ska ta fram en
bostadsförsörjningsplan och
en plan för var bostäderna
ska byggas (markanvisnings-
plan). Enligt Jan-Erik Billter
innebär planen att 20 pro-
cent av de planerade bostä-
derna bli i hyresrätt.

Försäljningen uppskjuten

”Är försäljningen
överhuvudtaget
bra för ägarna av
bostadsbolaget?” I förra numrets artikel om

förslaget att sälja Ekerö
Bostäder uppgav vi felaktigt
att ABC:s intervju med Peter
Carpelan hade bandats
innan beslutet fattats i
KSAU, kommunstyrelsens
arbetsutskott.

– Jag skulle aldrig drömma
om att gå ut i media innan
beslut har fattats. Det var
först efter beslutet i KSAU
som jag blev uppvaktad av
ABC-nytt, säger Peter Car-
pelan.

MN rättar

Hyresgästförening och opposition i full aktion framför kulturhuset, innan fullmäktige samlades i fullmäktigesalen. Ovan bland andra Krister Skånberg (mp) vid mikrofonen, och
längst till höger Per Eskilsson, före detta styrelseordförande i Ekerö Bostäder och nu kontaktperson för en namninsamling som kräver folkomröstning om försäljningen.

Företrädare för en rad orga-
nisationer och för oppositio-
nen har ställt sig bakom en
namninsamling mot försälj-
ningen. 900 namnunder-
skrifter, det vill säga fem
procent av valmanskåren
räcker för att kommunfull-
mäktige ska vara skyldigt att
ta upp kravet på en folkom-
röstning om försäljningen.

900 namn
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PERSONALEN på den nya
lindragna Adelsöfärjan Tora
fick förra året Mälaröarnas
ornitologiska förenings väl-
signelse att riva de 36 sval-
bon som byggts under
manöverbryggans utskju-
tande tak. Svaltrafiken både
inne och utanför styrhytten
hade på kort tid växt till ett
allvarligt arbetsmiljöpro-
blem för färjepersonalen.  

Hussvalorna har dock
ännu inte gett upp kampen
om att bygga bo och bilda
familj på sin favoritfärja. Fast
denna gång lär nog färjeper-
sonalen segra, eftersom man
regelbundet spolar bort min-
sta försök till nyetablering.

Tora lär dock inte bli

fågelfri när väl ladusvalorna
ger upp. Med behörigt
avstånd från varandras bon
har fem fiskmåspar valt Tora
som häckningsplats. Under
bobyggarperioden kunde
fiskmåsarna ses borda lastbi-
lar och traktorer under färje-
överfarten. Där kunde de
plocka småkvistar och gräs
på flak och däck några meter
från boet. 

Problemet måspassagerar-
na är när färjepersonalen
måste utföra arbeten nära
deras bon, och då blir utsatta
för aggressiva försvarsattack-
er. Dessutom blir det en hel
del extraskrubbande för att
få väck frätande måsbajs.

OVE WESTERBERG

DET BLEV RENA invasionen
av knattegolfare när Mälarö
GK släppte alla tidigare
spärrar till ”golfkul”. Inför
årets golfsäsong hade klub-
ben laddat med instruktörer
för att ta emot alla mellan
sex och nio år som ville ha
kul på greenerna, och samti-
digt lära sig golfens grunder.
När 115 barn hade hörsam-
mat kallelsen var man dock
tvungen att frångå målsätt-
ningen och tacka nej till
några sugna golfknattar.

För två år sedan var det 30
barn som anmälde sig till
golfkul så invasionen av
årets 115 barn kom som en
rejält behaglig överraskning
för arrangörerna. För att få

lite ordning i leden har
golfkularna numera delats in
i fyra grupper, som träffas
tio gånger.

– Förutom lite marknads-
föring i skolorna är det nog
mest mun till mun metoden
som lockat barnen till oss.
Flera av de som deltar har
ingen i övriga familjen som
spelar golf, säger Magnus
Österlund, idrottsansvarig
på Mälarö GK.

Mälarö GK började med
golfkul 1998.

– Det är extra kul med
tanke på att det pratas
mycket om att det går neråt
för golfen, säger Gunnar
Wormbs, golfkulledare.

OVE WESTERBERG

Populär häckningsfärja

Det blir åtskilliga turer mellan färjelägena på Adelsö och
Sjöängen innan häckningssäsongen är över.

FÖR FEMTONDE ÅRET i rad
bjöds det på stor terminsav-
slutande dansfest när en stor
del av öarnas dansanta visa-
de vad de övat in under ter-
minen.

Intresset att delta i någon
av alla danskurser är fortfa-
rande mycket stort. I stort
har intresset stått på ständig
tillökning sedan Studieför-
bundet Vuxenskolan införde
dansen i kursprogrammet
1993. Idag är de drygt 400,
främst barn och ungdomar,
fördelade på 51 grupper. 24
av dessa grupper ägnar sig åt
street/funk och showdans.
Tidigare år har det varit svårt

att locka killarna, men när
street- och breakdance in-
troducerades kom även de
med.

Däremot är det ganska
glest med kurser för vuxna. 

– Vi undrar vart alla dans-
sugna vuxna är. Förutom
känslan och motionen att   få
dansa ut är umgänget som vi
har med varandra mycket
värt, säger Gunnel Backstad,
verksamhetschef på Studie-
förbundet Vuxenskolan. 

Gunnel dansar själv med
en showjazzgrupp, där sju av
de elva medlemmarna varit
med sedan starten 1973.

OVE WESTERBERG

Fortsatt stort danstryck

Cheerleadinggruppen beundrar den två generationer äldre
showjazzgruppen. Invasion av golfknattar

Julia Cewe slår en putt medan lillasyster Hanna får instruktio-
ner om hur hon ska greppa klubban.
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SANDUDDEN | Öarnas
största byggprojekt,
etapp tre i västra
Sandudden, kliver in
verklighetsfasen när
man den 8 juni öppnar
dörrarna till de första
visningshusen.

Även om många öbor med
en viss skepsis kommenterar
”ministaden” i botten på den
gamla grusgropen är det
uppenbarligen ett mycket
attraktivt område för många
nya och gamla ekeröbor. För
enbart utifrån husritningar-
na har en stor del av de fram-
tida villorna redan hittat sina
köpare.

Exempelvis har hälften av
de 29 enplans bostadsrätts-
villorna på 96 kvadratmeter,
som är vikta för 55+ boende,
bokats av mälaröbor som vill
lämna sin stora villa. Flytten
innebär en kostnad på 3,3
miljoner kronor plus 3500
kronor i månadsavgift. De

första 55+arna flyttar in i
november, och de sista
under sommaren 2009.

Väljer man den mer exklu-
siva 157 kvadratmeters ägan-
derättsvarianten i två plan är
priset 5,1 miljoner kronor. 

Totalt ska 157 villor byggas
fram till och med 2012 i den
sista tredje etappen. När allt

är på plats har grusgropen
fyllts med 357 villor och 68
lägenheter.   

Den sista etappen påbörja-
des för två år sedan med en
massomflyttning av totalt
600000 kubikmeter sand
och grus. För att få till terras-
serna där villorna placeras i
olika nivåer upp till 50 meter

ovan Mälaren har sand och
grus packats hårdare än
befintliga grusåsen.

Som en extra dragare har
det byggt en vik och kanal in
i villaområdet. Enligt entre-
prenören NCC ska den starka
grundvattenströmningen
förse viken med friskt vatten
beroende på hur Mälarnivån
rör sig. 

Kanalen fick ta en annan
sträckning än planerat på
grund av den rödlistade vat-
tenväxten småsvaltingen
som har Sveriges största
population i Asknäsviken.

Någon gång på 50-60-talet
upphörde grusbrytningen i
västra Sandudden, medan
den pågick ända till 1975 i de
andra delarna av Sandudden.
1991 träffade NCC ett omfat-
tande ramavtal med kom-
munen om att bygga ett helt
nytt bostadsområde på den
gamla industrimarken.

OVE WESTERBERG

Populärt vid Uppsalaåsen
Lions Club Färingsö har
fått Lions Sveriges ut-
märkelse Lejonkronan
för sina projekt i Sri
Lanka.

Klubben har där, förutom
det omfattande stödet i sam-
band med Tsunamin, hjälpt
ett antal familjer i två byar att
förbättra sin vardag. Projekt-
et har haft inriktningen hjälp
till självhjälp. I detta projekt
har Färingsöklubben samar-
betat med en lokal klubb i Sri
Lanka, Lions Club Negom-
bo. Ett av projekten har
pågått i byn Katana och ett i
Iranawila. Gemensamt för
båda projekten är att insat-
serna riktas till kvinnorna,
som uppmuntras att bli små-
företagare för att på så sätt
kunna försörja sina familjer
och att stödja barnen i deras
skolgång. 

– Principen har varit att vi
ger en grundplåt i form av
pengar så att kvinnorna kan
sätta igång med att förverkli-

ga sina idéer till företagande
och att de på sikt kan bli
självförsörjande. Självklart
är vi i klubben stolta över att
ha fått, det vi tycker, det
finaste beviset, Lejonkron-
an, på att klubbens arbete
uppmärksammas och upp-
skattas, säger Ingrid och Lars
Sandin samt Margareta
Hoffman Nygren från Ekerö,
klubbmedlemmar och pro-
jektledare för klubbprojek-
ten.

Lejonkronan är Lions
Sveriges pris för bästa klubb-
projekt. Lejonkronan kom-
mer från Etiopien och skänk-
tes 1949 av Kejsare Haile
Selassie  till en svensk Lions-
medlem.

Lejonkronan till Lions

Lion Färingsös Lejonkrona

Småsvaltingen ändrade riktning på kanalen i Sandudden.
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– Jag minns också att du som ledande före-

trädare för Centerpartiet var en av de tongi-

vande i arbetet mot Dennispaketet och

Västerleden.

N
är du bodde på Ekerö sågs vi ibland. Jag är aktiv inom
Amnesty och när min Amnestygrupp hade kaféet på
Ekebyhovs slott och informerade om vårt arbete fick
jag ett mycket gott intryck av dig. Du uttalade dig

klart och tydligt utifrån ditt engagemang i människorättsfrågor. 
Jag minns också att du som ledande företrädare för Centerpartiet
var en av de tongivande i arbetet mot Dennispaketet och Väster-
leden. En artikel i SvD den 14 feb 1992 refererade ett tal du höll: 
”Västerleden innebär statlig planering för ett medvetet natur-
och kulturmord. Det är ingen bypolitik att stoppa Västerleden,
utan vi måste väcka stockholmarna i fråga om detta”.

Nu står vi inför ett ännu värre problem. Höjningen av jordens
medeltemperatur kan få oöverskådliga konsekvenser för allt liv
på jorden. Och det är vi i industriländerna som förorenar mest
och som därför både kan och måste minska våra utsläpp av kli-
matpåverkande växthusgaser mest. Du måste nu lägga ordet kli-
matmord till din argumentation mot Västerleden i dess nya

skepnad, Förbifart Stockholm.
Vi som inser att den planerade sexfiliga

motorleden Förbifart Stockholm är just ett
klimatmord hoppas att du som miljömi-
nister har kvar ditt engagemang för natur
och kultur samt att du inser hur allvarligt
klimatproblemet är. 

Du har naturligtvis, liksom jag, läst Väg-
verkets förslag med sina missvisande kal-
kyler, som syftar till att legitimera en mo-
torled som beräknas öka utsläppen med 78
procent fram till 2030 - tvärtemot riksda-
gens beslut, dina och regeringens princi-

piella uttalanden och miljömedvetna svenskars önskemål. Sta-
tens egen utredningsmyndighet i kommunikationsfrågor, SIKA,
sågar hela utredningen efter mycket allvarlig kritik mot såväl
upplägg som beräkningar och slutsatser. 

D
u inser säkert också att Förbifarten innebär ett prin-
cipiellt ställningstagande för Stockholm som en
framtida bilstad med de höga utsläpp en sådan urba-
niseringsmodell medför. Jag vill i stället att Stock-

holm även i framtiden skall ha ett socialt och kulturellt intres-
sant och levande centrum. Men det kräver tätare bebyggelse och
bra och billig kollektivtrafik. Med en sådan stadsplanering kan vi
också ta vårt klimatansvar. Ledande stadsplanerare och trans-
portforskare säger att det går alldeles utmärkt.

Den stora frågan är därför om du ska utnyttja politikens möj-
ligheter att styra Stockholms utveckling eller om du ser dig
tvungen att tillfredsställa marknadens krav på större utrymme
för fossilbränsledrivna fordon. Kommer våra barn och barnbarn
att tacka dig för din handlingskraft eller kommer de att förbanna
dig för ditt klimatsvek?

Många politiker försöker ge mångtydiga svar på svåra frågor.
Men nu kräver nog flertalet medborgare och väljare att du som
miljöminister ger ett klart och tydligt motiverat svar på denna
den kanske viktigaste politiska frågan i Stockholms historia:
Kommer du att stoppa Förbifart Stockholm?

Med vänlig hälsning

Bertil Ottoson
Lovö

• 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.

Hallå
Andreas,

kommer du
ihåg oss?
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HELGÖ | Lagom inför
sommaren öppnar ett
gäng unga konstnärer
från konstföreningen
”Frö Art Society” Galleri
Frö i Gula magasinet vid
Kaggeholm på Helgö.

De elva medlemmarna i för-
ening kommer att visa sin
konst under två-tre veckor
innan de byter ut till nya bil-
der, allt för att locka till åter-
besök. De har även funderat
på att låta lokala konstnärer få
delta i gallerigemenskapen.  

Flertalet av Frö Art Socie-
tys medlemmar har studerat
konst på folkhögskolan i
Järna, där några av dem också
bor. Orsaken till att deras för-
sta gemensamma galleri
hamnade i Kaggeholm beror
dock främst på Erik Schoult-
ze svartsjöbo och medlem i
Frö Art Society. Hans föräld-
rar Stefan och Birgitta driver

sedan 25 år norra Europas
äldsta loppmarknad i Gula
magasinet. Loppmarknaden i
det gamla mjölmagasinet
startade dock redan 1973.

Idén om att man skulle
starta ett galleri på magasi-
nets övervåning kläcktes för
drygt tre veckor sedan, så det
har varit några intensiva

veckor av bärande och byg-
gande för galleristerna.

– Det blir ju också som en
förnyelse för verksamheten i
magasinet där vi drar besöka-
re åt varandra. Här kan man
köpa en soffa på nedervå-
ningen och en tavla att hänga
över den i galleri Frö. Blir det
en lyckad sommar blir det

säkert en fortsättning även
nästa säsong, säger Erik
Schoultze.

Gula magasinets egentliga
uppgift som fodermagasin
upphörde när gårdens kor
bortrationaliserades under
1960-talet.

OVE WESTERBERG

Konst och loppis i god symbios

DROTTNINGHOLM OCH
STENHAMRA | Det har
stuvats om rejält i tradi-
tionerna inför national-
dagsfirandet den 6 juni.

Ekerö kommun bjöd tidiga-
re in till det gigantiska kom-
binationskalaset Kulturskol-
ans dag och nationaldagen i
Drottningholmsparken. Ett
evenemang som av många
upplevdes som en alltför
lång och ohanterlig föreställ-
ning. 

I år blir det en tvådagars-
festival, 6-7 juni, med tre
åtskiljda delar, för vuxna/fa-
milj, barnen och ungdomar-
na. I Drottningholmsparken
bjuds det på två timmars
högklassig nationaldagskon-
sert.

– Vi känner oss väldigt
hedrade att den världsbe-
römda slagverksensemblen
Kroumata valt att delta i
nationaldagsfirandet med
oss. Dessutom kommer
Blåsarsymfonikernas Sere-
nadensemble med opera-
sångaren Klas Hedlund från
kungliga operan, samt de
mest avancerade eleverna
från kulturskolan. I vissa

stycken blir det också ett
samarbete mellan alla tre
grupperna, säger Lennart
Lundblad, chef för bibliotek
och kulturenhet i Ekerö
kommun.  

Innan konserten har kul-
turskolans sångare bjudit på
kammarkonsert i slottskap-
pellet, följt av en trumparad
från slottet till scenen vid
Kina slott där de möts av
Kroumata.

Dagen därpå ska Mälar-
öarnas alla barn få sin egen
kulturmarknad, i och utan-
för barnens eget bibliotek i
Stenhamra.

– Tanken är att det ska
vimla hela tiden, lite som i

den gamla sortens Barnens
Dag. Hög puls med mycket
musik, teater, dans, troll,
jonglörer och allt möjligt
som vi fyller på med fram
till den 7 juni. På scen och i
publikhavet finns bland
andra Abellis Magiska Tea-
ter, dessutom kan man närs-
tudera brandförsvarets
brandbilar. 

Den tredje festivalbiten är
döpt till VårRock och är
främst vikt för ungdomarna
som föredrar rockmusik och
liknande tongångar. Under
kvällen den 7 juni är det
tänkt att mängder av band
ska bjuda på sin favoritmu-
sik i Uppgårdsskolans aula.

OVE WESTERBERG

EKEBYHOVS SLOTT | För
tjugoandra året i rad bjuder
Mälaröarnas egen symfo-
niorkester på en njutbar
musikupplevelse i öarnas
vackraste konsertsal.

Bokskogskonserten i Eke-
byhovs slottspark den 14
juni klockan 15 är ett samar-
bete mellan olika ensembler
i Mämus – symfoniorkes-
tern och FNYKO, Färingsö
Nya Kammarorkester. 

Speciellt i årets program
är medverkan av Stock-
holms estniska kör. Till-
sammans bjuder de på
Ovidius Metamorphosis -
Orpheussagan. Upprin-
nelsen till gästspelet är att
Mämus nyligen samarbeta-
de med kören i ett sångspel
fritt tolkat efter just
Ovidius Metamorphosis.

Dessutom blir det valda
stycken av Stravinskij,
Rachmaninov, Alvén och
Roman.

Publiken uppmanas som
vanligt att ta med picknick-
korg, filt och myggolja. Vid
dåligt väder kommer kon-
serten att hållas i Ekeby-
hovskyrkan. 

Två dagars nationaldagsfestival Tjugoandra
konserten i
Bokskogen

Fem nöjda Frö-gallerister från konstföreningen ”Frö Art Society” på vernissagedagen den 24 maj.
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FÖR HUNDRA ÅR SEN|
Monica Fogelqvist blev
så intresserad av förra
numrets berättelse om
torpet Roshagen, att
hon satte igång med att
släktforska om de tor-
pare som bott där.

Det jag har tagit fram är
ungefärligt, det kan till ex-
empel finnas fler barn! För
oss nutidsmänniskor är det
lätt att bara se den idylliska
bilden av torpet Roshagen
och glömma hur fattigt och
eländigt de flesta hade det.

Torpet Roshagen byggdes
någon gång 1881-1882 och
inhysestorparen Johan Söd-
erberg med familj var de för-
sta boende i torpet. Barnen
var ganska gamla vid det
laget och de flesta hade redan
flyttat hemifrån.

Johan Söderberg föddes
den 30 november 1812 i Skå.
Hans far, torparen på Väsby
ägor, Gustaf Andersson,  var
även han född i Skå,  1781.
Johans mor hette Anna Ers-
dotter. 

Johan var gift två gånger,
första gången med Maria
Nilsdotter född 1808 i Ripsa,
Södermanlands län. Sedan,
med Karolina Vallin, född
1830 i Västmanland. 

Johan första barn med

Maria Nilsdotter, tvillingar-
na Gustaf och Johanna, föd-
des i Skå 1835. Johan arbetade
då som bränneridräng vid
Edeby. 

1837 föddes nästa tvilling-
par: Johan och Maria. Nu var
Johan arbetskarl i Johannes-
berg i Skå. 

Från början var Johans
efternamn  Gustafsson (Gus-
tafs son). Men från 1837 kal-
lade han sig Johan Söderberg.
Samma år flyttade han med
familjen till Ekerö, där han
arbetade som dräng. Först i
Solvik på Kersö och senare i
Gällsta. Paret fick 1841 ytter-
ligare ett tvillingpar, Ulrika
och Carl. 1842 fick de Au-
gust, som dog året därpå.
Därefter Erik 1845 och Jose-
fina 1847. Vid det här laget
hade de åtta barn om jag räk-
nat rätt. Hustrun Maria dog
1852.

1857 gifte Johan om sig med
Karolina Vallin, född 1830 i
Västmanland. Med nya frun
fick han ytterligare fem barn,

alla döttrar. Först kom
Karolina 1857, sen Johanna
1861. 

Johanna i sin tur fick två
utomäktenskapliga söner på
Ekerö, men gifte sig sedan
med statardrängen Carl Pet-
tersson och fick ytterligare
några barn. Johanna och Carl
var bosatta i Botkyrka. 

Johan dog av "bröstlidan-
de" år 1889, 77 år gammal och
hans hustru Karolina dog
redan år 1884, 54 år gammal.
Dödsorsak "tarmvred". Det
blev alltså inte så lång tid i
torpet Roshagen, i alla fall
inte för Karolinas del.

Vilka var då familjen
Karlsson? Karl Johan Karls-
son var född 1840 i Söder-
manlands län och gift med
Karolina Eriksdotter född
1841 i Värmland. Dottern
Alma föddes på Ekerö 1872,
men flyttade från Roshagen
till Nordamerika den 24 sep-
tember 1893, precis som så
många andra svenskar gjorde
under den här perioden.
Alma kom dock tillbaka till
Roshagen i november 1898.
Hon blev kvar på Ekerö, gifte
sig och dog 1952 i Träkvista.
Karl Johan Karlsson skaffade
hushållerska och fortsatte
sitt liv i Roshagen ytterligare
ett antal år.

MONICA FOGELQVIST
Färentuna

Mera om Söderberg och Karlsson
i torpet vid Jungfrusundsåsen

Torpet Roshagen, upphov till
fler berättelser.
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UUrr  eetttt  cceennttrraalleeuurrooppeeiisskktt  kkaaooss
llaannddaaddee  MMaaxxiimmiilliiaamm  vvoonn  BBaaiill--
lloouu  ttiillll  ssiisstt  ssoomm  fföörrvvaallttaarree  ii
VVäässbbyy  ppåå  MMuunnssöö..

Från början tillhörde han en av de
minoriteter som historien skuffat
runt mellan länder: sudettyskarna,
den tysktalande befolkning i gräns-
områdena mot Tyskland och Öster-
rike som tidigare hade tillhört kej-
sarriket Österrike-Ungern, därefter
från 1918 Tjeckoslovakien, sedan
Tyskland efter 1938 och slutligen
Tjeckoslovakien igen efter andra
världskrigets slut 1945. De flesta
sudettyskar fördrevs då till Tyskland
och Österrike.

Nu har han ju bott i Sverige ända sen
1948 och på Munsö sedan 1962 och
hans svenska är helt utan  brytning,
ovanligt bland dem som haft tyska
som modersmål. Så var han bara
femton år när han och hans syster
kom hit via Röda Korset för att äta
upp sig hos släktingar i Stockholm.

Inte är det mycket påtagligt kvar
av den historia han bär på: en liten
oljemålning av barndomshemmet i
den sudettyska byn Kolleschowitz –
som nu heter Kolesovice  – samt en
adelskalender, där släkten upptar två
och en halv sida. Stamfadern hette
Ludwig och fick en friherretitel i slu-
tet av 1700-talet.

– Familjen hade en fideikomiss
som min mamma hade ärvt från
början. Den bestod först av sex går-
dar, varav fem konfiskerades av tys-
karna.

På den kvarvarande egendomen
satt pappa Karl och flyttade knapp-
nålar på en världskarta.

– Pappa  var övertygad om att
amerikanerna skulle hinna före rys-
sarna, i så fall skulle vi få stanna kvar
på gården. Han hade ju tänkt att jag
skulle ta över. Men så blev det ju inte.

Men först kom tyskarna.
– Pappa var aldrig nazist så därför

blev han satt under tvångsförvalt-
ning under den tyska perioden. Det
kom en man från Östpreussen som
hade eget tjänstefolk med sig. Det
kan inte ha varit lätt för pappa att få
någon över sig. 

Tvångsförvaltaren fick senare –
när ryssarna hade tagit över och hål-
lit en summarisk rättegång på gården
– en snara runt halsen och blev
hängd på logen.

– Det hände hemska saker i slut-

skedet av kriget. Vi hade SS-soldater
inkvarterade hos oss och vi blev
tvungna att ha passersedlar för att
kunna röra oss på gården. Vi såg
konstiga blodpölar på marken och
sedan tyskarna hade försvunnit hit-
tade vi fem nedgrävda kroppar. De
hade arkebuserat sina egna! 

– Sen kom frans-
männen och stal alla
hönsen. Sen kom
ryska terrängtrupper
och tog alla våra häs-
tar. 

– Efter kriget ville
man hämnas på tys-
karna. Det var förfärligt men jag för-
står det också. Alla vi tyskar fick gå
omkring med vita armbindlar och vi
hade många restriktioner, bland
annat utegångsförbud.

– Jag var 12-13 år när vi deportera-
des. En dag gick någon runt i byn och
slog på en trumma och ropade 

att alla tyskar skulle samlas på torget.
Där lästes namnen upp på alla som

skulle iväg. Vi fick två timmar på oss
att packa 50 kilo bagage var. Allt vi
ägde fick vi lämna kvar, det auktio-
nerades ut sen. 

– Vi kördes i höskrinda till när-
maste by och inkvarterades på ett
hotell, där vi fick order att ställa oss
på gårdsplanen och tömma våra fick-

or. Under tiden sök-
tes våra rum ige-
nom. De tog allt,
mammas manikyre-
tui, min systers hade
en halskedja med ett
kors.

– Under flera
dagar sedan, jag

minns inte hur länge, fick vi åka
ihopfösta i godsvagn. Vi hade inte en
aning om vart vi skulle och vad som
skulle hända med oss.

Med på resan var en liten bebis
som hade en rysk far, bebisen skrek
hela tiden. På vägen stannade vi och
gjorde upp eldar och lagade mat intill
järnvägsrälsen. Till sist hamnade vi i
ett uppsamlingsläger i Magdeburg
på dåvarande östsidan. Det var ont

om mat. Vi kröp ut genom stängslet
och stal potatis, minns jag. 

– Vi inkvarterades sedan på olika
håll. Pappa hamnade på ett sågverk,
min syster i hushåll, medan jag val-
lade kor.

Så småningom flyttade familjen
till släktingar på västsidan. 

– Jag gick sista klassen i folkskolan
där och började sedan som elev i en
handelsträdgård.

– Vi fick senare höra att en vecka
efter det att vi hade blivit deportera-
de hade ryssarna kommit för att
hämta pappa. Vem vet vad som hade
hänt om de hade fått honom med
sig.

Efter vistelsen i Stockholm 1948

stannade Max som han kallas, kvar i
Sverige, medan systern for tillbaka
till Tyskland. Under åren som följde
arbetade Max på en rad gårdar run-
tom i Sverige och gick också flera
lantbruksutbildningar. 1956 blev
han svensk medborgare, gjorde mili-
tärtjänst och genomgick sedan en
tvåårig utbildning till armétekniker. 

– Men det visade sig sedan att jag
inte stod ut med den militära hierar-
kin. 

Så kom det sig att Maximiliam von
Baillou till sist landade som rättare
på en av familjen Gierttas gårdar,
Väsby, Munsö, gifte sig, fick tre barn
och i veckan  fyllde  75 år.

INGELA MÆCHEL

Fjärran från ett krig som var

“Efteråt ville man
hämnas på tys-
karna. Det var för-
färligt, men jag
förstår det också”

Namn: Maximiliam von Baillou
Gör: Pensionär, tidigare förvaltare
Bor: Väsby gård, Munsö
Favoritställe på Mälaröarna:
Ropahäll i naturreservatet Väsby
hage.

Vill ändra på: Onödiga transpor-
ter, bland annat för att lämna sor-
terade sopor och hämta paket.
Oanad talang: Pratar fortfarande
flytande tyska och kan tjänstgöra
som teknisk tolk.
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rt SPORT | Trots snålt med mål framåt är
skådamerna fortfarande obesegrade i
division 3 A.

FFCC  DDjjuurrhhoollmmss  UUnniitteedd--  SSkkåå  IIKK  22--22
Skå började piggt och tog
också ledningen med 0-1
efter 20 minuter genom
Sandra Rosenqvist. Efter
sjabbel i Skå-försvaret
lyckas Djursholm, något
oförtjänt, genast kvittera
till 1-1. Några minuter in
i andra tar gästerna åter
ledningen. Det är Emelie
Bimer som elegant run-
dar sin back och stöter in
ledningen 1-2. 

När Djursholm kvitte-
rar,2-2, efter en sedvan-
lig långboll, protesteras
det vilt från Skå-bänken,
då alla sett att Christina
Edevärn i Skå-målet hindrats fysiskt att
ta position i kassen. 

SSkkåå  IIKK--HHäässsseellbbyy  SSKK  FFFF  11--00
Tränarfirman Wallman & Karlsson Co
AB kom till match med endast 13 spela-

re. Skador och sjukdomar förhindrar
fortfarande laget att mönstra sitt allra
bästa. Skå höll i bollen mest inlednings-
vis men det var gästerna som var farli-

gast med snabba kont-
ringar. Med kvarten kvar
kämpar Isabella Karlsson
med sig bollen in i boxen.
Hon avancerar mot kort-
linjen och spelar osjäl-
viskt snett inåt bakåt till
Mimmi Karlsson som
iskallt lägger in lednings-
målet 1-0.  I början av
andra visar Skåmålvakten,
Christina Edevärn,  att
hon är en av seriens bästa,
när hon räddar ett jätte-
skott i krysset! På slutet
får vi uppleva något
märkligt! HSK-målvak-
ten sätter på sig en ute-

spelartröja och går upp på topp.
Gästerna har också ett rungande ribb-
skott mot slutet men hemmasegern är
egentligen aldrig hotad.

PAPPA-SAM

FOTBOLL | Djurgårdsbrunn FC drar
ifrån i division 4 M, men Ekerö IK är
med i den jagade flocken närmast.
DDjjuurrggåårrddssbbrruunnnn  FFCC--EEIIKK  44--33  ((22--22))::
Mardrömsstart, 1-0 redan i fjärde
minuten efter en “indianare” i EIK för-
svaret. Bud på mer för hemmalaget,
innan Andreas "Strumpa" Ekeling kvit-
terar med kvarten spelad. Ekerö tar
över alltmer, men bjuder in till 2-1 lite
enkelt. Släpper dessutom till en
ribbträff strax innan “Strumpa” åter-
igen kvitterar efter John Ortos pass-
ning. EIK tar en tidig ledning efter
paus, Micke Brandts känsliga frispark
nickas i mål av backen Steven Moar.
Djurgårdsbrunn kommer tillbaka och
kvitterar i 56:e minuten. En fast situa-
tion fördärvar kvällen en kvart från slu-
tet. 

EEllKK--SSoolllleennttuunnaa  FFIIFF  88--22  ((44--11))::
Ny målorgie på Svanängen där Ekerö
genast tog kommandot. Tvillingarna
Bovbjerg angav tonen, 1-0 av Henrik på
pass från Daniel. Vid 2-1 var rollerna
ombytta när Henrik spelar fram
Daniel. Jimmy Suhr kliver nu in i

handlingen med två snygga mål, båda
efter John Ortos förarbete på höger-
kanten. Följde sedan upp sitt “hattrick”
med 5-1 direkt efter paus. Daniel och
Henrik ökade med varsin fullträff på
siffrorna till 7-2. Vänsterbacken Axel
Stridbeck, som ersatte hälskadade Axel
Ryd, avslutade målkalaset med en fris-
park snyggt i nät.

BBoooo  FFFF--EEIIKK  11--11  ((11--11)):: Boo FF blev en
mer svårknäckt nöt, nedflyttade från
trean, med en delvis ny trupp och enda
lag som tagit poäng av Djurgårds-
brunn. Börjar också bra, hinner med en
ribbträff, innan man i halvlekens mitt
tilldöms en straff. Målet blev en injek-
tion för Ekerö som ökar trycket och
kvitterar nästan omgående genom
Jimmy Suhr. EIK äger resten av halvle-
ken. Andra halvlek fortsatte med eke-
rödominans dock utan några hetare
målchanser undantaget Daniel
Bovbjergs närskott mot högerkrysset.
En gedigen laginsats från Ekerös sida
som dessvärre fick mittfältaren Micke
Brandt skadad i slutskedet.

KENTH PETTERSSON
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���� DET HÄNDER HEMMA TILL 16 JUNI

FOTBOLL | Damer div 3 A: 1 juni kl 19 Svanängens IP: Skå
IK-Reymersholms IK • 7 juni kl 14 Svanängens IP: Skå IK-
Klintehamns IK
Damer div 4 A: 3 juni kl 19 Svanängens IP: Skå DFF-
Sollentuna DFF • 10 juni kl 19 Svanängens IP: Skå DFF-
Åkersberga BK
Herrar div 4 M: 15 juni kl 15 Svanängens IP: Ekerö IK-Lo
Scudetto IF
Herrar div 5 M: 8 juni kl 15 Svanängens IP: Skå IK-IFK
Lidingö FK • 14 juni kl 15 Svanängens IP: Skå IK-Kälvesta IOF
FK
Herrar div 7 C: 7 juni kl 13 Söderby: Munsö IF-Adelsö IF • 14
juni kl 13 Söderby: Munsö IF-FK Östermalm
12 juni kl 19 Adelsövallen: Adelsö IF-Iberoamericana IF

Birkabollen: Grästurnering på Svanängens IP för flickor
och pojkar 10 - 12 år. Spelas 5 juni (på kvällen) och 6 juni
(heldag).

���� LÄGET DEN 27 MAJ

FOTBOLL
Damer div 3A
Bele Barkarby FF 6 6 0 0 25-5 18
Skå IK 6 3 3 0 9-5 12
Reymersholms IK 6 4 0 2 13-10 12
FC Djursholm U. 6 3 1 2 12-10 10
IFK Viksjö 6 3 1 2 9-7 10
Hässelby SK FF 7 3 1 3 11-14 10
Klintehamns IK 6 2 1 3 5-7 7
IK Frej 6 2 1 3 9-15 7
Sollentuna U. FK 7 0 2 5 5-13 2
IFK Lidingö FK 6 0 0 6 4-16 0

Damer div 4A
IFK Täby 5 4 0 1 12-6 12
Bele Barkarby B 5 4 0 1 9-13 12
Åkersberga BK 4 3 1 0 24-4 10
Sollentuna DFF 5 3 0 2 13-11 9
Hässelby SK FF B 5 2 1 2 18-8 7
Skå DFF 5 2 0 3 5-6 6
IFK Viksjö B 6 2 0 4 8-15 6

Bollstanäs DFF 6 1 0 5 10-19 3
FC Järfälla 5 1 0 4 6-23 3

Herrar div 4 M
Djurgårdsbrunns 7 6 1 0 22-11 19
Vasasällskapet FK 7 4 2 1 15-10 14
Ekerö IK 7 3 3 1 21-9 12
Reymersholms IK 7 3 3 1 12-9 12
Boo FF 7 3 2 2 10-11 11
FC Krukan 7 3 1 3 10-9 10
Olympiacos Väll. 8 3 1 4 20-20 10
Sollentuna F. IF 7 3 1 3 10-16 10
Amauta IF 7 2 0 5 7-12 6
Sickla IF 7 1 3 3 5-11 6
Mariebergs SK 7 1 2 4 9-15 5
Lo Scudetto IF 8 1 1 6 8-16 4

Herrar div 5 M
Järla IF FK 7 5 1 1 32-9 16
Skå IK 7 4 3 0 15-5 15
Storskogens SK 7 4 1 2 16-7 13

IFK Lidingö FK 7 4 1 2 16-7 13
Örby IS 7 3 2 2 14-12 11
Rissne IF 7 3 1 3 14-13 10
Kälvesta IOF FK 7 3 0 4 12-14 9
Bollmora BoIS 7 2 2 3 10-14 8
Ingarö IF 7 2 2 3 9-13 8
KRIS IF 7 2 1 4 6-20 7
Torstens Lärjung. 7 1 2 4 7-20 5
Favorit. Lidingö 7 0 2 5 4-21 2

Herrar div 7 C
Hom. Armeniska 6 5 0 1 27-10 15
Real Gonzo FC 5 4 0 1 15-5 12
Kofkella KoIF 6 4 0 2 20-12 12
FC Kasam 5 4 0 1 15-7 12
FK Östermalm 5 3 0 2 14-7 9
Ekerö BoIS 6 2 1 3 8-14 7
Munsö IF 5 1 1 3 9-17 4
Iberoamericana 5 0 0 5 2-19 0
Adelsö IF 5 0 0 5 2-21 0

RIDSPORT | I många år
har Ekerös fälttävlans-
intresserade tvingats
åka långt för att träna.
Det har inte funnits
någon terrängbana i
närheten. Men snart
finns det en på
Färingsö.

Vid 27 års ålder gör fälttäv-
lansstjärnan Linn Abraham-
son verklighet av sin dröm
om en terrängbana för fält-
tävlan på hemmaplan. Nu
byggs det som bäst på vat-
tengravar, bankar, trappor
och andra terränghinder,
hemma på familjens gård på
norra Färingsö.

– Till midsommar är den
klar. Sen är det bara för alla
terrängintresserade att höra
av sig och komma och rida,
säger Linn.

Banan är enbart för träning
och utbildning. Tävlings-
banorna är flera kilometer
långa, och det är inte en
sådan som är på gång.

Linn har ridit fälttävlan
sedan elvaårsåldern. 

– Mamma lät mig rida en
debutantklass för ponny. Sen
var det kört, säger Linn.

Med tiden blev det EM för
ponny, EM för Young Riders
samt junior-EM.

Just nu tävlar Linn lite
mindre. Hon hade just fått

rida svår internationell klass
när hennes bästa häst blev
skadad. Nu sysslar Linn, som
också är idrottslärare på
Uppgårdsskolan samt utbil-

dad idrottspsykolog och
diplomerad unghästutbild-
are, mest med att träna och
utveckla andras hästar.

– Nästan alla hästar tycker

att terrängbiten är jättekul.
Det är en stor glädje att se
hästarna få självförtroende
och utvecklas.

Tester har visat att fälttäv-
lansryttarna är de mest väl-
tränade av alla ryttargrupper.
Linn Abrahamsson är urty-
pen för en fälttävlansryttar-
na: slank, muskulös och
vältränad. Inför varje tävling
måste ryttaren gå de långa
banorna för att i förväg veta
vad som kommer att dyka
upp och för att kunna bedö-
ma hur varje bit av banan ska
ridas. Det kräver en rejäl
kondis. Dessutom måste de
ha den styrka som krävs för
alla de tre olika ridgrenarna
som ingår. 

Skulle kanonhästen som
allt stämmer med dyka upp
skulle Linn gärna ge sig ut i
världen och tävla igen.

– Absolut. Men framtids-
drömmen är ändå att få fort-
sätta att utveckla unga hästar
till stjärnor.

Fälttävlan – ridsportens
tuffaste gren

Fälttävlan är en växande
ridgren i Sverige. I England
är den mycket omtyckt.

Sporten har sina rötter i ett
gammalt duglighetstest för
kavalleriets hästar och är
uppdelad i tre moment:
dressyr, banhoppning och
terrängritt. Fälttävlan kräver
vältränade, rektionssnabba
och modiga ryttare. Häst-
arna måste vara lätta och
uthålliga och är ofta av rasen
engelskt fullblod. Häst och
ryttare måste fungera väl
ihop och ha stort förtroende
för varandra.

Fälttävlan är en av världens
farligaste sporter. Omkring
15 personer har omkommit i
fälttävlan runt om i världen
de senaste två åren.
Diskussioner pågår om hur
sporten kan göras säkrare.

ULRIKA FÅHRAEUS

’’’’TTiillll  mmiiddssoommmmaarr
äärr  ddeenn  kkllaarr..  SSeenn
äärr  ddeett  bbaarraa  fföörr
aallllaa  tteerrrräännggiinnttrreess--
sseerraaddee  aatttt  hhöörraa
aavv  ssiigg  oocchh  kkoommmmaa
oocchh  rriiddaa’’’’

LLiinnnn  bbyyggggeerr  tteerrrräännggbbaannaa

Förtroende är A och O i fälttävlan. Linn Abrahamsson hoppar fullblodet Best of All hemma på
gården. Foto: Ulrika Fåhraeus

TTaappppaadd  ppooäänngg  mmoott  sseerriieelleeddaarrnnaaSSkkåå  äärr  ffoorrttffaarraannddee  oobbeesseeggrraaddee

Camilla Iveroth, lagkapten



Bästa Ekeröbo!
Det är för mig en glädje att å kommunstyrelsens vägnar meddela dig att årsbokslutet för
2007 visar på ett överskott på cirka 20 miljoner kronor. Återigen visar resultatet att kom-
munen både stärker sitt egna kapital och uppfyller balanskravet. Det är ansvarsfullt och
stimulerande som kommunstyrelsens ordförande att försöka tillmötesgå medborgarnas
krav på god kvalitet och service i våra verksamheter.

2007 har präglats av ett hårt arbete med resurshushållning inom alla områden i de kom-
munala verksamheterna. Kommunen fullföljer sitt ansvar för en budget i balans med
omsorg om skattebetalarnas pengar. 

Även 2007 har kännetecknats av en fortsatt stark utveckling för Ekerö. Jag tycker att
Ekerö är en fantastisk plats att bo och leva på och vi fortsätter att vara en attraktiv kom-
mun med en stor inflyttning.   

Framtid och åtaganden
Kommunstyrelsens ansvar inför framtiden kräver en försiktighet i kommande åtaganden så att kommunens låneskuld
inte blir en för stor belastning som påverkar det ekonomiska utrymmet för verksamheterna. Som det ser ut nu kom-
mer statsbidragen att frysas de kommande två åren vilket direkt påverkar vårt ekonomiska handlingsutrymme. Därför
måste vi vara extra försiktiga inför framtidens hårdare tider.

Skola, vård och omsorg
För att kunna fullgöra det kommunala uppdraget med en budget i balans kan vi möta en kärvare ekonomi med
besparingar för att hålla tillbaka kostnaderna, höja skatten eller sälja mark och andra tillgångar. Att sälja mark och
andra tillgångar möjliggör för oss att amortera på den stora låneskulden. Det innebär i sin tur att vi frigör medel för
vård, skola och omsorg samt viktiga investeringar som äldreboenden och vår efterlängtade simhall.

Med vänlig hälsning

PPeetteerr  CCaarrppeellaann
Kommunstyrelsens ordförande

Det kommunala 
uppdraget

Peter Carpelan (m)
kommunstyrelsens ordförande

Äldre- och handikappomsorg,
Individ- och familjeomsorg

Skola, förskola och
gymnasium

Så här fördelas Ekerös ekonomi

Kultur, fritid, infrastruktur, politik

31% 58 %

1111%
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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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Någon gång skall vara den för-
sta när en fråga kommer till
allmänheten och blir en ny-
het. Nu har det blivit känt att

moderaterna vill sälja Ekerö Bostäder.
Önskan om att sälja Ekerö Bostäder har
emellertid varit en aktuell fråga mellan
borgerliga politiker under en längre tid.
Moderaterna har en dominerande ställ-
ning bland väljarna här i Ekerö. Alltså är
det moderata åsikter som gäller för de
andra borgerliga partierna som ingår i
den lokala alliansen. Är det en het fråga,
vilket Ekerö Bostäder är, så kommer alla
krafter att sättas in från
moderaterna för att få de
andra partierna att ta ”rätt”
ställning. 

Var sker det meningsut-
bytet? 

Inte i kommunfullmäk-
tige, där är man tyst om
man är inröstad för ett borgerligt parti. 

ALLIANSEN HAR skapat ett forum man
kallar för Borgerlig grupp, vars möten
inte sker offentligt. Här kan visst
meningsutbyte äga rum om det finns
tid, det är ju så många frågor som måste
dras. Om någon vågar yppa en mening
mot den rådande moderata doktrinen –
vad kan då hända? Påtryckningsmedlen
är ju så många i en så komplicerad meka-
nism som en kommun. Man kan till
exempel riskera sin plats i någon nämnd
om man har en avvikande mening. 

Tänka sig att inte få arvode när man
lagt ner så mycket arbete och är så påläst.
Ja, man måste ju nästan vara expert, som
kommunfullmäktiges ordförande Inger

Linge säger i sitt försvar för att ge bygg-
nadsnämnden ansvarsfrihet. 

Det är väl alltid någon annan som har
tänkt. 

Man behöver inte fördjupa sig, det blir
sent och man vill hem till familjen. 

ALLTSÅ ÄR diskussionen även i denna
församlig lågmäld, gemytlig och väl
inoljad. Man säger helt enkelt inte emot
rådande moderat doktrin. Man måste ta
hand om nybörjare i politiken så att de
inte tröttnar. Vilket emellertid misslyck-
as ibland, så goda borgare ägnar sig åt

annat än politik.
Konsekvensen är

ändå på det hela taget
att det inte behöver
snackas så mycket i
kommunfullmäktige.
Det hörs ju ändå i
radio, eller läses i tid-

ningen, om någon gör bort sig och kan-
ske talar om det egna borgliga partiets
synvinkel på en fråga. Korta, välstruktu-
rerade och effektiva sammanträden,
utan onödigt snack. Det är en god sak att
inte kommunfullmäktigemötena börjar
förrän 18:30 så det inte kan bli så mycket
snack. 

I KOMMUNFULLMÄKTIGE kan och får
oppositionen lufta sina obskyra idéer
och sin dåliga kritik. Någon lämplig ur
allianspartierna lägger fram det som ska
klubbas och man röstar så snart opposi-
tionen slutat babbla. 

Det spelar inte så stor roll i vilken ord-
ning frågorna väcks, kommer upp eller
behandlas, bara det går undan.

Huvudfrågan är att invånarprofilen
bibehålls eller helst stärks. Det gäller att
skapa eller få in så många borgerliga –
helst moderata – väljare i kommunen
som möjligt. Frågan om försäljning av
Ekerö Bostäder ska nog också betraktas
som en väljarunderlagsfråga – ju fler vil-
lor och bostadsrätter, desto fler borgerli-
ga väljare. 

ETT MISSTAG i arbetet var det när kom-
mundirektörens hårda nypor riktades
mot lärare för några år sedan. Hon ville
att skolan skulle hanteras så att ungarna
lär sig något. Avgående kommundirek-
tör försökte då få lärarna att begripa det.
Men det misslyckades och istället gick
de otacksamma ut och bildade ett nytt
parti som märkligt nog sällade sig till
oppositionen. Annars är ju lärare liberalt
och borgerligt inställda men inte i detta
fallet. Resultatet blev fler kommuninne-
vånare som inte kunde räknas till allian-
sens väljare – skada. 

Frågan om förstärkning av demokra-
tin behandlas i Ekerö kommun som en
enskild fråga av ett arbetsutskott. Frågan
är alltså omhändertagen och väl place-
rad. Demokratin sköts ju för övrigt
också på riksplanet. 

Mats Lenné
stadigt borgerlig väljare 
sedan början av 1970-talet

Lågmält, gemytligt, inoljat Minskad 
sjukfrånvaro
KOMMUN I Sjukfrånvaron
bland Ekerös kommuns an-
ställda minskade med 6 pro-
cent under perioden 2004-
2007. Andelen sjukskrivna
var 2007  7,8 procent. 

Knappt två procent
naturskyddad
EKOKOMMUN I Bara 1,9 pro-
cent av Ekerö kommuns
totala areal, land och vatten,
är naturskyddad. För Nacka
kommun gäller 9,8 procent,
för Värmdö 10,1 procent,
medan Danderyd och Täby
kommuner har naturskyd-
dat 3,5 respektive 2,5 procent
av sina arealer. 

Minskar 
algblomning
EKOKOMMUN I Om alla eke-
röhushåll använde maskin-
diskmedel märkta med Bra
Miljöval skulle fosforutsläp-
pen minska med 160-320
kilo per år har Naturskydds-
föreningen räknat ut.

Petig
Lidköpingspolis
En polisman från Ekerö fick
böta 2000 kr0nor när han på
sin fritid hade kört för fort i
Lidköping. Högsta tillåtna
hastighet var 50 kilometer
Polismannen körde i 58 kilo-
meter.

“Man säger helt
enkelt inte emot
rådande moderat
doktrin “

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

Vaktmästare 
Svanängens IP och Allhallen

Skå IK är en idrottsförening med stark förankring på Mälaröarna.
Verksamheten domineras av breddidrott för barn och ungdomar
inom Fotboll, Ishockey, Handboll, Brottning, Bordtennis och
Innebandy. Skå IK har även seniorlag i seriespel inom Ishockey,
Fotboll, Handboll och Innebandy. 
I föreningen arbetar f.n en kanslist och två heltidsanställda
vaktmästare. Nu söker vi en ny medarbetare till vaktmästarteamet.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska självständigt utföra dagligt underhåll av idrottsan-
läggningens ishall och idrottshall samt ge service vid upp-
komna behov. I arbetet ingår isbaneskötsel, underhåll och
reparation av lokaler och byggnader, skötsel av fotbollspla-
ner samt ytterområde med vägunderhåll. Sophantering och
renhållning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av vaktmästaruppgifter
eller fastighetsskötsel och med ett genuint idrottsintresse. 
Du har förmåga att arbeta självständigt men fungerar även
bra i en arbetsgrupp. Då du är ansiktet utåt på våra anlägg-
ningar är Du en person som är framåt, flexibel, social med
förmåga och vilja att serva våra besökare och aktiva på
bästa sätt. Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
är ett plus. Maskinkompetens för gräsklippare, grönyte-
maskiner och traktor. Viss datakompetens för underhåll och 
service av anläggningens datorer är ett plus. 
Gymnasieutbildning eller motsvarande.

Varaktighet/Arbetstid
Tillsvidare, tillträde från 2008-07-28. 
Heltid: Schemalagd arbetstid med jour. Lön enl. avtal. 
Mer information om tjänsten lämnas av
Börje Andersson, Vaktmästare, 0705-33 33 03
Ingrid Rogblad, Kanslist, 08-560 247 47

Ansökan
Ansökan med meritförteckning samt ev. referenser 
skall vara oss till handa senast 08-06-13. 
Skickas till: 
kansliet@skaik.se 
eller: 
Skå IK, Kansli 
Svanängens IP 
17975 Skå

Swegro AB producerar, produktutvecklar och marknadsför färska
örter & sallater, potatis och morötter. I Swegro ingår bl a tre pota-
tispackerier och Thorslunda Växthus på Färingsö där även huvud-
kontoret ligger. Omsättning ca 330 milj och totalt 100 anställda.
Läs gärna mer om oss på www.swegro.se.

Till Thorslunda växthus söker vi
en medarbetare till vår jourtjänst

För att säkerställa att vår verksamhet fungerar måste
vi ha kontinuerliga  kontroller, mätningar, underhåll
och service på växthusets utrustning. 
Jouren kontrollerar att pumpar, motorer, filteranlägg-
ningar, belysning, larmanordningar och mycket annat
fungerar även utanför ordinarie arbetstider. Även enk-
lare reparationer på dessa anläggningar skall kunna
utföras av jourpersonalen

Jourens arbetstider är från kl.14.00 till 23.00 varje
dag/kväll under en 7-dagars period med beredskap för
larm från 23.00 till 07.00 på morgonen. Sedan är man
ledig i 7 dagar.

Lämplig bakgrund kan vara att du har arbetat med
fastighetsskötsel eller något liknande och att du är
van att lösa problem självständigt. Du måste vara
praktiskt lagd med lite kunskap om både el, rörmoke-
ri och vvs. Du måste vara ansvarstagande och väldigt
noggrann då hela processen kan stå och falla på att
allt fungerar. Det är viktigt att du behärskar det svens-
ka språket i tal och skrift och att du har körkort och
egen bil.  Du skall kunna vara på arbetsplatsen inom
en halvtimme under beredskapen.

Tillträde till tjänsten är omgående.

Skriftlig ansökan skickas senast den 13 juni 2008 till:
Swegro AB, Thorslunda, 179 96  Svartsjö alt.
ezvin.zilic@swegro.se



Vaccination med fästingbussen vid:
● ICA Nyckelby fredag 13 juni kl 15-19
● ICA Skå torsdag 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    Återbudstelefon 560 375 70   Fax 560 375 49
Distriktssköterskorna: nytt telnr 560 375 00

Nya och gamla patienter hälsas välkomna!
Dr Ulla Puolakka   Dr Monica Möller   Dr Siv Lundaahl   Dr Kjersti Veholmen

Dr Claes-Göran Lundberg   Dr Olof Thilander   Dr Majid Darafshi

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

Ekerö Vårdcentral informerar

FÖRETAGSREKLAM
Vi har platsen för dig och ditt företag

35 rörliga reklampelare 

i Stockholm med omnejd

Vid förfrågan ring 560 333 90

EKERÖ | Formgivaren och
konstnären Barbro Litt-
marck, Ekerö, har avlidit 
i en ålder av nära 90 år.
Hennes närmaste är sys-
tern Gudrun med make
Lars Karlgren samt syskon-
barn med familjer.

Barbro var född 1918 i Hög-
bo, Sandviken. Hennes far
var präst och uppväxten
skedde till stor del i det na-
tursköna Håtuna i Uppland.
Modern vävde
det allra mesta av
hemmets texti-
lier och Barbro
hade tankar på att
också ägna sig åt
textilkonst men
”trådarna trass-
lade till sig så för-
skräckligt”. Fotografering
var också något som fram-
förallt modern ägnade sig åt
och som Barbro fann stort
utbyte i och utövade med
framgång. Barndomen var
en viktig tid i Barbros liv
och hon hämtade senare
mycket inspiration och
kraft från den och en stark
gudstro.

BARBRO GICK I Sigtuna
Humanistiska läroverk, där
bl a en lärarinna i metall-
slöjd inspirerade till konst-
hantverk och konstnärligt
skapande och förstod Bar-
bros potential, och tog stu-

dentexamen där 1937. Sam-
ma år började hon på Konst-
fack i Stockholm där hon
tog examen 1941 som sil-
versmed. 

Redan 1940 erbjöds hon
arbete av Henrik Bolin, chef
och ägare av hovjuvelerare
W A Bolin, men ville gärna
avsluta sina studier i god
ordning och började därför
på W A Bolin 1941. En lång
och mycket framgångsrik
karriär som designer av

smycken,
corpus silver
och emalj
hos   W A
Bolins avslu-
tades under
mitten av
80-talet med
pension efter

mer än 40 år hos samma fir-
ma. 

Barbro deltog i många ut-
ställningar och tävlingar
och vann flera stora priser
för sitt skapande hos W A
Bolin. Hon finns bl a repre-
senterad på Nationalmu-
seum och hennes silverfö-
remål används regelbundet i
många svenska kyrkor. Ett
mer framträdande exempel
på svenskt silver från tiden
är ärkebiskopskräklan i
Uppsala.

Barbro var också en skick-
lig tecknare och målare.
Hon hade dock ingen for-
mell utbildning, men hen-

nes konstnärliga ådra tog sig
fina uttryck även där.

Inspirationen till sina
verk fann Barbro ofta i na-
turen, både färg och form är
starkt påverkade av detta;
fantasirikedomen verkar
oändlig. Den mälarnatur
som finns både i Håtuna
och på Ekerö betydde
mycket för Barbro. Många
semesterresor med kultu-
rell  anknytning i Europa
gav också impulser liksom
ett flitigt musicerande på
fritiden både som violinist
och körsångare i det lokala
kulturlivet på Ekerö. 

DET VAR I DET LILLA, be-
gränsade formatet som Bar-
bros konstnärlighet och
kreativitet kom bäst till sin
rätt. Hos juvelerarfirman
Bolin fick hon ofta uppdrag
där förutsättningarna var
givna som  t ex vissa stenar
eller material. De föremål
som sedan kom till blev
kreativa, vackra, använd-
bara och högt uppskattade
av sina köpare.

Minnet av konstnären
och formgivaren Barbro
kommer att leva kvar länge i
hennes finstämda, fantasi-
rika och vackra konstföre-
mål. 

KARIN REUTERSKIÖLD

Barbro Littmarck till minne

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

ty
ck

!
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Ekerö kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde i 
Erskinesalen, Kulturhuset i Ekerö centrum, 
tisdagen den 17 juni 2008, kl 18.30.

Sammanträdet sänds i Närradion, 
101,4 Mhz

Välkomna!

Inger Linge (m)
Ordförande

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

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

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

PRESENTERAR:

ÖlstaRock lördag 14/6
13.00-01.00
Pub med öl/vin o mat

----------------

Midsommar i Parken 20/6 
19.00-24.00
Vi bjuder på traditionellt firande med
skjutbana, porslinskrossning, spågumma,
lotteri m.m.
www.olstafolkpark.se

���� REPLIK

Ingrid Ljunggren påstår i MN
den 19 maj att en lista med
yttranden mot 3G-masten på
Adelsö skulle gjorts på ett
tvivelaktigt sätt. 

Vi har, i all vänlighet, ställt
frågan till framförallt bilister
på Adelsöfärjan: Vill du
skriva på en lista mot masten
på Adelsö? Men Ingrid
Ljunggren beskriver detta,
utan att hon själv var där,
som om vi auktoritärt ”upp-

manat”, ”pressat” eller
”tvingat”. En vänligt ställd
fråga är en sak. En uppma-
ning, tvång eller press något
helt annat. Att ge ungdomar i
övre tonåren möjlighet att
yttra sig i beslut som berör
deras framtid, deras miljö,
anser vi inte vara fel. Om
någon ångrar sig, går det
självfallet bra att dra tillbaka
sin namnunderskrift. Vi har
också sökt Ingrid för att få det
namn hon vill stryka.

Det är beklagligt att insän-

daren på lösa grunder smuts-
kastar seriöst ideellt arbete,
som bedrivs för att främja
demokratin och öka männi-
skors medbestämmande i en
fråga som påtagligt påverkar
vår gemensamma miljö och
riskerar vår hälsa. Vi är kri-
tiska till att Mälaröarnas
Nyheter publicerar angrep-
pet utan att vi ges möjlighet
till replik förrän först två
veckor senare. Insändaren
göder de politikers uppfatt-
ning (från s och m) som

ansåg att de helt kunde negli-
gera 350 människors ytt-
rande vid beslutet.

– Desirée Björk, Aktions-
gruppen Adelsömasten

���� SVAR

Så långt som möjligt vill vi
låta insändarsidan “leva sitt
eget  liv” utan att redaktio-
nen lägger  sig i. Huvudprin-
cipen är att svar på insändare

ska skickas till oss spontant.
Att få svara direkt i samma
nummer hör till undantagen.
Detta kan dock ske om be-
skyllningar riktar sig mot en
enskild person och samtidigt
är mycket kraftfulla eller om
hela insändaren  är  upp-
byggd kring  en rad frågor
som skribenten önskar svar
på. Det senare är mer en fråga
om service till skribenten
/våra läsare. 

– Red

Djupa skogar snart borta
IIddaagg  ppååggåårr  eenn  ssllaakktt  aavv  ddee  ddjjuuppaa
sskkooggaarrnnaa  ppåå  AAddeellssöö  ii  eetttt  ssäällllaann
sskkååddaatt  ssllaagg,,  mmeenn  jjaagg  aannttaarr  aatttt  ddeett
bb eerroorr  ppåå  aatttt  sskkooggssääggaarrnnaa  vviillll  pprroo--
ffiitteerraa  ssnnaabbbbtt  oocchh  ffoorrtt..  

Med den takt som skogarna slaktas så
kommer de djupa skogarna vara borta
inom 3-4 år och troligen är de borta
för all framtid eller för generationer
framåt då skogarna inte tillåts eller
inte kan återhämta sig efter skogsma-
skinernas framfart.

Antingen slaktas skogsområden
helt (kalhyggen) eller så ”gallrar”
man skogen. Skillnaden är att det vid
”gallring” sparas några flera träd.
Likheten är att det är lika oframkom-
ligt i skogen för människor och djur

då  mycket av riset lämnas kvar och
efter skogsmaskinernas framfart med
djupa sår som följd.

”Gallring” är förresten bara en för-
varning om vad som komma skall –
total slakt då resterande skog har växt
till sig.

DÅ MAN SLAKTAR/kalhugger
skogsområden tar man ned en bit i
taget tills hela skogsområden är borta
– Hagalundskogen är ett praktexem-
pel på detta. Jag har observerat att
man ofta spar en ”trädremsa” ut mot
vägarna, jag antar att det är för att
dölja hur illa det ser ut.

Den senaste uppmärkningen av
skogsslakt/gallring på Adelsö är den
största jag någonsin har sett. Den

sträcker sig som en fyrkantig kil upp
från Brygghusviken och upp till
Charlottenlund/Frutorp. Här ska
man ”gallra” och kalhugga skog
vilket innebär att hela detta fina
skogsområde kommer att bli ofram-
komligt åratal fram över.

JAG ÄR ÖVERTYGAD om att de få
älgar som finns kvar på Adelsö
kommer att försvinna helt då de inte
kommer att ha några djupa skogar
kvar att ta skydd i. Men det är väl bara
att vänja sig med att både djupa sko-
garna och älgarna kommer att för-
svinna och istället kommer vi få ett
Adelsö med oframkomliga skogsom-
råden och/eller kalhuggen samt få
vilda djur.

– Peter Skoglund,
sommarboende sedan 40 år

Ps: Biologer kallar kalhuggen för
biologiska öknar och det är förståe-
ligt. Se bara på skogen ovanför
Charlottelundsvägen.

En vänligt ställd fråga!
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Glädjespridare!

Ansvar skadar aldrig!

Vi vill uppmärksamma
Gösta Lindgren och Ragnar
Markusson som under
många år underhållit Kullens
boende och många andra
med sång och musik och
spridit glädje en gång per
vecka. En anhörig berättar att
när hon för första gången
besökte sin mamma på

Kullen och på avstånd hörde
sång och musik blev hon så
glad i hjärtat. Vi vill tacka för
att ni förgyller de boendes
och personalens tillvaro

– Annelie och alla 
på Kullen

Till dig som körde på en katt
vid infarten till Prästnibble
tisdagen den 20/5 omkring
16.30. Jag vet att det var en
olyckshändelse men lite
ansvar skadar aldrig.

Personligen tycker jag att
man kan stanna och se efter
hur det gick. Det kan faktiskt
vara så att djuret klarade sig
och behöver vård. Det min-
sta som man kan begära är att
man i alla fall flyttar kroppen

från vägbanan utifall att den
kvicknar till. Det vore synd
om den dör bara för att man
inte flyttar den.

Den här gången så anda-
des inte katten, men du kan
väl tänka på det om det
händer igen.

– Från mig i den vinröda
Passaten

Experter på de politiska spelreglerna
MED ANLEDNING av arti-
kel den 19 maj sid 10 “Vems
är ansvaret” i Ingela Maec-
hels intervju med Kjell O
Johansson (m) och kom-
munrevisor (v. ordf.) berörs
ett spörsmål som måste vara
ett av de väsentligaste i kom-
munal administration  –
politikers kompetens.

Att tjänstemän fattar be-
slut på delegation, innebär
att:

Vissa avgränsade fråge-
ställningar skall behandlas
likartat och beslut skall fattas
på ett likartat sätt varje gång

frågeställningen aktualise-
ras.

Beslutet fattas på nämn-
dens vägnar.

Nämnden är ansvarig för
fattade beslut, oavsett om
det fattas av underställd
tjänsteman.

Om specifika beslut angå-
ende en viss fråga fattas av
tjänstemän som senare rivs
upp av nämnden med hän-
visning till exempelvis eko-
nomi:

Är delegationsordningen
för den specifika frågeställ-
ningen felaktig.

Är tjänstemännen obehö-
riga att fatta beslut.

Nämnden skall belastats
med ansvar för oaktsamhet
med organisationen/admi-
nistrationen eller för styr-
ning och ledning.

Nämnden skall belastats
med ansvar för ekonomisk
oaktsamhet.

Nämnden skall inte av
revisionen rekommenderas
ansvarsfrihet om handlings-
sättet är upprepat och syste-
matiskt.

Så vitt jag förstått av det
som skrivits i pressen, är det

vad kommunens revisorer
kommit fram till i sitt arbete
med föregående verksam-
hetsårs revision. 

Nämndernas politiker
behöver inte vara experter på
de frågor som de anställt
kompetenta tjänstemän att
vara experter på – men de
måste vara experter på de
politiska spelreglerna.  I arti-
keln finns en tveksamhet
vilken uppfattning Kjell O
Johansson har på denna
punkt. 

– Mats Lenné

VÄGVERKET har nu begärt
att regeringen ger tillåtelse
att bygga Förbifart Stock-
holm – en ny motorväg
mellan E4/E20 vid Kungens
kurva under Kungshatt och
Lovön via Hjulsta till E4:an
vid Häggvik.

Man påstår att detta inte
skulle öka utsläppen av kol-
dioxid (som ökar klimatpro-
blemen) mer än om ingen
väg byggs! Men regeringens
utredare för Stockholms-
trafiken, Carl Cederschiöld,
medgav så sent som före års-
skiftet att hans trafiklös-
ningar, där Förbifarten är
den största motorvägssats-
ningen – skulle öka koldiox-

idutsläppen med cirka 85 %.
Nu måste politikerna i

regering och riksdag visa om
de tar klimathoten på allvar
och ge Vägverket körförbud
för sina motorvägssats-
ningar och låta opartiska
experter utreda hur klimat
och miljö skulle drabbas om
Förbifarten byggs och möj-
liggör kraftigt ökad vägtra-
fik. Det behövs också en
opartisk utredning av hur
Lovöns natur- och kultur-
miljö skulle påverkas på kort
och lång sikt av ett 10-årigt
motorvägsbygge.

– Krister Skånberg 

Ge Vägverket körförbud för Förbifart Stockholm!

6/6-7/6
Nationaldagsfestival

Fredag 6 juni – Sveriges Nationaldag firar vi tradi-
tionsenligt med en festkonsert i Drottningholms
Slottspark. 11.30-15.00.

Lördag 7 juni – Barnens Egen Kulturmarknad. 
I och utanför Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra.
Stenhamra 12.00-
16.00. En dag full av
spännande aktiviteter
för dig som är lite
mindre. Abellis
Magiska Teater ger en
härlig stämning med
gyckel, trolleri och
medeltida musik.

Lördag 7 juni, 18.30, är det dags för VårRock
i Uppgårdsskolans aula. 
Se separat annons och www.ekero.se/nationaldags-
festival för hela programmet. 

2/6-19/6
Konstnären Elisabeth Sivard – en presentation.
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C.
Möt Elisabeth Sivard, konstnären bakom kommu-
nens kommande rondellutsmyckning.

11-19/6
Internetcafé, IT-Ladan
Spel, surfning och mötesplats för ungdomar.
Kostnad: 15 kr/timme vid hyra av datorplats.
Adress: Tegelbruksv. 11 A (Följ skyltar. Granne med
Brädgården). Kontakt: Hampus Wik tfn: 560 394 55.
Tid: 12.00-00.00, fredag och lördag 12.00-02.00.

11/6
Skolavslutning, 20.00-23.00
Aktiviteter utanför Träkvista fritidsgård: 
Rodeotjur, Speedshooting, Sumobrottningsfotboll,
Porslinskrossning med slangbella, Boxning med
jättehandskar mm. 

27/6-20/9
Historisk utställning om Träkvista by, 
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C. 
Träkvista är bondbyn som blev tätort. 
Under sommaren pågår en utställning av kartor 
och bilder som visar denna utveckling. 
Arrangör: Ekerö – Munsö Hembygdsförening.
Invigning 27/6, 15.00
Visningar för skolelever efter skolstart ht 2008.

27/7
Kulturhistorisk Bussresa genom Träkvista By
Ekerö – Munsö Hembygdsförenings årliga kultur-
historiska utfärd tar utställningen om Träkvista by
som startpunkt för en guidad färd till Träkvistas 
historiska platser och byggnader. 
Avgång från Turistinformationen, Träkvistavallen.
10.00-16.00. Anmälan senast 30/7. 
Tfn: 08-560 531 51, 08-765 14 72

Sommarboken är tillbaka!
Låna och läs fem böcker under sommarlovet. 
Skriv vad du tyckte om dem så blir du bjuden 
på en stor härlig sommarboksfest lördagen 
den 30 augusti i biblioteket i Ekerö C. Då är det en
massa roliga festligheter och bokpriser till alla.
Recensionslappar hämtar du på biblioteket.
för dig som är mellan 7 och 16 år.

Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se evenemangskalendern på 
www.ekero.se/evenemangskalendern

Kulturens övärld

ÖPPET
Kom ut och njut av den vackra utsikten

och den goda maten!

1-10 JUNI
Vardagar 17-22

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

Söndag 12-21

11 JUNI - 10 AUGUSTI
Alla dagar fr. kl. 12.00

14 juni fullbokat
Midsommarafton stängt

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

Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu



�� SÄLJES

Hyundai accent -99, besikt.
maj -08, s & v däck, bra ste-
reo, 10.000 mil, nyren. topp
& ny kamrem. 23.700:-.
Säljes pga studier.
749 57 99.

Kanadensare, Joffa, plast,
grön 4,5 m, 80 cm, två
enkla paddlar medföljer.
Pris 1500. Tel 560 447 64.

Mörkblå, soffgrupp Lexus i
alcantara 3+2+1. Nyskick!
Extremt slitstarkt tyg.
Avtvättbar. Nypris 30000:-.
Nu 9500:-. 560 361 15 eller
0706-74 56 83.

2 våtdräkter st 11, 41.
200 kr st. Som  nya.
Tel. 560 312 10.

�� ÖNSKAS HYRA

Hus, lägenhet eller stuga på
Färingsö med omnejd, öns-
kas hyras av liten skötsam
lärarfamilj. Ev byte mot
2,5:a i Brommaplan.
739 06 52, 0733-32 31 31.

�� UPPHITTAT

Armband "Livets pärlor"
upphittat i Närlunda.
Återfås mot beskrivning.
Tel 564 119 95.

�� ÖVRIGT

Skötsam, rökfri kvinna med
ordnad ekonomi (utan hus-
djur) söker litet boende på
öarna för längre tid. Allt är
av intresse. Goda ref. finns.
073-718 74 03.

KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10
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Den 12 
februari kl
06.18 tittade
David ut.
Du älskade,
välkommen 
till oss!
Fredrik och
Cecilia
Weimer.

Grattis 
Lucas som 
1 maj både
fyllde 2 år
och fick en
lillasyster.
Mamma,
pappa,
Theo, Milla
och  Molly.

Grattis
Dennis på
din 3-årsdag
den 21 maj
från Julian,
mamma,
pappa,
mormor 
och morfar.

Den 2 juni
fyller mam-
ma /Biggan
60 år! Stort
grattis på
födelseda-
gen från
dina döttrar
och 
Micke x 2

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

�� FÖDDA

• Hon föddes den 14 maj
2008. Grattis Björn och Elin
från  farfar Peter Norman
och farmor Birgitta.

• Välkommen till världen
vår efterlängtade son,

Noah! Oliver och Ophelias 
lillebror! HS 11/4-08
Karianne och Simon.

�� DÖDA

• Barbro Margareta
Littmarck, Ekerö, avled den
16 maj i en ålder av 89 år.

EKERÖ TRAFIKSKOLA
Telefon: 560 302 01 ● Adress: Bryggavägen 121-125
Hemsida: www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Ny lokal från 15/6. Bryggavägen 121-125! 
Varje söndag kl 09.30-13.30. 300:-/person

Handledarkurser
(Intyg utfärdas enligt vägverkets regler)

För anmälan till kursen ring 560 302 01

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt bild (sparad som jpeg).
• Skicka din text till familj@malaroarnasnyheter.se.
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö 
• Annonserna publiceras i turordning och i mån av utrymme.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

• Annonsera GRATIS som privatperson (ej verksamhet).
• Max 150 tecken inkl blanksteg samt bild (sparad som jpeg).
• Utannonserat värde får vara högst 250 000 kr.
• Skicka din text till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Annonserna publiceras i turordning och i mån av utrymme.

Tack till er alla som 
hedrade vår kära mamma

Gunborg
Larsson

i samband med hennes
bortgång och bidrog till att
göra begravningen till ett
kärt minne. Tack för alla

gåvor till forskning.

Berit
Kerstin

Tommy med familjer

Vårt varma och innerliga
tack till alla som på olika

sätt hedrat minnet av 
vår kära

Eila Norberg
vid hennes bortgång och

begravning.

Kjell
Mikael och Rikard

med familjer

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

www.
malaro.

com



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

SOMMARTIDER from v 25
Måndag - torsdag 10-17,

fredag 10-16
Semesterstängt v 28-30

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



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.

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:-)

Busschaufförer sökes
Heltid, deltid samt extra 

Linjetrafik, skolbuss samt turist- &
beställningstrafik. Start och slut på

Adelsö, Munsö och Ekerö
Du har D-behörighet på körkortet
och gärna yrkeskompetensbevis

Hör av dig till Johnny för mer info.

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag 

med miljön i tankarna

50% på alla 

BARNKLÄDER
från Exit & Name it

Allt ska bort!!! 
Start 1 juni

Välkomna!
Ekerö Centrum

Under helgen 17-18 maj gjordes en
stor narkotikainsats på olika platser
i kommunen.

Åtta ungdomar i åldrarna 15 till 20 år
togs med för provtagning eftersom de
misstänktes vara narkotikapåverkade.
Insatsen genomfördes gemensamt av
närpolisen, narkotikaroteln i Västerort
och Rejvkommissionen. 

– Det är välkänt att det finns ett stort
mörkertal av antalet ungdomar som
missbrukar narkotika i kommunen,
framför allt cannabis, säger närpolischef
Ann-Kristin Gunnarsson.

Trovärdiga källor inom polisen uppger
att rånarnas ekonomiska behållning
från värdetransportrånet i Ekerö cen-
trum den 6 maj blev knappt 10000 kro-
nor. 

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

12 MAJ I Personal på SSwweebbuuss ringer
polisen om en förvirrad man som de
hittat i garaget. Mannen är en omsorgs-
tagare som kommer från ett gruppbo-
ende söder om Stockholm. Han vet inte
själv hur han hamnat i garaget.
• En anmälan om klotter på nnäärrppoolliiss--
ssttaattiioonneenn görs.
• Sex containrar à 38 kubikmeter som
är märkta Resta anmäls stulna från SSkkåå
ååtteerrvviinnnniinnggssssttaattiioonn.

13 MAJ I En anmälan om bedrägligt
beteende görs efter att en man som åkt
taxi till KKaaggggeehhoollmm inte återkommit
när han försvunnit för att hämta sitt
visakort.
• Skadegörelse på busshytterna i
BBrruunnnnaa och vid TTrrääkkvviissttaavvaalllleenn an-
mäls.

• Ett inbrott i en bostad på EEkkeebbyy--
hhoovvssvvääggeenn sker.

14 MAJ I En före detta elev i TTaapppp--
ssttrröömmsskkoollaann anmäls för olaga intrång,
efter att flera gånger olovandes besökt
skolan.
• En person i NNoorraa i Färentuna anmäler
att en älg jagat anmälaren och dennes
hund så att de vid två tillfällen fått fly
in på tomten.

15 MAJ I En trafikolycka sker vid LL iinnddöö
ttuunnnneell efter att två däck lossnat från en
lastbil och kolliderat med bakomvaran-
de bil.
• En anmälan om stöld i bostad görs ef-
ter att någon bland annat stulit mobil-
telefon och tv i en villa i SStteennhhaammrraa.
• Vid ett inbrott i en skåpbil på LLuuppiinn--
ggrräänndd i Stenhamra stjäls kompressor,
verktyg mm.
Två sadlar och kattmat anmäls stulet
från ett stall på LLoovvöö.

16 MAJ I En svart lösspringande hund
skrämmer och får hästar med ridelever
att skena i RRaassttaabboorrgg.
• Polisen får flera samtal om att någon
försöker sälja falskt guld till bilister vid
ljussignalen i TTaappppssttrröömm. Liknande
försäljningsförsök har skett tidigare.

17 MAJ I En ledig polis griper en klottra-
re på bar gärning på natten vid
TTaappppssttrröömm. 

18 MAJ I En skadegörelse anmäls sedan
någon klippt sönder taggtrådsstängslet
och stulit en stolpe till en beteshage i
SSkkåå  SSääbbyy.

19 MAJ I Skadegörelse på ett skym-
ningsrelä gör att gatubelysningen till
flera vägar i SSttoocckkbbyy i Stenhamra slås
ut.
• En anmälan om skadegörelse görs ef-
ter att någon rivit upp flera cement-
säckar som stått på en tomt i KKuunnggss--
bb eerrggaa.

22 MAJ I Räddningstjänsten får larm
om sjunkande pråm i SSttaavvssbb oorrgg,
Färentuna. Pråmen stod på botten när
de anlände.

23 MAJ I EEkkeebbyyhhoovvsskkoollaann anmäler en
10-årig elev för olaga hot och brott mot
knivlagen.

25 MAJ I En anmälan om skadegörelse
görs efter att någon tagit ett stålspett
som stod vid garaget och kastat det
genom fönstret till bostaden vid
Tunnlandsvägen.

30 larmet går | MÄLARÖARNAS NYHETER • 2 JUNI 2008 

Gemensam narkotikainsats

�������� Uppskattad klotterträff Den 17 februari vid halvfyrati-
den på natten greps tre pojkar på bar gärning när de klottrade vid Ekerövägen i
tätorten. Samtliga var under 15 år. Pojkarna hade utan föräldrarnas vetskap smugit
ut på natten för att klottra. 

Föräldrarna tog senare kontakt med polis och sociala myndigheter för att få till ett
möte för att diskutera det skedda. Till mötet kom föräldrar till ytterligare fyra barn,
som också misstänks ha klottrat och som umgåtts med de gripna. I och med mötet
fick också polisen svar på vilka som stått bakom en hel del av klottret som skett på
Ekerö från november 2007 till februari 2008. 

– Vi vill ge en eloge till föräldrarna som tagit sitt ansvar och inte tvekat att ta kon-
takt med oss och de sociala myndigheterna för att få stopp på sina klottrande barn.
Det är viktigt att bryta trenden så tidigt som möjligt, säger närpolischef Ann-
Kristin Gunnarsson.

�� påG

FORTS FRÅN SIDAN 2

Bygg och röj 
på Alsnu udd, Adelsö. Alsnu
skeppslag planerar en vikin-
gatida gård intill världsarvs-
området Hovgården. Hit är
alla välkomna som vill hjälpa
till med bygget eller på an-
nat sätt bidra till god stäm-
ning. Ta med fika! 15 juni
kl 11-15

Vilda blommors dag 
på naturreservatet Eldgarn-
sö. Sture Nordmark delar

med sig av sina kunskaper
om växterna och trakten.
Kikare och matsäck hör till.
Mer info kan erhållas från
Sture tel 560 428 15.
Samling vid reservatets 
P-plats 15 juni kl 10.
Arr: Mälaröarnas natur-
skyddsförening.

ÖLSTAROCKEN
Liten men traditionstyngd
rockfestival. I år är det den
15:e gången festivalen
arrangeras. Svensk folkpark
med lotter, café och mycket
rock. Ölsta folkets park 14

juni kl 15-24. Program och
artister: www.olstafolk-
park.se

Birkakörens vårkonsert 
ges i Adelsö kyrka 14 juni kl
18.

ASKANÄS-konserter
utlovar en unik musikupple-
velse! Konserten inleds med
den kinesiske tonsättaren
Tan Duns “Eternal wow” från
filmen Crouching Tiger,
Hidden Dragon, här i ett arr.
för cello och slagverk. Där-
efter Dvorak 5 Bagateller för

2 violiner, cello och harmo-
nium. Efter paus Mahlers
4:e symfoni i kammarver-
sion för 13 medverkande.
Christina Högman sjunger
sopransolot. Övriga med-
verkande från Uppsala kam-
marsolister och Stock-
holmsfilharmonien under
ledning av Nils Erik Sparf 
15 juni kl 19 i Ekerö kyrka

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
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