
Nya elmätare
För att få en fakturering som överensstämmer med förbrukning-
en kommer vi att byta alla våra elmätare till elektroniska elmäta-
re med automatisk avläsning vid varje månadsskifte. Bytet beräk-
nas pågå från mitten av augusti 2008 under 2-3 månader.

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

Sommaren finns på Rasta!
Grillkväll tisdagar fr.o.m 24/6 - 5/8

Pub-Afton fredagar fr.o.m 27/6 - 17/8
Se vidare annons sid 32

Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.
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nyheterMÄLARÖARNAS
Tio procent
vill rösta om
försäljningen
En namninsamling med krav på att kommu-
nen ska anordna en folkomröstning om för-
säljningen av kommunens bostadsbolag har
sedan den 25 maj samlat in underskrifter
från tio procent av kommunens röstberätti-
gade invånare. | 10

SOMMARLOV! Tappströmsskolans sexor samlades efter en gnällig och svettig utflykt på
Adelsöleden till denna lyckorusning ut i friheten.

NYE KOMMUNCHEFEN 
är utsedd och finns på sin post från och med i sep-
tember. Lars Hortlund heter han, var senast kom-
mundirektör i Österåker.| 8

...märkligt att stora strålkastare över sandpla-
nen vid Träkvista skola står och lyser under
stor del av dagen och kvällen nu när det är
ljust långt frampå dygnet... | 33  INSÄNDARE

PUNK OCH SMIDE
Historiens första ungdomskulturstipendium på
Mälaröarna fördelades mellan två helt skilda kul-
turyttringar, punk-rockbandet Puke Pie och
konstsmeden Adam Lithén. | 16

RIKKE TAR ÖVER 
Efter mamma Mitzis strålande karriär, som en av
världens lydigaste hundar, tar nu sexåriga dottern
Rikke över familjetraditionen när VM i lydnad
avgörs på Älvsjömässan  4-6 juli. | 30 SPORTEN

PÅ BLÅBUSSARNAS TID
Då gick bussarna ända från Kronobergsparken.
Där var det bara att lasta in grejerna i den olåsta
bussen. Sen gick man och fikade på Thelins.
| 18 KOLUMNEN

HÄSSELBYFÄRJA NÄSTA ÅR 
Den kommer att gå till Lövsta från en plats strax
norr om Färjestaden, nära kraftledningsgatan. | 8

’’



�� UTSTÄLLNINGAR

Träkvista by 
från bondby till tätort.
Kartor och ekeröbornas
bilder berättar hur Träkvista
by växt fram. Bildutställning
i Galleri Utkiken, Kulturhu-
set 30 juni-30 september.

Konstpausen
Titt-utställning med fotograf
Kenneth Bengtsson, som
visar sina fina naturbilder
från Mälaröarna. Ångbåts-
vägen 14, Ekerö C.

Hantverksstallet Gällstaö 
Konstgalleri, presentbutik,
kaffeservering. Öppet i juni,
juli, augusti tisdag-söndag kl
12-17.
I galleriet: t o m 22 juni
Anders Höök ”Akvarellen i
mitt hjärta”.
24 juni-13 juli Anna Kristina
Sundquist, lapptäcken.
Bojan Krog, skulpturer.
15 juli-3 augusti Susanne
Galdén-Fredriksson, olje-
målningar.
5-24 augusti Ann-Marie
Bergström, textila bilder.

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

”Livstecken”
Café Uppgården, Adelsö 31
juli-10 augusti. Fotografier

av Carsten Gram. Adelsö,
Munsö och Lappland genom
danska ögon.

�� EVENEMANG

MIDSOMMARFIRANDE
den 20 juni

Adelsö Festplats
Familjefest för stora och
små med tombola, fiske-
damm, skjutbana, korv och
fika. Dans kring midsom-
marstången till spelemän.
Adelsö Festplats kl. 13-15.

Ekebyhovs slottspark 
Kl. 11 Gemensam utsmyck-
ning av midsommars-
tången. Ta gärna med blom-
mor. Kl. 13 Två-Åhs spelar
upp till danslekar. Servering
12-16.

Färingsö Hembygdsgård
Servering, tombola, korv
och sockervadd. Kl. 12 kläs
stången, kl. 13 reses
stången. Ta gärna med
blommor. Servering 12-16.

Ölsta folkpark
Fira midsommar på gam-
malt vis i parken från 1912
med porslinskrossning
lotter och dans till liveband
kl 19.

AIF loppis
Adelsö IF har loppmarknad
på Adelsö festplats 5 juli kl
11-15.

Bakluckeloppis
på Rosenhill 6 juli, 20 juli, 3
augusti, 17 augusti kl 12-16.
Töm källaren, vinden, gara-
get på det där som bara står,
fyll bilen, säg till dina vänner
att komma med, kör hit,
öppna bakluckan. Att sälja
på Bakluckeloppisen kostar
bara 50 kr per bil.

Kristina om Kristina
6 juli kl 19 i Munsö kyrka.
Musikteater om Drottning
Kristinas liv utifrån hennes
egna ord och brev.
Medverkande bl a: Beryl
Kornhill, regi och som
Kristina, Carsten Gram, som
Azzolino. Carina Einarson
orgel samt kören Ad Mundi.
Fri entré.

Musikkväll på Adelsö
16 juli kl 19 Skärholmens
Dragspelsklubb bjuder på
musik och allsång på Adelsö
hembygdsgård.

Kulturhistorisk Bussresa 
genom Träkvista 27 juli kl 10-
16. Ekerö – Munsö hem-
bygdsförenings årliga kul-
turhistoriska utfärd tar
utställningen om Träkvista
by som startpunkt. Anmälan
senast 21 juli Tfn: 08-560
531 51, 08-765 14 72.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

FORTS PÅ SIDAN 38
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EKERÖ 08-560 350 95
www.fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80



Kulturens övärld
20/6
Midsommarfirande
Adelsö, Festplats 
Tid: 13.00-15.00
Plats: Adelsö Festplats
Arrangör: Adelsö IF
www.adelso.se 

Ekebyhovs slottspark, Ekerö
Tid: 11.00-16.00 servering
Arrangör: LIONS Club Färingsö, Ekerö-Färingsö
Rödakorskrets, Rädda Barnen Mälaröarna, Ekeby-
hovs slotts intresseförening

Färingsö Hembygdsgård, Färentuna
Tid: 12.00-16.00
Arrangör: Färingsö Hembygdsförening

Ölsta folkpark, Färentuna
Fira midsommar på gammalt vis i parken från 1912
med porslinskrossning lotter och dans till liveband 
Tid: 19:00 www.olstafolkpark.se

6/7
Kristina om Kristina, Munsö kyrka  
En oförutsägbar drottning. Musikteater, berättelse 
och barockmusik. Om Drottning Kristinas liv uti-
från hennes egna ord och brev. Medverkande: 
Beryl Kornhill, regi och som Kristina. Henrik Fergin, 
manus och som berättare. Carsten Gram, trummor
och som Azzolino. Carina Einarson orgel samt 
kören Ad Mundi. Fri entré. Tid: 19.00
Arrangör: Adelsö Munsö församling

27/6-20/9
Historisk utställning om Träkvista by
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C 
Träkvista är bondbyn som blev tätort. Under som-
maren 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 kulturhis-
toriska 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

17/8
Utomhusbio, Ekebyhovsparken
Välkommen att se film under stjärnorna! Ta med
picknick och kompisar till en annorlunda filmupp-
levelse på jätteduk. Filmvisning även vid regn.
Drogfritt evenemang. Fri entré!
Årets film är: Guldkompassen. Föräldralösa Lyra
lever i en magisk värld där hon föräras en gyllene
kompass som kan besvara alla frågor. Hon blir en
viktig figur i kampen mellan det goda och det onda,
bland häxor, talande djur och krigande isbjörnar. 
Tid: 21.00. Arrangör: Ekerö kulturnämnd i samar-
bete med Flimmer.

17/8
Ung in the park -08
Träffa kompisarna igen efter sommaren mingla och
möt ungdomsföreningar från Mälaröarna, liveband,
dansuppvisning, café mm. Utomhusbion börjar
21.00. Drogfritt evenemang. Fri entré!19.00-23.00,
Ekebyhovsparken. Arrangör: Ekerö kulturnämnd,
EFA, Sela, Studiefrämjandet

23/8-24/8
Öppna Trädgårdar
Förra året blev det en succé. Både de som åkte runt

och fick inspiration och de som ställde ut tyckte att
det varit en trevlig, folklig och inspirerande träd-
gårdshelg. Det är privatpersoner som öppnar sina
trädgårdar för allmänheten, alla med sina olika förut-
sättningar och inriktningar. Vissa säljer plantor och
lär ut sina knep och andra serverar kaffe till själv-
kostnadspris. En härlig utflyktshelg för den trädgårds-
intresserade. Tfn: 08-560 402 20.
Hämta karta med adresser:
www.studieframjandet.se/ekero  fr o m augusti 2008.

Tisdag 26/8 kl 19
Friteatern ger 
"Änglar på drift – domedagen får vänta"
Pjäsen spelas som ett sagospel i verkligheten, för
vuxna och alla andra som är nyfikna på vad eller
vem som styr och ställer med livet, eller undrar om
allt egentligen är en enda lång lekfull flykt från verk-
ligheten? Plats: Adelsö Hembygdsgård
Entréavgift: Vuxna 80 kr. Barn och ungdomar 40 kr
Samarr: Adelsö IF

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
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SÅNGA-SÄBY I Barnan-
talet viker och förskolan
kommer att gå med ett
underskott på 203 000
kronor i år.

I det läget har Carita Alm-
qvist, rektor på Stenhamra
förskola och Sånga - Säby
flerfamiljssystem kontaktat
kommunen: 26 000 kronor i
månaden till behöver vi
under hösten, annars måste
förskolan läggas ner. 

– Vår förhoppning är att
förskolan inte ska läggas ner.
Jag vill att kommunen tar ett
ansvar och ser på det här ur
ett långsiktigt perspektiv,

säger Carita Almqvist.
Föräldrarna på förskolan

är oroliga för vad en ned-
läggning skulle medföra.  

– Det kan innebära väldigt
stora konsekvenser för oss.
Vi har ett barn som är över-
aktivt och som behöver
extra stöd. Att skicka mitt
barn till en ovan miljö med
ny personal, ny grupp och
ny lokal är inte bra. Det är
sådant som ”triggar” över-
aktiva barn. Jag tror att kost-
naden inte kommer att bli
mindre om förskolan läggs
ner. Mitt barn kommer att
behöva en extra personal
och en liten barngrupp även
på en annan förskola, säger

föräldern Pernilla Hammar-
ström. 

Föräldern Mia Häger säger
att hon har intrycket att
Sånga Säby förskola inte rik-
tigt finns med i kommunens
kalkyler.

– Den glöms ofta bort. Jag
har träffat föräldrar som har

blivit hänvisade till de större
enheterna på Färingsö trots
att det är jättemånga som
söker en sån här miljö istället
för de förskolor där det
springer omkring hundra
ungar på gården.

På Sånga Säby förskola går
idag tio barn.

– Jag är säker på att efter-
frågan kommer att öka, säger
Mia Häger. Flera hus byggs i
närheten och snart kommer
Sånga Säby kursgård att sälja
ett antal personalbostäder.
Det är väl inte otroligt att det
blir barnfamiljer som kom-
mer att flytta in i dem.

Eva Lundin, produktions-

chef för kommunal förskola
och skola dementerar upp-
gifterna om en nedläggning
den närmaste tiden.  

– Ekerö kommun kommer
att göra en bedömning av
hur många förskoleplatser
som behövs. Om en ned-
läggning ska ske så läggs det
förslaget till kommunstyrel-
sen. 

– Vi har inte fått det här
ärendet på vårt bord än. Ett
beslut från kommunstyrel-
sen tar lång tid och vi kom-
mer inte att bestämma något
före sommaren, säger Eva
Lundin. 

ANGELICA HEIJDENBERG

Sånga Säby förskola
hotas av nedläggning

Kommundirektör
hämtad från 
Österåker

KOMMUN | Ny kommun-
direktör i Ekerö kom-
mun bli Lars Hortlund,
som efterträder Lena
Malmfors  den 15 sep-
tember.

Lars Hortlund är 48 år, civil-
ekonom och bosatt i Stock-
holm. År 2001 tillträdde han
tjänsten som kommundi-
rektör i Österåkers kommun
efter att ha arbetat på olika
chefsbefattningar i det pri-
vata näringslivet. Enligt
kommunens pressutskick
har han varit med om att
vända Österåkers ekonomi
till att i dag visa överskott
”samtidigt som organisatio-
nen har effektiviserats och
moderniserats”. 

Det är hans stora sam-
hällsintresse som är en orsak
till att han valde att gå från
det privata näringslivet till
offentlig verksamhet, moti-
verar han sitt intresse för en
av kommunens hetaste sto-
lar.

Färingsö församling riskerar vite för arbetsmiljö
FÄRINGSÖ | Arbetsmiljöverket anmärker på vissa brister i arbetsmiljön på
Sånga kyrkogård och ålägger Färingsö församling att rätta till dem. Annars
hotar ett vite på 50 000 kronor. Bristerna handlar bland annat om dålig
dokumentation om olycksfallsrisker vid arbetet på kyrkogården, samt dåliga
kunskaper om arbetsergonomi.

Fem miljoner extra till kommunkassan
SKATT | Den nya fastighetsskatten i form av en kommunal avgift ger Ekerö
fem miljoner mer till kommunkassan, enligt beräkningar som presenterats i
Dagens Samhälle. Utslaget per invånare ökar skatten med 203 kronor.

Enligt tidigare beräkningar från Villaägarnas Riksförbund kommer 13 pro-
cent av småhusen i Ekerö att få fastighetsskatten höjd med en tredjedel.

”Jag vill att kom-
munen tar ansvar
och ser det här ur
ett långsiktigt per-
spektiv”

Avknoppning av skolor inte tillåten
SKOLA I Kommunerna får inte erbjuda enbart anställda att köpa skolor,
vårdcentraler eller annan kommunal egendom. Det anser Statskontoret
som på uppdrag av finansdepartementet gjort en juridisk analys av frå-
gan. För några månader sedan kom Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) till samma slutsats.

Kommuner kan tvingas ta emot flyktingar
KOMMUN I Enligt en ny utredning kan kommuner inte längre skylla på
bostadsbrist för att neka att ta emot flyktingar.

– Kommunerna styr själva över sin bostadsförsörjning. Brist på bostä-
der kan därför inte accepteras som skäl för att inte ta emot nyanlända,
säger Monica Werenfels Röttorp, som föreslår en pliktlagstiftning.

Lars Hortlund





Ring 560 383 00

BByyggddeennss  
eelllleevveerraannttöörr  
ii  99  ddeecceennnniieerr
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TRAFIK | "Från Ekerö
kommuns sida kommer
vi att motverka leden
med alla till buds ståen-
de medel".

Så skrev skrev företrädare
från samtliga partier i Ekerö
kommun i en debattartikel i
DN  1992.  

En folkomröstning i kom-
munen hade givit ett enty-
digt resultat: över 70 procent
av mälaröborna sa nej till
leden.

De borgerliga partierna låg
länge lågt, eftersom frågan
var kontroversiell. Men år
2000 tillkännagav folkpar-
tiet offentligt sitt stöd för ett
ledbygge, liksom kristdemo-
kraterna ”om den går i tun-
nel under Lovö”. Den mode-
rata partigruppen lyckades

länge inte enas, men en
ledande företrädare, dåva-
rande fullmäktigeordföran-
de Inga B. Agnér menade att
”leden kommer förr eller
senare vare sig vi vill eller
inte, eftersom kommunen
ligger där den ligger”. 

Socialdemokraternas ställ-
ningstagande kom först i och
med kommunens ”villkora-
de” remissvar. 

Ö-partiet har ännu inte
officiellt deklarerat något
ställningstagande, men en
intern medlemsomröstning
visade en majoritet för
Förbifarten. 

Klart nej till leden säger
fortfarande bara mälaröcen-
tern, miljöpartiet och väns-
terpartiet.

INGELA MÆCHEL

Så var det då, 1992

TRAFIK I Färdigutrett,
anser Vägverket, som
nu har lämnat sin ansö-
kan om att få bygga
Förbifart Stockholm till
regeringen.

Men Naturvårdsverket
påminde om att Vägver-
kets ansökan strider
mot lagen och flera mil-
jömål. Andreas Carlgren
har lovat en snabbut-
redning.

– Verket ställer krav på viktig
kunskap, som vi nu också
kommer att gå igenom i det

underlag som
vi har fått in,
svarade mil-
j ö m i n i s t e r
Andreas Carl-
gren inter-
vjuad i Da-
gens Eko. 
Projektet ska
klara kraven
både med
klimatet, miljökvalitetsnor-
merna, Natura 2000 och
kulturmiljön. Och det är
mycket tuffa villkor som gäl-
ler.

– Vi har ju visat förr att vi

arbetar mycket snabbt i såda-
na här ärenden, men också
mycket noga. Därför går nu
tjänstemännen igenom det
här i detalj och sedan kom-
mer vi att så snabbt som det
över huvud taget går att
kunna ge besked om det
också behövs komplette-
ringar eller om den kunskap
finns som gäller och behövs
för att vi ska klara de mycket
tuffa miljökraven, sa An-
dreas Carlgren.

Det är alternativen som
inte har utretts tillräckligt,
framför allt Kombinations-
alternativet, anser Natur-
vårdsverket.

– Naturvårdsverket bedö-
mer att förslaget inte är för-
enligt med miljöbalkens
bestämmelser som syftar till
att främja en hållbar utveck-
ling. Därför föreslår Natur-
vårdsverket att regeringen
ger Vägverket, Banverket,
SIKA och Länsstyrelsen i
Stockholm i uppdrag att i

samråd utreda ett alternativ
som är acceptabelt ur kli-
matsynpunkt, skrivet Na-
turvårdsverket i sitt yttran-
de.

– Stora infrastrukturpro-
jekt påverkar under decenni-
er framöver bilresandet,
markexploatering, och ener-
gianvändningen, skriver Na-
turvårdsverket vidare. 

– Därför är det särskilt vik-
tigt att ta hänsyn till hur en
sådan investering påverkar
möjligheterna att nå lång-
siktiga mål som till exempel
miljökvalitetsmålet  Begrän-
sad klimatpåverkan. För-
bifart Stockholm bidrar inte
till det utan leder till ökade
utsläpp av koldioxid.

Men intervjuad i Stock-
holm City säger Andreas
Carlgren:

– Det bra att den trafik
som måste gå inte dras
genom staden, därför byggs
Förbifart Stockholm.

Vägverket anser att Förbi-
farten kan början byggas
2010 och kalkylerar kostna-
den till 25 miljarder kronor.
Kalkylen har kritiserats
bland annat för att den byg-
ger på antaganden om kraf-
tigt sänkta oljepriser i fram-
tiden.

INGELA MÆCHEL

Förbifarten utreds – igen
”Det är bra att den
trafik som måste
gå inte dras ge-
nom staden, där-
för byggs Förbifart
Stockholm”

�� FAKTA KOMBINATIONSALTERNATIVET

>> Alternativet beskriver en måttlig utbyggnad av det
befintliga vägnätet i kombination med vägavgifter och
satsningar på kollektivtrafiken, en ny pendeltågstunnel
mellan Älvsjö och Häggvik med bytespunkter vid Örns-
berg, Alvik, Sundbyberg och Kista.

>> Klarastrandsleden får fyra körfält och kopplas till
Huvudstaleden i tunnel.

>> Huvudstaleden ges anslutningar till E 4 och kopplas i
norr till en bro över Bällstaviken, Tritonbron, som ansluts
till Ulvsundavägen. Ulvsundavägen rustas upp till planskild
standard och 70 km/tim.

>> E 4/E 20 byggs ut till fyra körfält i vardera riktningen
från trafikplats Nyboda till Kungens Kurva.

>> Kostnaderna för Kombinationsalternativet uppskattas
till mellan 22 och 32 miljarder kronor.

Andreas
Carlgren

TRAFIK | Andreas Carl-
grens tidigare engage-
mang i Kampanjen
Stoppa Västerleden gör
alltid hans uttalanden
om Förbifarten extra
intressanta.

Bo Nylén, ordförande i Mäl-
aröarnas Naturskyddsför-
ening uttrycker sin besvikel-
se i ett öppet brev, som han
hänvisar till när vi ber om en

kommentar:
”Om du vågar visa poli-

tiskt kurage och stå för det
miljöengagemang som du
skryter med, börja då med
att ”damma av” dina tidigare
ideal och med kraft verka för
att Förbifart Stockholm för-
blir en 60-talsrelikt och
skrivbordsprodukt”, skriver
han bland annat och under-
tecknar “kollega och f.d. vän
i Kampanjen”.

”Andreas Carlgren  –
du är en svikare”
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FÄRINGSÖ | Efter artikeln
"Färingsö saknar ännu ridvä-
gar" i MN nr. 9 blev tidning-
en uppringd av lantbrukar-
paret Kjell och Elisabet
Wretler. De kände sig utpe-
kade och påtalade att några
uppgifter om deras mark var
felaktiga. 

Bland annat stod att mar-
ken var arrenderad av kom-
munen och att det tidigare
fanns en väg där ryttare
kunde ta sig över från områ-
det Högby till ridhuset på
Tuna gård. Det stod också att
det grävts ett dike.

– Det stämmer inte, säger
Kjell och Elisabet Wretler.
Marken är vår, och det har
inte funnits någon väg. Det
var en vändteg, det vill säga
ett område som krävdes för
att vi skulle kunna vända
med våra maskiner.

–  Diket har alltid funnits
där. Vi har rensat upp i diket
och återställt det till
ursprungligt skick.

Bortom diket ligger en
smal åkerbit som förbinder
två större ytor med varand-
ra. Här tillät Wretlers tidiga-
re ryttare att ta sig över. Men
sedan 2003 är marken odlad
på ett annat sätt.

Kjell och Elisabet förklarar
varför de inte vill låta ryttare
korsa markremsan.

– Förr odlade vi energi-
skog på ena sidan. Nu är det
en enda stor åker. Om vi bry-
ter upp den och gör en väg
tvärs över, blir det två åkrar
att bruka istället för en, och
det orsakar massor av extra-
jobb för oss, och tar mycket
mer tid. 

ULRIKA FÅHRAEUS

MN rättar 1:

MN rättar 2:

I en insändare i detta num-
mer hävdar Frida Tamker
(m) att Ylva Forslid (ö) i
sammanhanget sagt ”med
ironi och förakt, att den sena
timmen är alliansens fel
eftersom vi inte vill tidigare-
lägga mötena eftersom ni
har så viktiga jobb”.

Eftersom vi är noga med
fakta korrigerar vi detta: Det
var inte Ylva Forslid utan
Desirée Björk (ö) som klev

upp i talarstolen och sa, vi
citerar detta ordagrant ur
den bandinspelning som
sparas i kommunens arkiv: 

”Ö-partiet har försökt att
få till stånd att man skulle
börja sammanträdena tidiga-
re men det kunde inte vissa
partier i alliansen för dom
hade så viktiga arbeten, men
det har vi också och jag har
också en färja som jag ska
passa”. 

Adelsömasten byggs 
trots nytt överklagande

Sedan byggnadsnämn-
den den 7 maj gav bygg-
lov för den omdiskute-
rade 3G-masten på
Adelsö har AKTELO AB
blivit så säker på sin
sak att byggandet redan
startat – trots att ännu
ett överklagande inte
avgjorts.

– Att man bygger masten
innan ärendet avgjorts av
högre instanser, trots att vi
överklagat och yrkat inhibi-
tion, och pekat på allvarliga
fel i handläggningen, visar

återigen den här industrins
förakt för rättssamhället. Det
är ett sätt att visa ekonomiska
muskler, säger Mona Nils-
son, en av dem som överkla-
gar placeringen av masten.

– Beslutet i byggnads-
nämnden är fattat på felakti-
ga grunder med falska påstå-
enden om att kommunen
inte hade något annat val än
att säga ja, säger Mona
Nilsson.

– Vi har begärt inhibition
och kommer återigen att
begära inhibition. Vi hävdar

att masten är felplacerad i
förhållande till angivna
koordinater i ansökan och
den information som gått ut
till sakägare. Och staglinorna
går över skogsvägen, helt i
strid med information som
varit underlag för nämnden
och som även sakägare hade
att yttra sig över. 

Enligt kartor som gått ut
till sakägare ska både mast
och staglinor tillsammans
hålla sig på ena sidan av
skogsvägen. 

INGELA MÆCHEL

Äldrevård 
i Spanien

KOMMUN I Ekerö kommun
har nu fattat beslut om att
äldre ska kunna få korttids-
vård i Spanien. Möjligheten
ges till dem som har beslut
om korttidsplats i särskilt
boende. Kommunen har
under försöksperioden som
är ett år tecknat avtal med
företaget TryggVård i Mell-
anfjärden AB.

Bygget av masten som ska bli 66 meter hög förbereds redan trots begäran hos Länsstyrelsen
om inhibition från mastmotståndarna.

Nya färjelinjen
nästa år
TRAFIK I Efter en överens-
kommelse mellan Stock-
holms stad, Vägverket och
kommunen kan den nya fär-
jelinjen mellan Färjestaden
och Hässelbysidan bli verk-
lighet redan nästa år. 

– Ja i vart fall preliminärt,
säker kommunens tekniska
chef Ann Wahlgren försik-
tigt.

– Den kommer att gå till
Lövsta från en plats strax
norr om Färjestaden, vid
eller intill nuvarande kraft-
ledningsgata. 

Ytterligare en färjelinje för
tung trafik kommer att gå
nattetid mellan Johannes-
fred i Hässelby och Slagsta.
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Namninsamlingen startade redan inför kommunfullmäktige den 27 maj, då oppositionen lyckades driva igenom en så kallad minoritetsåterremiss.
– Det har gått förvånansvärt lätt att samla in namn, åtta av tio har skrivit på, av alla partifärger och i såväl slott som koja. Det är inte sant att villaägare är så självupptagna, väldigt många är

upprörda över säljplanerna säger Per Eskilsson, Kampanjledare för Nätverket Rädda Ekerö Bostäder som stöds av samtliga partier i oppositionen.

1 857  mälaröbor har
skrivit på namnlistor
med krav på att kommu-
nen ska organisera en
folkomröstning om ut-
försäljningen av Ekerö
Bostäder.

Fem procent av rösterna
räcker för att kommunfull-
mäktige ska vara skyldigt ta
ställning till ett krav på folk-
omröstning.

Tio procent  ger ännu mer
tyngd. De borgerliga partier-
na och miljöpartiet i riksda-
gen är nämligen överens om
att kommuner ska ordna

folkomröstning om mer än 
tio procent av innevånarna
kräver det. Ett lagförslag i
denna riktning utreds för
närvarande av grundlagsut-
redningen.

Namninsamlingen började
den 25 maj. Den 2 juni läm-
nades en första omgång
underskrifter  över till kom-
munstyrelsen, 1 200 namn,
alltså fler än de 900 namn
som krävs för att uppnå fem
procent av kommunens 17
726 röstberättigade invånare.

Senaste kommunfullmäk-
tige den 11 juni hade antalet

underskrifter ökat till 1 857,
det vill säga tio procent av
valmanskåren. 

Ingenting blev beslutat i
fullmäktige. Kravet på folk-
omröstning ska beredas och
tas upp igen på kommun-
fullmäktige den 17 juni, alltså
dagen efter det sista numret
av MN inför sommaren
kommit ut.

– Samtliga partiföreträdare
i den borgerliga alliansen, sa
– om än med varierande
entusiasm – vid ett möte
som jag hade med dem att
om fem procent av valmans-

kåren vill ha en folkomröst-
ning, så kommer en sådan att
bli av, säger Terje Gunnars-
son, ordförande i Hyresgäst-
föreningens Stockholms-
region.

– Men Peter Carpelan sa att
han trodde att det skulle bli
svårt för oppositionen att
samla ihop fem procent.

Namnen har samlats i n på
torgen i Ekerö tätort  och i
Stenhamra och genom
dörrknackning i bostadsom-
rådena. 

– Det har gått förvånans-
värt lätt att samla in namn,
åtta av tio har skrivit på, av

alla partifärger och i såväl
slott som koja. Det är inte
sant att villaägare är så själv-
upptagna, väldigt många är
upprörda över säljplanerna
och också över det kupparta-
de sätt som frågan har
behandlats, säger Per Eskils-
son, Kampanjledare för
Nätverket Rädda Ekerö Bo-
städer som söds av samtliga
oppositionspartier.

Insamlingen av namnun-
derskrifter fortsätter.

Inom de borgerliga partier-
na sägs meningarna vara
delade.

Vid en intern medlem-
somröstning  inom folkpar-
tiet röstade en klar majoritet
av deltagarna för att en folk-
omröstning skulle genom-
föras. En partimedlem
berättar om att Jan-Erik
Billter därefter samlade de
medlemmar som sitter i
fullmäktige till en separat
överläggning, varefter han
förklarade att tre folkpartile-
damöter i fullmäktige kom-
mer att rösta emot förslaget
och att en ledamot kommer
att avstå.

INGELA MÆCHEL

Folkpartiets Jan-Erik
Billter har varit en av de
ivrigaste förespråkarna
för att kommunen behö-
ver en bostadsförsörj-
ningsplan. Samtidigt är
han en av dem i allians-
partierna som stödjer
förslaget om att sälja
Ekerö Bostäder. Hur går
det ihop?

– Vi har alla möjligheter att
påverka även i framtiden och
jag känner ingen som helst

oro över att det skulle bli
färre hyreslägenheter, snara-
re tvärtom. Vi tror att det
kommer bli fler hyreslägen-
heter för ungdomar och även
för andra. Det är den vikti-
gaste synpunkten vi har när
vi stödjer arbetet med utför-
säljningen av Ekerö Bo-
städer. Vi tror att det blir
bättre på det här viset.
Förhoppningsvis får vi en
stor stark nationellt känd för-
valtare som kan fortsätta
utveckla bolaget, säger Jan-

Erik Billter.
Att det skulle byggas färre

hyreslägenheter efter en
utförsäljning av Ekerö
Bostäder håller Jan-Erik
Billter (fp) inte med om.

– Ekerö Bostäder är den
aktör som kommunen borde
använda för att trygga för-
sörjningen av små hyresbos-
täder för ungdomar, äldre
och andra som inte kan eller
vill satsa pengar på en villa
eller bostadsrätt.

Kommunstyrelsens ordfö-

rande Peter Carpelan (m)
anser att bostadsförsörj-
ningsplanen och utförsälj-
ningen av Ekerö Bostäder är
två helt skilda frågor.

– Det finns ingen koppling
mellan att sälja bostadsbola-
get och en bostadsbyggnads-
plan. Kommunen styr bygg-
nationen via planmonopolet
som reglerar var och hur det
ska byggas och det gäller för
både privata och kommunala
bolag.

Den politiska majoriteten

i Ekerö har tidigare inte lyck-
ats ta några initiativ för att
öka tillgången av hyresbostä-
der och det drabbar inte bara
de bostadssökande utan har
även blivit en ekonomisk
belastning för kommunen,
menar Krister Skånberg
(mp).

– Åren har gått utan att fler
övergångsbostäder för äldre
har tillkommit. Det är många
som inte vill eller orkar bo
kvar i villan eller lägenheten
och de är ofta inte så dåliga

att de behöver så kallat sär-
skilt boende som kommu-
nen är skyldig att ordna och
betala för. Bristen på sådana
lägenheter medför därför att
det blir onödigt dyrt för
kommunen, säger Krister
Skånberg.

Enligt Ingemar Garneland
VD för Ekerö Bostäder är det
16 år sedan bolaget investera-
de i en nybyggnation av
hyreslägenheter.

ANGELICA HEIJDENBERG

Tio procent har skrivit under
kravet på folkomröstning

”Fler hyreslägenheter vid utförsäljning av Ekerö Bostäder”
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BIRKA | Nu står de för-
sta husen i Birka vikin-
gastad klara. Under
sommaren kommer
besökare att kunna träf-
fa snickare, smeder och
textilhantverkare som
fyller kvarteret med liv.

Det snickras för fullt på på
Birka. Det är studenter från
Högskolan på Gotland som
börjat det fleråriga arbetet
med ett vikingatida stads-
kvarter. Byggnaderna är re-
konstruktioner av utgräv-
ningar som gjorts på ön och
husen byggs med tidsenliga
verktyg och tekniker. 

Magnus Sjöholm, snickare
och byggnadsarkeolog visar
upp vad som ser ut som en
brödkniv.

– Med den här sågar vi av
plankor. Det är en tidsenlig
såg som användes under
vikingatiden och med en
kolkrita markerar vi var vi
ska såga. Alla verktygen,
borr, såg, yxor och andra
verktyg har vi gjort själva. De
är tillverkade efter verktyg
som vi hittat under utgräv-
ningarna, säger han.  

Studenten Alexander
Mordin blandar havslera och
sand i en grop i marken. Han
stampar ihop en smet med

fötterna och med handflatan
breder han sedan ut leran
som isoleringsmaterial över
husets väggar. 

– Det är som vikingatidens
cement. Hela bygget utförs
med metoder och verktyg
efter modeller från vikingati-
den. säger han.

Under tiden som Birka
Vikingastaden växer fram

kommer området också att
befolkas av hantverkare och
besökare.

– Redan nu har vi barn på
skolresor som sover över i de
rekonstruerade miljöerna,
men i framtiden tänker vi oss
att kunna hyra ut husen även
till familjer och andra säll-
skap som får komma ut och
leva vikingaliv, säger Magnus

Krantz, produktchef på
Strömma Kanalbolaget.

Strömma Turism & Sjöfart
har idag ett nyskrivet fem-
årigt hyresavtal med Riks-
antikvarieämbetet. I avtalet
med den statliga myndighe-
ten ingår också att Strömma
Turism & Sjöfart ska hyra
museet, restaurangen och

gästhamnen på Birka.
– Vi vill vara kvar längre än

fem år som hyresgäst. I ett
första skede satsar vi fem
miljoner kronor till 2012 på
en rekonstruktion av Birka.
Idén är att fokusera på upple-
velser av olika slag och då är
ett besök på Birka svårslaget,
säger Peter Henricson, divi-
sionschef på Strömma Tu-
rism.

Fram till år 2012 kommer 16
hus med inredning att stå
klara, men också ett långhus,

pålspärrar och bryggor med
vikingaskepp.

Birka är vår äldsta handels-
plats. Idag finns här närmare
3000 gravhögar och rester av
ett stort antal hus, verkstä-
der, smedjor, bryggor och en
skyddsvall. Björn Ambrosi-
ani som lett utgrävningarna
och som är en av landets
främsta experter på viking-
atiden tror att Birka kommer
att vara Nordens största
vikingaby om fem år.

ANGELICA HEIJDENBERG

Här byggs vikingastaden

Anders Mordin isolerar husfasaden med havslera och sand. Foto: Angelica Heijdenberg

�� FAKTA OM BIRKA

>> HISTORIA: I mitten av
700-talet anses Birka ha
anlagts av den dåvarande
sveakungen. Birka var under
vikingatiden en viktig han-
delsplats i Svearnas rike. På
närbelägna Adelsö låg en
kungsgård varifrån kungen
kunde övervaka handeln.

>>Aktiviteter: Guidade turer, museum, barnen kan prova
på vikingatida lekar och hantverk. Möjlighet till svalkande
bad i Mälaren. Mat på restaurang Särimner.

>> Kommunikationer: Birka trafikeras från Stockholm,
(Stadshuskajen via Jungfrusund), Hovgården (Adelsö),
Strängnäs, Härjarö och Södertälje av Strömma Turism &
Sjöfart. Tider och priser se
www.strommakanalbolaget.com

Foto: Ola Ericson/Stockholmsfoto.se



Sommar i Ekerö Centrum

Apotek Tidlösan ● Backsippan ● BC-lås ● Cafe Sjöboden ● Din syn-Ekerö optik
Ekerö Blomman ● Ekerö Bokhandel ● Ekerö grillen ● Ekerö Tobak ● Eurosko ● Hair & Shop
Handelsbanken ● ICA- Tappström ● Klädkammaren ● Matskeppet Vi-butik ● Mälarökyrkan

Polisen ● Queens konditori ● Similan Thaifood ● Smultronet ● Sobea & kompisar
SportXtra ● Swedbank ● Svensk Fastighetsförmedling ● Systembolaget ● Wiking Herrekipering

Måndag-Fredag 10-18.30. Lördag 10-15. Söndag se resp. affär
Matbutikerna & matställena har utökade öppettider 

Gå runt i affärerna och se alla fina sommarerbjudanden! Vila benen på någon
av våra uteserveringar och njut av något gott. Kom gärna med båten och lägg
till nere vid kanalen, uträtta Dina ärenden, ta en glass och titta på båttrafi-
ken.Välkommen till Ekerö Sommar Centrum!
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MILJÖ | Nu vajar Grön
Flagg över Adelsös och
Gröna Lunds förskolor.

Som brukligt bjöds det in till
tårtkalas, körsång och invig-
ningstal när de två förskolor-
na stolt redovisade att de
efter ett långt och idogt arbe-
te blivit godkända att inneha
Grön Flagg. Men eftersom
bägge förskolorna saknar
flaggstång har man fått hitta
på provisoriska lösningar för
att kunna hissa sina flaggor. 

Förarbetet för att bli miljö-
certifierade av stiftelsen Håll
Sverige Rent började redan
under hösten 206.

Adelsö förskolas barn och
personal, som höll sitt kalas
den 3 juni, var nog lite extra
stolta eftersom förskolan för
drygt två år sedan var ned-
läggningshotad på grund av
barnbrist. Idag går där 2 4
barn, alla involverade i för-
skolans temaval ”livsstil och
hälsa”. 

Under förarbetet mot
Grön Flagg har personalen i
samråd med barnrådet arbe-
tat med ämnen som exem-
pelvis mat till kroppen, leva
med naturen, vanor vi mår
bra av. Barnrådet har även
diskuterat områden som vad
är mitt och ditt, släcka lam-
por, stänga vattenkranar och
varför det inte är bra att slå
varandra. Eftersom Adelsö
förskola är omgiven av böl-

jande natur har mycket av
planeringsarbetet skett där.

Gröna Lunds förskola,
som hade sitt kalas den 5
juni, valde temat kretslopp.
Vägen mot Grön Flagg har då
gått via utökad källsortering
och kompostering, att
använda komposteringsjor-

den till odling, städa i när-
miljön och anlägga en fjärils-
trädgård. Allt har skett i nära
samarbete mellan de 58 bar-
nen och personalen.

– Även föräldrar har blivit
påverkade av detta arbete då
det blivit en naturlig del för
barnen. Vi har samarbetat på

våra tre avdelningar och det
känns väldigt roligt att få
denna utmärkelse efter att vi
skickat in vår rapport till
”Håll Sverige Rent”, säger
Anna Feltenberg Kovacs.

För att få behålla miljöut-
märkelsen måste man så
småningom välja ett nytt

miljötema, samtidigt som
man fortsätter med de redan
åtagna.  

I och med att de två för-
skolorna blev godkända har
nu fyra förskolor och en
grundskola på Mälaröarna
erövrat Grön Flagg. Ytter-
ligare sex för- och grundsko-

lor är på gång.
Grön Flagg är det synliga

beviset på att man i den dag-
liga verksamheten priorite-
rar ett handlingsinriktat mil-
jöarbete, där demokrati och
delaktighet är två av nyc-
kelorden.

OVE WESTERBERG

Grön Flagg över Adelsö och Gröna Lund

Gröna Lunds barnkör stod för underhållningen när de firade att de erövrat Grön Flagg. ”Björnarna” levererade Grön Flagg och förskolechefen Violet
Norrestad hissade den på hembygdslagets flaggstång.





17 augusti:

”UNG IN THE PARK -08” 
– Ungdomsfestival och bio 
Träffa kompisarna
igen efter sommaren,
mingla och möt 
ungdomsföreningar
från Mälaröarna,
liveband, dansupp-
visning, café mm.
Utomhusbion börjar
ca 21.30. 
Fri entré! 
Drogfritt evenemang.
19.00-23.30,
Ekebyhovsparken.

Arrangör: 
EFA, Ekerö kommun, Studiefrämjandet Mälaröarna 
och (UMR)Ungdomar mot rasism

Sitt inte och vänta på solen i timmar

Kom till Salong Närlunda och ta en soldusch!

Tel: 560 310 11 ● Växthusvägen 24, Ekerö
www.salongnarlunda.se
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KULTUR | Historiens för-
sta ungdomskultursti-
pendium på Mälaröarna
fördelades mellan två
helt skilda kulturytt-
ringar, punk-rockbandet
Puke Pie och konstsme-
den Adam Lithén.

Av ett tiotal kandidater som
anmälts som lämpliga för
Kulturnämndens nyinstifta-
de ungdomskulturstipendi-
um, valdes Puke Pie och
Adam Lithén värdiga att dela
på stipendiesumman 20000
kronor. Det nya stipendiet
riktar sig till ungdomar i
åldern 13-25 år som på ett för-
tjänstfullt sätt arbetat inom
alla områden av kulturell
verksamhet.

De fyra bandmedlemmar-
na i Puke Pie, Hjalmar Lind-
gren, trummor, Edvard Lind-
gren, sång och gitarr, Johan
Låås, gitarr och Markus
Birgersson, bas, har sin rep-
lokal i ett garage i Närlunda.
De 10000 kronorna tänker
de spendera på en demoin-
spelning i en riktig studio.
Deras senaste garageinspel-
ningslåt som kan avnjutas på
internet heter Fuck You You
Fucking Fuck. Har den äre-
vördiga Kulturnämnden
lyssnat på texterna?

Ett axplock ur Kultur-
nämndens motivering lyder:
”Rockbandet Puke Pie får
ungdomskulturstipendiet

för sitt energiska, entusias-
tiska och ihärdiga arbete med
att skapa musik. Gruppen
består av fyra pojkar i åldern
17-18 år som sedan fyra år till-
baka utvecklat en egen stil
inom skate-punk. Kultur-
nämnden vill med stipendiet
uppmärksamma en rock-
grupp som har en stark per-
sonlighet, egen stil och som
dessutom är väl förankrad
bland ungdomar i kommu-
nen.” Stipendiet överlämna-

des av Gunilla Lindberg, ord-
förande i kulturnämnden,
vid invigningen av skateram-
pen i Träkvista.

Den andre stipendiaten
Adam Lithén, 19 år, har
ägnats sig åt smide sedan han
var 13 år. Under flera år har
han gått i lära hos konstsme-
den Yngve Nordmark i Sä-
tuna på Färingsö, och har nu
planer på att bygga upp en
egen smedja.

Motiveringen löd: ”Adam

Lithén får ungdomskultur-
stipendiet för sin kreativa
och skapande verksamhet
inom smide och för att
kunna utveckla sitt intresse
för konsthantverk och
smide.

Kulturnämnden vill ge-
nom stipendiet uppmuntra
till fortsatt förkovran inom
ett traditionsrikt område,
som inte är så vanligt bland
ungdomar.”

OVE WESTERBERG

Premierad punk och smide

Ungdomskulturstipendiaterna i Puke Pie: Edvard Lindgren, Johan Låås, Hjalmar Lindgren
och Markus Birgersson.

TRÄKVISTA | Det är ekerö-
borna som samlat in bilder i
samarbete med Ekerö-
Munsö hembygdsförening,
bilder från förr och nu som
visar hur den gamla bond-
byn Träkvista förvandlats.
Ur bildmaterialet har för-
eningen skapat en utställ-
ning som har vernissage på
Galleri Utkiken i kulturhu-
set den 27 juni.

Bland Ekerös många gods
och herrgårdar låg den
gamla bondbyn Träkvista
insprängd. Byn var mycket
större än det vi i dag för-
knippar med Träkvista. Inne
i skogen vid Rödsten ligger
de östligaste gränsstenarna
och ända fram mot Älvnäs
sträckte sig byn.  

Bilderna på utställningen
berättar om byn Träkvistas
förvandling. Här låg många
trädgårdsmästerier, torp och
jordbruk. Med tiden för-
vandlades de största delarna
av marken först till som-

marstugeområden, sedan
till villor och radhus. Mitt i
låg Träkvista torg, som
redan i början av förra seklet
var ett eget litet centrum
med butik, busshållplats,
kiosk och telefonstation. 

Alltsammans har under
nästan ett sekel förevigats av
ekeröbor, som nu tagit fram
sina gamla bilder. Hem-
bygdsföreningens datain-
tresserade medlemmar, Jan
Malmstedt och Ernst
Wingborg, har lagat skada-
de bilder, skannat in dem
och dragit upp dem i stor-
format. En annan förenings-
medlem, Birgitta Berglund,
är sjunde generationens
träkvistabo och har plockat
fram föremål, dokument
och fakta om byns utveck-
ling och Birgitta Roeck-
Hansen har skrivit boken
Träkvista från bondby till
tätort. Ur den har hämtats
kartor och fakta till utställ-
ningen.

Träkvista bys historia 
berättas i bilder





Nu har vi öppnat kontoret 
och båtarna ligger vid bryggan!

Vi finns på Jungfrusunds Marina

Välkomna!

Vi tar nu

emot nya 

säljuppdrag!

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

Vi har öppet hela sommaren både för läkarbesök och sköterskebesök
För provtagning v 25 t.o.m v 33 hänvisas till Capio Lab i Tappström.

Vi söker vikarierande distriktssköterska/sjuksköterska 
för några veckor i sommar – är du intresserad – ring 560 477 10 

och lämna ett meddelande var vi kan nå dig.

Besök gärna vår hemsida: www.stenhamrahalsocentral.se
Välkomna!

Vår adress är Vallviksvägen 12, 179 61 Stenhamra
Öppet vardagar 8.00-17.00.Tel: 560 477 00. Återbud: 560 477 10

Många fler hängmattor och gunga-lugnt-tips finns på vår hemsida: www.storafamnen.nu
08-15 81 24. Webb-butik & Sommarbutik på Rosenhills Trädgård – Ekerö
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Det sägs att det livliga pratet på bussarna  är

ett arv från tiden då mälaröborna  reste till

stan med båtarna...

D
et var 1968 som våra Mälaröbussar slutade utgå från
Fridhemsplan  till många mälaröbors förtret. Bus-
sarna stod nämligen olåsta vid Kronobergsparken
vilket gjorde att man lastade av sig sitt pick och pack

och sen kunde man tillbringa väntetiden  på Thelins konditori
med en kopp kaffe.

När  Brommaplan blev terminal, ersattes  Thelins konditori
av Metros snabbservering, så länge det nu varade.

På den här tiden transporterade bussarna inte bara passagerare
utan också apoteksvaror, tidningar, post och tårtor. Det sägs att
det livliga pratet på bussarna  är ett arv från den tiden då mälarö-
borna  reste till stan med båtarna. Man kan undra vad skylten
som uppmanar passagerare att inte prata med chauffören kunde
ha för funktion.  

En gång startade en chaufför en livlig diskussion där nästan
alla passagerare deltog eftersom han påstod  att det var bäst att
bo i Hilleshög. Lokalpatriotismen blomstrade och allihop hade
förstås en  personlig åsikt varför det var bäst att bo där just de

bodde. Chaufförerna bodde själva i
trakten, vilket gav en god  lokal och
personkännedom. Saknades X på
morgonbussen hände det att chauffö-
ren frågade om inte X också skulle till
stan idag. Först när han fått beskedet
att X  hade en  ledig dag idag startade
bussen. 

Somnade någon på bussen blev
denne väckt vid rätt hållplats och det
har till och med hänt att det skedde
med en sång i mikrofonen. Stod bus-
sen och slirade gick alla passagerare ut

och försökte skjuta iväg busseländet.

A
rtighet var på den här tiden en dygd. Att tacka för tu-
ren när man klev av var en självklarhet. Att hälsa vid
påstigandet lärde sig alla av ”God dag” ifall man inte
nu hade sån hyfs från början. ”God dag” hälsade på

alla sina passagerare med ett bestämt god dag, eller ett hej ifall
man  blivit tillräckligt gammal för att lägga bort titlarna. Nåde
den som försökte köpa en biljett utan att hälsa. Då upprepade
”God dag” sitt goddag tills personen ifråga förstått vinken och
äntligen  hälsat tillbaka. Vi andra satt med ett leende på läpparna
och iakttog spänt  utgången. Vi visste ju att han inte körde en
meter utan att hälsa. Den som inte drog i snöret fick också för-
månen att kliva av genom framdörrarna, annars var det bara att
använda bakdörrarna. En annan förare tände alltid en cigarr i
bussen när det var färre än fem passagerare kvar. 

Ungdomarna hade svårt att föra busliv på bussarna. Det osyn-
liga sociala nätverket fungerade. En skock skrålande ungdomar
nyktrade till påtagligt när de klev på bussen.

Då var bussarna blå och  det tog bara 50 minuter att komma till
Brommaplan från vår hållplats. Det  var inga bussbyten, inga
möten med andra bussar på smala vägar och  inga extraturer in
till Ekerö. Men det var posthämtning och en enkelriktad bro
som sinkade en del restid.

Idag tar det 63 minuter exklusive väckning. Och alldeles för få
tackar för turen...
Glad sommar och tack för alla bussturer...

Ann Margret Rogby
Färentuna

• 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.

Glad sommar
och tack 

för alla 
bussturer...



SSåå  hhäärr  hhiittttaarr  dduu  ttiillll  oossss!!

Telefon 560 250 20  
Skå Kyrkby 179 75 SKÅ

www.spannfod.se

TREVLIG SOMMAR!

Välkommen
till oss i 
Skå kyrkby
Mälarö Djur & Fritid och Mälarö Jakt
Din och dina husdjurs butik på Mälaröarna
Hos oss finner du ett heltäckande fodersortiment
för dina husdjur och ett brett utbud av tillbehör
* Mängder av fritidskläder och ryttartillbehör
* Allt för hästen - foder och tillbehör 

Även hö, halm, spån, stallartiklar och stängsel
* Foder och lantbruk för höns och får
* För jägaren finns allt för jakt, även vapen och ammunition

Prova vårt nya hästfoder
Ett högkvalitativt komplett foderprogram med pellets, 
müsli och mineraler. Introduktionspris under sommaren.

ÖPPET:
Mån-fre 10-18, tors 10-19,  lör 10-14
Semesterstängt v 29 & 30 (14/7-26/7)
Lördagsstängt från Midsommar 
t.o.m. 9/8 2008

Se till att du har foder hemma
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LOVÖ | Drottningholms-
skolans drygt 30 elever
firade i förskott, den 23
maj, att deras skola fyl-
ler 100 år i höst.

I tio års tid har Lovö hem-
bygdsförening engagerat
skolans elever i olika teman
som de redovisat för föräld-

rar och syskon före sommar-
lovet, allt för att lära sig mer
om hembygden. Årets upp-
gift var ”Drottningholms-
skolan 100 år”. Under våren
har därför eleverna grävt
fram fakta om skolans långa
historia, bland annat i Härje
Bäärnmans tre böcker om
Lovö.

Redovisningen med egen-
tillverkade kartor, teckning-
ar, sång och berättande ägde
som vanligt rum framför det
gamla magasinet på Hogsta.
Det berättades också om öns
tidigare skolor, varav den
äldsta kom till vid 1600-
talets slut. Det stipendium
på 3000 kronor till eleverna
som instiftats på Härje
Bäärnmans 90-årsdag för tio
år sedan, delades ut före saft-
kalaset.

Det egentliga 100-årsfi-
randet sker dock den 6 sep-
tember i skolan, sex dagar
före invigningen för ett sekel
sedan.

Står det politiska beslutet
om att avveckla Drottning-
holmsskolan i kommunal
regi fast tar någon friskola
över lokalerna till hösttermi-
nen 2009.

OVE WESTERBERG 

Drottningholmsskolan 
fyller 100 år

EKERÖ CENTRUM | Sharam Heza-
reh, ägare till videobutiken i Ekerö
centrum, hoppas kunna vara igång
med sin verksamhet under somma-
ren. Den 8 mars drabbades butiken
av en kraftig brand som orsakade

mycket stora materiella skador.
Sanerings- och renoveringsarbetet
som pågått en längre tid beräknas
snart vara avslutat. Polisutredningen
om brandorsaken pågår fortfarande.

– För mig handlar det inte bara om

den ekonomiska smällen för att
komma igång. Det är tufft att stå i
butiken på sena kvällar när man vet
att det sker en hel del brottsligt i cen-
trum. För att vi ska få ett tryggare
centrum behövs övervakningskame-

ror. Nu finns de bara vid bankoma-
ten, människoliv borde värderas mer
än pengar. Dessvärre har jag inte fått
stöd för mitt kameraövervaknings-
förslag från kommunen, säger Shar-
am Hezareh. 

På ständig 
hemfixartillväxt
FÖRETAG |  Byggvaruhuset
Färingsö Trä, som firade 25-
årskalas med de nuvarande
ägarna förra helgen, har gått
mot ”strålande tider” sedan
1969. Det var då, med en
omsättning på 1 miljon kro-
nor, som företaget också
öppnade sig för alla hem-
masnickare på Mälaröarna.
Tidigare hade man till exem-
pel haft sommarstängt när
alla semestersnickare var
igång. Idag har Färingsö Trä
en omsättning på 69 miljo-
ner kronor, och kurvan pekar
stadigt uppåt. Trots att före-
taget har utökat butiksytan
från 200 till 1700 kvadratme-
ter vill man gärna köpa in
ytterligare kommunal mark
för framtida expansion.

– Tyvärr kräver kommu-
nen ett alldeles för högt kva-
dratmeterspris för att vi ska
ha råd att acceptera budet,
anser Christer Hammar.

Strålande tider i byggvaru-
huset på Färingsö.

Videobutiken och kameraövervakning i centrum

FÄRINGSÖ| Konstsmed-
en och uppfinnaren
Yngve Nordmark från
Sätuna har bråda dagar
när han innan sommar-
stiltjen far runt och
marknadsför sin nya
uppfinning Kräfsan.

Kräfsan som är en kombina-
tion av kratta och räfsa är en
helt ny trädgårdspryl som
han flurat på i närmare tio år.
Det närmaste man kan
komma en föregångare är

jordbrukets gamla släpräfsa
som drogs av häst eller trak-
tor.    

Mängder av prototyper
har testats på hemmaplan
innan han lämnade in
patent- och varumärkesan-
sökan. 

– Många hajar till inför
prislappen. Men Kräfsan
som är gjord av rostfritt och
aluminium köps bara en
gång, säger Yngve Nord-
mark.

OVE WESTERBERG

Kräfsan från Sätuna 

Yngve Nordmark och Kräfsan på Jungfrusunds barndag.
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ddaattoorr??

Vi hjälper er med 
mindre transporter av 
vitvaror, möbler mm.

Även transporter 
till återvinning.

JPS TRANSPORT
0739-03 76 20

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

3:a BRF
Björkudden 

Ekerö, 78 kvm +
liten gräsmatta,

förråd och garage.
0707-744 090 

eller 0485-661 007

STENHAMRA OCH TRÄ-
KVISTA | Två nya skate-
ramper som designats
av skateboardåkarna
själva invigdes i Sten-
hamra och Träkvista
den 31 maj.

Rampernas utformning har
åkarna själva skissat fram i
samarbete med kommunen,
i Stenhamra efter en lermo-

dell och i Träkvista efter rit-
ningar. Man fick dock trappa
ner på drömmarna om en
större skatepark med halfpi-
pes av ekonomiska skäl.

Den 31 maj var det fullt
invigningspådrag med första
”Mälarömästerskapet”, Ek-
erö Skate Competiton, ett
heat på respektive ställe,
uppvisning av de rutinerade
brädåkarna i VA Team, band-

klipp av kommunalrådet
Peter Carpelan och fartfylld
skate-punk musik.

Dessvärre blev det en
något grusad start i Sten-
hamra då rampen blivit
totalt nerklottrad under nat-
ten. Skateboardåkarna gjorde
dock en snabb saneringsin-
sats innan invigningen star-
tade. När första heatet var
avklarat bussades alla tävlan-

de till rampen vid Träkvista
fritidgård för fortsatt kamp.
Första Mälarömästaren
bland ”seniorerna” blev
Henric Lönnroth, Stenham-
ra, ”juniormästare” blev
Morgan Riboe, Svartsjö.

Senare på kvällen fortsatte
festen med en rockfestival
arrangerad av EFA vid träk-
vistarampen.

OVE WESTERBERG

Skateboardfest på två öar

Skateboardproffsen från VA Team bjöd på inspirerande tricks och var domare i Ekerö Skate Competiton.
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EKERÖ VÅRDCENTRAL

Öppettider: Vardagar kl 8-17
Kvällsmottagning: måndag och torsdag kl 17-20 för akuta besök. 

Tidsbokning via telefon.

Telefon 560 375 00    Återbudstelefon 560 375 70   Fax 560 375 49
Distriktssköterskorna 560 375 00

Nya och gamla patienter hälsas välkomna!

Läkare: 
Ulla Puolakka, Monica Möller, Siv Lundaahl, Kjersti Veholmen,

Claes-Göran Lundberg, Olof Thilander, Majid Darafshi

Distriktssköterskor och hemsjukvård: 
Amie Nyberg, Anna-Maj Johansson, Anne Hellqvist, Annicka Pantzar,

Harriet Hermansson, Mette Byhlin
Undersköterska: Annelie Nyberg

Mottagningssköterskor: 
Hjördis Johansson, Jörgen Nyqvist, Marie Smedeby,

Undersköterska: Marie Ljungqvist

Medicinska sekreterare: 
Anneli Karlsson, Anne-Lie Nordlöf, Britt-Inger Billter, Eva Hallberg, 

Helena Borgenby, Mayli Eriksson

Administration: 
Carina Blohm

Trevlig sommar önskar Ekerö Vårdcentral

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

Ekerö Vårdcentral informerar
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JUNGFRUSUND | För-
hoppningsvis fick mäla-
röborna en ny festival-
tradition när Jungfru-
sundsdagen hade urpre-
miär den 31 maj.

Högsommarvärmen på 26
grader bidrog säkerligen till
att många öbor drog sig till
Jungfrusunds Marina, Jung-
frusunds Café samt Jungfru-
sundsfärjan som firade 15 år. 

Jungfrusunds Café hade

satsat alla resurser på barnen
med hoppborgar, ponnyrid-
ning och mycket annat. På
marinan, bland nyputsade
fritidsbåtar, visade sjörädd-
ningen och brandförsvaret
hur de räddar båtfolket som
trillat i Mälaren.

Dagens största dragare var
dock modevisningen där
tolv av Mälaröarnas butiker
visade upp vad de har på gal-
garna. Arrangör för hela
modevisningen var Beatrice

Sjöberg som driver butiken
Sobea & kompisar i Ekerö
centrum. 

–  Det blev en mycket
lyckad dag med cirka 160
personer som köpte biljetter
till visningen i båthallen.
Det är ett rejält förberedelse-
jobb och pusslande när 41
modeller, varav några
proffskompisar, ska byta om
och komma in på scenen vid
exakt rätt tillfälle. Förhopp-
ningsvis kan det bli en årlig

happening, som kan utveck-
las ytterligare. Jag ville med
modevisningen bekräfta att
Ekeröföretagarna har myck-
et att erbjuda, och att man
inte behöver åka till city för
att hitta det man söker.
Samtidigt skapar det en
gemensamhetsanda bland
företagarna som väljer att
vara med, säger Beatrice
Sjöberg.

OVE WESTERBERG

Lyckad fest i Jungfrusund

FÄRINGSÖ | UMR, Ung-
dom mot rasism, blev
årets mottagare av
Kristdemokraterna på
Mälaröarnas Vitsippspris

UMR:s lokalgrupp i Ekerö
startade på Uppgårdsskolan
2006 av ett antal engagerade
elever. De var upprörda och
oroliga över den tilltagande
främlingsfientligheten och
rasismen som framför allt
fanns på skolan. UMR har
bland annat anordnat live-
bandskvällar, föreläsningar
av avhoppade nazister samt
genomfört en resa till kon-
centrationslägren i Polen.

Priset delades ut av Krist-
demokraternas gruppledare
Sivert Åkerljung till UMR:s
två ordföranden Anna och
Erik Glaad i sällskap med
medlemmarna Anna Blom-
qvist och Ida Brodahl.

Motiveringen löd: ”Ni är
ett fantastiskt föredöme för
både gammal som ung i ert

arbete att motverka rasism
och främlingsfientlighet i
Ekerö kommun. Ni sätter
människovärdet i centrum
och ert arbete har gett syn-
bara resultat.”

Ungdom Mot Rasism,
som är Sveriges största anti-
rasistiska organisation, är en
partipolitiskt och religiöst
obunden organisation som
är öppen för alla som tar
avstånd från rasism, främ-
lingsfientlighet, mobbning
och våld.

Vitsippspriset delas ut till
någon/några kommuninvå-
nare som i kristdemokratisk
anda och på ideell grund
gjort något gott för sina
medmänniskor. 2006 fick
Majvor Cardestam priset för
sitt mångåriga engagemang
ibland annat radio Viking.
2007 tilldelades Irmgard
Kaiser priset för sitt mång-
åriga engagemang för Sri
Lankas utsatta barn.

Vitsippspris mot rasism

Ett par unga modeller från butiken Kaboo i Träkvista.

Många elever avslutade sin grundskolekarriär med en glamo-
rös bal. Uppgårdsskolans nior tog över Ekebyhovs slott för en
kväll, den 10 juni. Foto: Ankie Rollfelt
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Markberedning ● Husgrunder ● Dränering 
Sten- och Bergspräckning även inomhus ● Sandsopning,

Snöplogning ● Trädgårds- och markunderhåll 
Grus-, sand- och jordtransporter ● Avancerad trädfällning 

Blästring av grunder ● Vatten och avlopp

Lennart Larsson Trädgårdsentreprenad AB –  Ekerö

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

Total markentreprenad UUTTFFÖÖRRSSÄÄLLJJNNIINNGG
Ekerö centrum mån-tor 16-19 juni vid Systemet

Vaxdukar från 3950
/metern

Även runda och ovala vaxdukar, stuvar
Stor sortering i textilvaxduk

Tel. 070-668 39 89

Öppet hela sommaren
Mateus, Cult, Pluto, Ceannis, Baglady, Färg & Form mfl

www.manickasbod.se

Träkvista Torg ● 08-560 354 90 ● Må-Fr 11-18, Lö 10-15

Åk femtio år tillbaka i tiden, åk
hundra. Då kanske ni hamnar
på gården  Dyvik på Lovö. 

För här har det sett ungefär likadant
ut mycket länge. Karin Ek är fjärde
generationens Dyviksbo. Det var
hennes farmors föräldrar, Lars och
Matilda Andersson, som kom hit
1886. De var storbönder från Närke
som hamnat på obestånd och som
nu slog sig ned i det vid denna tid
mycket förfallna, dragiga torpet. 

Farmorsmor fann sig aldrig tillrät-
ta och blev med tiden apatisk,
berättar Karin Ek: Det var farmor
Tilda, yngst av barnen i den
Anderssonska familjen som fick ta
itu med det gamla fattigsvenska sli-
tet och släpet: halvmilapromena-
den till skolan, kånkandet med 50-
kilos säckar potatis genom Gamla
stan till torghandeln, sköljningen
av stadsbornas tvätt i Mälaren.

Tilda gifte sig sedan med träd-
gårdarbetaren i Lunda, Karl Bre-
witz, vars son Sven blev Karin Eks
far. Det var med Karl och Sven Bre-
witz som handelsträdgården kom
igång och ängarna kring husen fär-
gades i alla de nyanser av alla de
blomster.

Hur gammalt Dyvik är vet man
inte riktigt. Husen har lappats och
lagats och utrymmena disponerats
om. Då och då dyker det upp märk-
liga fynd: ett 1600-talsmynt i hus-
knuten, bärnstenspärlor, likadana
som funnits i Birka, ett vackert golv
av flata stenar under tre trägolvlager
när badrummet skulle inredas,
konstiga luckor i golvhöjd bakom
brädfodret. 

– Vi har sett likadana på 1400-
talshus på Upplandsmuseet och
fick då också en förklaring. Luck-
orna var till för att man skulle
kunna se var man satte fötterna
eftersom fönster inte fanns på den
tiden.

Riksantikvarieämbetet har för-
visso varit i Dyvik. Men det är
uthusen som blivit K-märkta, kon-
staterar makarna Ek muntert.
Rivningsfärdiga, tycker de själva.

Franska arkitekturstundenter har
varit där och beundrat de ålder-
domliga takstolarna i en av ladorna. 

Dyvik betyder djup vik och nere
vid sjön låg det tidigare färjeläget

som fanns där ända till 1803, då
Lullehovsbron byggdes. Härifrån
gick färjan över till Svartsjölandet
och det var den här vägen Ulrika
Eleonora for när hon tog sig från
Drottningholm till Svartsjö slott. I
Dyvik fanns då en av slottet avlö-
nad färjkarl. Och
strax bakom torpet
låg – innan landhöj-
ningen – det  ett
ännu äldre färjeläge.
Den tidigare kajkan-
ten går att följa längs
en stig i skogen
nedåt sjön. 

Senare var det
ångbåten, oftast från
Lambarudd, som fraktade träd-
gårdsprodukterna till Mälartorget
innan biltrafiken tilläts förbi

Drottningholm och Sven Brewitz
kunde skaffa sin första bil för färden
till Klarahallen.

Också den gamla trädgården hålls
fortfarande i trim, även om där inte
längre odlas dahlior som på pappas

och farfars tid och
det hela måste ske i
ojämn kamp med
rådjuren.

– Det jag sysslar
med här är rena
rama museiverk-
samheten, säger
Karin Ek, som
egentligen inte har
tid att träffa MN.

Hon måste jobba i trädgården,
säger hon. Vardagsförsörjningen
har hon som forskningsingenjör på

institutionen för tillämpad miljö-
vetenskap vid Stockholms univer-
sitet. 

Där arbetar hon bland annat med
att spåra läkemedelsrester i av-
loppsvatten.

– Mälaren mår ganska bra, säger
hon.

Makarna Ek förevisar hur de plöjer
potatislandet med en gammal åder.
Mera praktisk än spade, anser de.
Karin Ek får vara häst. Det har hänt
att förundrade bilister har stannat
uppe på vägen för att betrakta det
ålderdomliga fenomenet. 

Det var längesedan pappa Sven
Brewitz arbetshäst  försvann, den
som var med om att bygga vatten-
verket i början av 30-talet. Dit red
pappan barbacka hemifrån.

De två korna for till himlen
redan under mellankrigstiden.

Och ångbåten från Lambarudd
harslutat gå sedan länge.

Kvar är ändå en intakt miljö vid
vägs ände där det fortfarande är
möjligt att följa spåren bakåt i
tiden. 

INGELA MÆCHEL

I spåren av händelser vid vatten

“Det jag sysslar
med här är rena
rama musei-
verksamheten”

Namn: Karin Ek
YYrrkkee:: Forskningsingenjör
Bor: Gården Dyvik på Lovö
Favoritställe på mälaröarna:
Hemma, Norrbyskogen, åkrarna
runt Söderby och Berga.

Vill ändra på: Motorvägsidéer,
men gärna en spårväg ut till Lovö.
Drottningholmsskolan kvar i
kommunal regi.
Oanad talang: Knyppling skulle
roa mig om jag hade tid.

26 mälaröprofiler | MÄLARÖARNAS NYHETER • 16 JUNI 2008 

Det var längesedan hästen försvann, men Karin och Jörgen Ek använder
fortfarande den gamla ådern när de plöjer potatislandet. Mera praktiskt än
att gräva med spade, tycker de.





DROTTNINGHOLM OCH
STENHARMA | Nyord-
ningen med två dagars
högsommarvarm
Nationaldagsfestival
fick gott mottagande,
även om invasionen till
Barnens egen kultur-
marknad i Stenhamra
uteblev.

Att locka ekeröborna till
festligheter på Stenhamras
parkeringsytor har i alla
tider varit en tuff utmaning.
Så även den 7 juni när bar-
nen fick sin alldeles egen
festivaldag. Men för de som
var med blev det en händel-
serik dag med mycket musik
och teater, Abellis Magiska

Teater, brandbilar och en hel
del annat.

På själva Nationaldagen
var det däremot fullsatt
under de mäktiga ekarnas
skugga, med drygt 700 per-
soner som valt Drottning-
holmsparken som festival-
arena.

– Ekerö kommuns offici-
ella nationaldagsfirande i
Drottningholms slottspark
kunde bjuda på ett fantas-
tiskt bra program med
Kroumata, Mälaröarnas
Kammarorkester och
Blåsarsymfonikernas
Serenadensemble med ope-
ratenoren Klas Hedlund.
Dagen därpå var det roligt
att för en gång skull få sätta

barn och kultur i fokus i
Stenhamra centrum, och
inte bara bilar och parke-
ringsplatser. Kanske det kan
tjäna som inspiration när
det nya Stenhamra centrum
ska byggas, säger Lennart
Lundblad, chef för Kultur
och Bibliotek Ekerö. 

– Jag tror att vi har hittat
en form att bygga vidare på,
och det är nog inte omöjligt
att det kan bli en National-
dagsfestival 2009 också. Det
återstår att se var den kom-
mer att äga rum. Vi kommer
att börja planera direkt efter
sommaren. För tiden går
fort – det är ju snart Natio-
naldag igen.

OVE WESTERBERG

Två gånger 
Nationaldagsfestival

Den världsberömda slagverksensemblen Kroumata gjorde sin första Nationaldagskonsert
någonsin i Drottningholmsparken.

Kulturskolans tvärflöjtselever på Barnens egen kulturmarknad i Stenhamra.

28 Kultur | MÄLARÖARNAS NYHETER • 16 JUNI 2008 

Mån-fre 10.00-19.00
Lör-sön  10.00-15.00

08-560 514 00   Adelsö

Tel. 560 47 111

Vi syns igen 
i spalterna 

den 26 augusti

TTrreevvlliigg
ssoommmmaarr!!

Träkvista
Anna och Anette

Toy & Tøy
Leksaker

Träkvista torg

Öppet 
hela sommaren!

www.toytoy.se
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FRIIDROTT | Sju elever från Tappströmsskolan
småskrällde när de tog med sig ett rejält knippe me-
daljer från skol-DM i friidrott på Lidingö den 28 maj.

Visserligen fanns det några säkra kort som till-
hörde medaljfavoriterna. Däremot var det mixade
stafettlagets silver på 4 x 100 meter en ordentlig
överraskning. Eric Bergvall, Daniel Karlsson-
Lönnö, Anna
Bergström och
Wendela Mindelöf
var kvartetten som
sprang in på 50,25
sekunder inte långt
bakom storfavori-
terna från Hässelby.
Vad som gjorde
silvret extra glän-
sande var att grab-
barna var födda -94 medan övriga stafettlag mesta-
dels mönstrade äldsta tillåtna 92:or. 

Den mest överlägsna segern bärgades av Helena
Karlsson som sprang 1500 meter på tiden 5,05,6.
Nästan lika överlägsen segrare på distansen 80
meter var Eric Bergvall på 9,55. Jesper Lindstam tog
sitt guld i höjdhopp genom att klara 1,69 meter.

Till vardags återfinns Helena, Jesper och Daniel i
Mälarö SOK, medan Eric och Wendela represente-
rar Hässelby SK och Anna Bromma IF.  

FRIIDROTT | Till det stora finalpasset i Ungdoms-
spelen på Stockholms stadion den 4 juni hade sex
elever från Ekebyhovs särskola kvalificerat sig. För att
ta sig till finalen hade skolans friidrottare först skör-
dat 16 medaljer vid kvaltävlingen på Spånga IP den 29
april. Av naturliga skäl blev medaljskörden inte lika
massiv i finalen. Men tre silver, Ralf Öberg 400
meter och Louise Wennberg längdhopp och 100
meter, samt ett guld till Barbro Vestertjele på 60
meter, var imponerande i den tuffa konkurrensen.
De övriga finalisterna från Ekebyhovskolan var
Thereze Hallgren, Mathilda Lundqvist och Andreas
Carlsson.

Tävlingen som arrangeras av Stockholms Handi-
kapp Idrottsförbund lockade i år 2140 tävlande.

SSMM--ssiillvveerr  ttiillll  OOsskkaarr

RIDSPORT | Oskar Lundqvist från Stenhamra
med sin häst Svante, som tävlar för Waxholms
FRK, tog en meriterande silvermedalj vid junior-
SM i fälttävlan, som avgjordes vid Strömsholms-
tävlingarna 5- 8 juni. Efter ett fint dressyrprogram
på torsdagen låg han på andra plats och efter freda-
gens klockrena terrängritt var han i ledningen. Det
innebar att Oskar i
den avslutande
banhoppningen
inför fullsatta läk-
tare på den fina
gräsbanan i Slotts-
parken, gick ut
som sista ryttare.
När Fanny Ner-
sing, som låg på
andra plats och red
innan Oskar, gjorde en felfri hoppning, var det en
felfri ritt ett måste för att Oskar skulle ta guldme-
daljen. När det blev en rivning i början av banan var
det klart att en silvermedalj var inom räckhåll och
när han gick i mål var silvret klart. 

– Att gå in som sista ryttare var otroligt nervöst.
Men jag är jättenöjd med silvermedaljen, sa en glad
Oskar. 

Nu är målet att rida Europamästerskapen för
juniorer, som går i Skottland i augusti. 
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���� DET HÄNDER HEMMA TILL 25 AUG

FOTBOLL | Damer div 3 A: 17 juni kl 19 Svanängens IP:
Skå IK-Bele Barkarby FF

Damer div 4 A: 19 aug kl 18.45 Svanängens IP: Skå DFF-
Bollstanäs DFF

Herrar div 4 M: 15 juni kl 15 Svanängens IP: Ekerö IK-Lo
Scudetto IF • 13 aug kl 19 Svanängens IP: Ekerö IK-Vasasäll-
skapet FK • 24 aug kl 15 Svanängens IP: Ekerö IK-Boo FF

Herrar div 5 M: 9 aug kl 15 Svanängens IP: Skå IK-Ingarö IF
• 23 aug kl 15 Svanängens IP: Skå IK-Rissne IF

Herrar div 7 C: 9 aug kl 16 Träkvistavallen: Ekerö BoIS-
Kofkella KoIF • 16 aug kl 16 Träkvistavallen: Ekerö BoIS-
Iberoamericana IF
23 aug kl 13 Söderby: Munsö IF-Real Gonzo FC
16 aug kl 12 Adelsövallen: Adelsö IF-Munsö IF

���� LÄGET DEN 10 JUNI 

FOTBOLL
Damer div 3A
Bele Barkarby FF 8 7 1 0 35-6 22
Skå IK 8 5 3 0 15-6 18
IFK Viksjö 8 5 1 2 17-10 16
FC Djursholm U. 8 5 1 2 18-12 16
Reymersholms IK 8 4 0 4 14-23 12
IK Frej 8 3 1 4 12-19 10
Hässelby SK FF 9 3 1 5 15-23 10
Klintehamns IK 8 2 2 4 6-10 8
IFK Lidingö FK 8 1 0 7 7-18 3
Sollentuna U. FK 9 0 2 7 6-18 2

Damer div 4A
IFK Täby 6 5 0 1 16-7 15
Bele Barkarby B 7 5 0 2 13-18 15
Åkersberga BK 6 4 2 0 33-6 14
Skå DFF 7 4 0 3 14-11 12
Hässelby SK FF B 6 3 1 2 22-8 10
Sollentuna DFF 7 3 1 3 17-17 10
IFK Viksjö B 6 2 0 4 8-15 6

Bollstanäs DFF 8 1 0 7 13-31 3
FC Järfälla 7 1 0 6 7-30 3

Herrar div 4 M
Djurgårdsbrunns 9 7 1 1 27-13 22
Vasasällskapet FK 9 6 2 1 22-11 20
Reymersholms IK 9 5 3 1 16-9 18
Olympiacos Väll. 10 5 1 4 28-21 16
Ekerö IK 9 4 3 2 24-13 15
Boo FF 9 4 2 3 14-16 14
FC Krukan 10 4 1 5 14-19 13
Sollentuna F. IF 9 4 1 4 15-22 13
Sickla IF 9 2 3 4 10-15 9
Mariebergs SK 10 1 3 6 13-23 6
Amauta IF 9 2 0 7 9-20 6
Lo Scudetto IF 10 1 2 7 11-21 5

Herrar div 5 M
Järla IF FK 10 8 1 1 37-11 25
Skå IK 10 7 3 0 26-7 24
Storskogens SK 10 7 1 2 27-7 22

IFK Lidingö FK 10 5 1 4 21-14 16
Örby IS 10 4 2 4 18-16 14
Rissne IF 10 4 2 4 19-21 14
Bollmora BoIS 10 3 3 4 17-19 12
Ingarö IF 10 3 2 5 12-18 11
KRIS IF 10 3 2 5 10-26 11
Kälvesta IOF FK 10 3 0 7 14-21 9
Torstens Lärjung. 10 2 3 5 14-25 9
Favorit. Lidingö 10 0 2 8 4-34 2

Herrar div 7 C
Hom. Armeniska 8 7 0 1 43-12 21
Real Gonzo FC 6 5 0 1 18-7 15
Kofkella KoIF 7 4 1 2 22-14 13
FC Kasam 7 4 1 2 17-13 13
FK Östermalm 6 4 0 2 20-9 12
Ekerö BoIS 6 2 1 3 8-14 7
Munsö IF 6 1 1 4 11-20 4
Adelsö IF 6 0 0 6 4-27 0
Iberoamericana IF6 0 0 6 4-31 0

HUNDSPORT | Efter
mamma Mitzis strålan-
de karriär, som en av
världens lydigaste hun-
dar, tar nu sexåriga dot-
tern Rikke över familje-
traditionen när VM i lyd-
nad avgörs på Älvsjö-
mässan den 4-6 juli.

Sofie Åkerberg och hennes
border collie Rikke har trots
att de blivit uttagna att repre-
sentera Sverige i VM inte rik-
tigt bestämt sig för vilken
gren de ska storsatsa på ännu.
2006 tävlade de i SM i både
lydnad och vallning, vilket
bara det är en bedrift efter-
som bara cirka 40 ekipage
kvalar in. 

För att tillhöra den absolu-
ta toppen bör man dock satsa
på en gren. Så förra året för-
sökte de sig på vallning som
mer motsvarar border colli-
ens instinktiva läggning. 

– Trots att han gillar att
valla får kände jag mig inte
riktigt nöjd med resultatet.
Därför lade vi om banan i
vintras och satsade enbart på
lydnad. Det är inte givet att
man blir en lydnadsstjärna

för att man har en framgångs-
rik mamma, men vissa saker
går nog i arv. Rikke är mer lik
sin pappa som var begåvad i
vallning. Jag anser att regel-
bundna vallningspass ökar
Rikkes koncentration, kondi-
tion och vårt samarbete, så att
det funkar ännu bättre inför
nästa lydnadspass, säger
Sofie Åkerberg. 

Resultaten kom snabbt.
Redan vid lydnadstävlingen
Stora Stockholm i vintras
kom ekipaget fyra, vilket var
landslagsmeriterande. Och
på landslagsuttagningen i
maj säkrade Rikke sin plats
till VM. 

Till skillnad mot mamma
Mitzis temperamentfulla
beteende har dottern fått en

betydligt lugnare läggning,
och stressar sällan upp sig
över vad som pågår runt
omkring. Något som kan vara
bra när Rikke kliver in på sce-
nen till världens största
hundutställning World Dog
Show, där VM i lydnad är en
av mängder av evenemang.
Totalt invaderas tillställning-
en av 20 674 hundar fördela-

de på 342 raser från 57 länder.
12 686 av deltagarna är
utländska hundgäster, vilket
innebär att tullen lär få myck-
et att stå i. Dessutom räknar
arrangörerna med 50 000
besökare, så en cool hundat-
tityd lär vara en fördel.

I själva lydnads-VM deltar
dock bara 76 av världens lydi-
gaste hundar, från 13 länder.

Fem av de svenska landslags-
hundarna är av rasen border
collie medan den sjätte är en
kelpie. 

Sofie Åkerberg, som repre-
senterat Mälarö bruks-
hundsklubb i 20 år, har tack
vare sina talangfulla hundar
skaffat en imponerande
meritlista. Tillsammans med
13-åriga Mitzi, som nu är pen-
sionerad från tävlandet, har
de deltagit i lydnadslandsla-
get i sju år och skördat mäng-
der av medaljer i både VM,
EM och NM. Dessutom har
det blivit ett par SM-guld och
utnämningen årets lydnads-
hund 2001.

OVE WESTERBERG

’’’’DDeett  äärr  iinnttee  ggiivveett
aatttt  mmaann  bblliirr  eenn
llyyddnnaaddssssttjjäärrnnaa  fföörr
aatttt  mmaann  hhaarr  eenn
ffrraammggåånnggssrriikk
mmaammmmaa’’’’

Snart är det VM-dags i lydnad för rutinerade Sofie Åkerberg och debutanten Rikke.

Tappens stafettlag.

Louise Wennberg och Barbro Vestertjele bekantar sig
med Kajsa Bergkvist. Foto Mikael Melltorn

Oskar Lundqvist och Svante.

FFiinnaallmmeeddaalljjeerr  ttiillll  EEkkeebbyyhhoovv

RRiikkkkee  ttaarr  öövveerr  eefftteerr  mmaammmmaa
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RIDSPORT | Det blev
rejält svettigt i kavajer,
stövlar och hjälmar på
Färentuna Ryttares
lokala dressyrtävling
den 8 juni.

Ett sextiotal ekipage trotsade
den trettiogradiga hettan och
genomförde tappert sina rit-
ter i full tävlingsmundering.
Tillresta ryttare från hela
storstadsregionen bjöd på
tufft motstånd, men många
hemmaryttare gjorde fina
resultat, och två av fyra del-
moment vanns av ekipage
från “öarna”. 

Först vann Jessica West-
man morgonens Lätt C:1 på
det polska halvblodet Sirocco.

På eftermiddagen var inte
mindre än tre färingsöekipage
i topp i Lätt-C-programmet
(se bild). Lätt B-klasserna
vanns av Barbro Brännemo
från Vällingby respektive
Anna Lindvall från Stock-
holms Fältrittklubb.

Färentuna Ryttare, som har
sitt säte på Kungsberga

Ridskola, har de senaste åren
endast haft klubbtävlingar.
Detta var den första lokala
tävlingen på många år, och
den fick som arrangemang ett
gott betyg av överdomare
Rosie Hermansson, som var
på plats från Svenska Rid-
sportförbundet.

TEXT/FOTO: U. FÅHRAEUS

FOTBOLL | Ännu obeseg-
rade på Svanängen,
men säsongens andra
förlust gör att Ekerö
tappar mark till toppla-
gen.

EIK-Mariebergs SK 3-1:
En dag på jobbet i 26 gradig
värme. Klart spelövertag
som ledde till halvlekens
enda mål redan i tionde
minuten genom Andreas
"Strumpa" Ekeling trots
ytterligare chanser. 

Två snabba mål tidigt i
andra halvlek av Kristoffer
"Poffe" Andersson, som
ersatte John Otto, och
Henrik Bovbjerg stängde
matchen. Marieberg höll
sedan emot bättre, samtidigt
som EIK slog av på takten,
och kunde reducera i halvle-
kens mitt.

Vasasällskapet-EIK 3-0:
Att Vasasällskapet inte skul-
le bli någon munsbit stod
tidigt klart med fjolårets
holmgångar i starkt minne,
0-1 borta och 1-1 hemma.
Dessutom har ju "sällska-
pet" även i år inlett stabilt.
Och kanske matchen kunde
fått ett annorlunda förlopp
om Ekerö fått ledningsmå-
let, vilket inte var långt
borta när John Otto efter
elva minuter når Henrik
Bovbjerg centralt men mål-

vakten kommer ut bra och
räddar.

Efter några bra EIK-hör-
nor kan istället hemmalaget
något snöpligt fem minuter
senare ta ledningen på nick.
Tar också över alltmer och
Ekerö får svårigheter att
skapa något konstruktivt.
Ökar till 2-0 i halvlekens
mitt. 

Vasasällskapet imponerar,
stänger effektivt EIK:s upp-
spel med hög press som
stressar till misstag och ota-
liga tillbakaspel. Individuell
skicklighet, stor bollsäkerhet
samt tätt mellan lagdelarna
gör laget svårslaget på Stads-
hagens konstgräs. Det eviga
tjattret och gnället på mot-
ståndare och domare drar
dock ner betyget.

Efter paus går EIK ner på
en trebackslinje och flyttar
inledningsvis upp spelet.
Skapar också en rejäl reduce-
ringschans, men en match-
otränad Lasse Langmann
dröjer med skottet och möj-
ligheten rinner ut. "Sällska-
pet" slår vakt om sin ledning
och Ekerö blir allt uddlösare,
frånsett några lovvärda rai-
der av avbytaren Rickard
Blom på vänsterkanten.
Slutresultatet 3-0 spikas i
80:e minuten mot ett resig-
nerat EIK-försvar.

KENTH PETTERSSON 

FOTBOLL | Skås division
3 damer är efter åtta
omgångar fortfarande
obesegrade, men i hel-
gen väntar seriens do-
minant Bele Barkarby.

Skå IK-Reymersholms 3-0.
Redan i den sjunde minuten
slår Sandra Rosenqvist in 1-0
på en smörpassning från
högerbacken Lisa Blomqvist.
Sedan har Skå ett tiotal lägen
att utöka sin ledning under
första halvlek. Direkt i bör-
jan av andra sätter lagkapte-
nen Camilla Iveroth 2-0 (47)

med en bredsida på en per-
fekt hörna från Lisa Blom-
qvist. Under hela matchen
har gästerna inte mer än tre
målchanser! Skå “dödar”
matchen totalt när mittback-
en Lowa Backstad med ett
fint inlägg hittar Isabella
Karlsson som bara sätter
foten till 3-0 (85).

Skå IK-Klintehamns IK 3-1.
Gästerna började väldigt för-
siktigt och med respekt. Det
dröjde till tjugonde minuten
då skyttedrottningen Sandra
Rosenqvist sätter 1-0, på en

smörpass från kapen Ive-
roth. Tio minuter senare får
Klintehamns målvakt fing-
rarna på bollen vid en hörna,
men tappar den mitt framför
en helt fri Emelie Bimer som
rakar in 2-0 (30). Gästerna
reducerar i början av andra
genom ett snopet självmål 2-
1 (48). Spelet tuffar till sig en
aning och domaren får hala
upp gula kortet tre gånger.
Matchen punkteras i slutmi-
nuterna då Angelica Matts-
son sätter en straff till slutre-
sultatet 3-1 .

PAPPA-SAM

SSvveettttiigg  ddrreessssyyrr  ii  FFäärreennttuunnaa

SSkkååddaammeerr  bböörrjjaarr  hhiittttaa  mmåålleett

BBiirrkkaabboollllssssuuccccéé
ssoomm  vvaannlliiggtt  
FOTBOLL | En av Stock-
holmsregionens största fot-
bollsturneringar för 7 –man-
nalag på gräs, Birkabollen,
avgjordes i en något för-
krympt version den 5-6 juni.

I år var det flickor och poj-
kar födda 96, 97 och 98 som
kom till fotbollsfesten på
Svanängen. Som vanligt
bjöds det på högsommarvär-
me, med täta huvuddopp i
vattenhinkarna som stod
längs planerna.

Bästa hemmalag blev Skå
IK:s P97:or som i matchen
om bronset besegrade Ekerö
IK med 4-1. 
Årets Birkabollsvinnare:
F96 - IF BP 97-8, F97-Bele
Barkaby FF, F98-Vasalunds
IF, P96-Saltsjöbaden, P97-
IFK Lidingö IK, P98-
Tallkrogens IF. 

Arrangörerna från Skå IK
som hade laddat för en sed-
vanlig tredagarsturnering
fick vika sig för fotbollsför-
bunds nej efter tre överkla-
ganden. Därför fick de 48
lagen från 23 föreningar
denna gång nöja sig med
bara två grupper per ålders-
grupp och kön, mot tidigare
tre grupper.

– Nästa år infaller Kristi
himmelfärdshelgen i slutet
av maj. Då kan vi återigen
spela under tre dagar, och
om lilla gräsplanen är klar
kan vi öka till fyra grupper,
säger Joakim Brännhult. 

EEIIKK  nnuummrreett  fföörr  lliitteett  
ppåå  SSttaaddsshhaaggeennFäringsöeki-

pagen som tog
topplaceringar-
na:  Carola
Sedin/Manilla,
FÄR, Agneta
Norgren/Wil-
burt och Helen
Gimbring
Indahl/Lotus,
båda FRIS.



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

Dialog 2
Arbetet med att utveckla Stenhamra centrum
har inletts med ett Kreativt möte i Uppgård-
skolan 10 april. Då deltog ca 60 personer.

Nu bjuder vi in alla i Stenhamra 
till ett nytt möte

Idéerna från mötet har vidarebearbetats och
nu vill vi presentera och ha en dialog kring
detta.

Passa på tillfället att ta del av våra tankar om
hur vi vill skapa ett centrum som möter
Stenhamrabornas förväntningar och behov.
Vårt mål är att skapa en attraktiv mötesplats
att bo och verka i för människor i alla åldrar. 

Datum: måndag den 16 juni 
Tid: klockan 19-21 
Plats: Uppgårdskolan

Vi kommer efter detta möte att ta fram olika
detaljplaneförslag och det blir nya möjligheter
att komma med synpunkter, både muntliga och
skriftliga

Varmt välkommen!

Peter Carpelan  
Kommunstyrelsens ordförande

ÖPPET
Må-fr kl 12-22, lö kl 12-22, sö kl 12-21

(Köket stänger 1 timme tidigare)

GRILLKVÄLL
vid Mälarens strand, tisdagar 24/6-5/8
Restaurangen serverar à la carte 12-17 

Grillning kl 18-21, boka bord i tid!

PUB-AFTON
Fredagar spelning kl 21-01 (Åldersgräns 20 år)

27/6     Kalops
4/7      Anders
11/7    Marre & Nina
18/7    Rickard "Räven"
25/7    Tobbe
1/8      Anders
8/8      Marre & Nina
17/8    Kalops

MIDSOMMARAFTON STÄNGT
Midsommardagen kl 12-21

Fr.o.m 11 aug öppet vard 17-22, lörd 12-22,
sönd 12-21. Lörd 2 aug fullbokat

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

Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu

Kulturhistorisk bussresa
genom Träkvista by

söndagen 27 juli 2008
Träkvista är bondbyn som blev tätort. Under
sommaren pågår en utställning av kartor
och bilder som visar denna utveckling i
Galleri Utkiken i Kulturhuset, Ekerö cen-
trum.  Ekerö-Munsö hembygdsförenings år-
liga kulturhistoriska utfärd tar utställningen
som startpunkt för en guidad färd till Trä-
kvistas historiska platser och byggnader. 

Avgång från Turistbyrån, Träkvistavallen kl
10.00. Vi åker till Träkvistas glömda gräns-
stenar vid Rödsten, genom sommarstuge-
och jordbruksområden som blev villa- och
radhusområden och besöker de gamla går-
darna som ännu finns kvar i Träkvista.
Lunch på Nykrog, Sandudden, ingår i priset.
Åter till Träkvistavallen kl 16.00.

Anmälan senast den 21 juli till 560 531 51
alternativt 08-765 14 72 eller 070-20 80
597. Pris 300 kr för medlem, 400 för icke-
medlem. Kvarvarande biljetter säljs vid
avfärden.

Välkomna!

Borgerliga vallöften om hyresrätter
Jag har två frågor till (fp), (kd) 
och (c) i Ekerö.

Hur ska ni uppfylla era vallöften om
hyresrätter i Ekerö? Varför vill ni inte
att folket ska få vara med och bestäm-
ma om Ekerö Bostäder skall säljas?

Folkpartiet i Ekerö har i sitt valpro-
gram inför valet-06 skrivit följande:
”Öka valfriheten i boendet i ett tryggt
Samhälle. Ett mer varierat utbud av
bostäder, med olika upplåtelseformer
där vi är garanten att hyresbostäder
byggs”. Hur ska (fp) uppfylla vallöftet

att vara garanten för hyresrätter efter
försäljning av Ekerö Bostäder?

Kristdemokraterna i Ekerö har i sin
valbroschyr inför valet -06 uppmanat
Ekerös medborgare: Ge oss din röst!
Och skrivit följande om vad de vill:
”Satsning på billiga hyreslägenheter
till ungdomar och äldre”. Sivert Åker-
ljung (kd) i Ekerö har dessutom gett
raka svar i egen valpamflett med or-
den: ”Fler hyresrätter – JA!” Hur kom-
mer (kd) och Sivert Åkerljung  att
uppfylla vallöftet om fler hyresrätter,
satsning på billiga hyresrätter till ung-

domar och äldre, efter försäljning av
Ekerö Bostäder?

Centerpartiet i Ekerö har i sitt kom-
munala handlingsprogram 2007-
2010, som gavs ut inför valet -06 skri-
vit följande:  ”Behov finns att bygga
mindre flerfamiljshus med hyresrätt,
inte minst för ungdomar och äldre.
Ekerö Bostäder som ägs av Ekerö
kommun bör initiera sådan planering
t ex i Ekerö centrum utmed Tapp-
strömskanalen”.  Hur  ska (c) uppfylla
behovet att bygga mindre flerfamiljs-
hus med hyresrätt inte minst för ung-

domar och äldre, efter försäljning av
Ekerö Bostäder?

Vi vill utveckla Ekerö Bostäder inte
avveckla. Vi vill ha fler hyresrätter och
ser Ekerö Bostäder som den naturliga
samarbetsparten för att försörja kom-
mun med hyresrätter. Vi socialdemo-
krater föreslog till 2008 att marken vid
Skärvik/Jungfrusund skulle säljas till
Ekerö Bostäder för att där bygga hyres-
rätter. Det röstade ni ned och sålde
marken till privata intressen.

– Georg Gustafsson (s)

EN AV GRUNDPELARNA
till demokrati och ett anstän-
digt samhälle är respekten
för andras situation och vill-
kor. Under senaste mötet i
kommunfullmäktige gav
Ylva Forslid (ö) uttryck för
något som jag verkligen
hoppas var uttryck för en
extremt pressad situation
och inte en syn som alla
inom (ö) har.

Efter ett långt möte hade
klockan passerat 23-slaget
och det var många ärenden
kvar att behandla. I det läget
häver Ylva Forslid ur sig,
med ironi och förakt, att den
sena timmen är alliansens fel
eftersom vi inte vill tidigare-
lägga mötena ”eftersom ni
har så viktiga jobb”. Vad
menar Ylva Forslid med

det?! Jag arbetar full tid för att
bidra till hem och samhälle.
Ska det finnas en möjlighet
att även engagera mig poli-
tiskt går det inte att sitta i
fullmäktige halva dagar. Att
jobba ska inte bemötas med
arrogans och förakt.

Om förutsättningen för
politiskt engagemang är att
man arbetar deltid, är pen-
sionär, arbetslös eller sjuk-
skriven, blir inte politikerna
representativa. 

Jag vill uppmana Ylva
Forslid och hennes parti-
kamrater att bidra till kortare
möten genom att ha kortare
och kärnfullare inlägg, inte
ständigt upprepa argument,
ha förberedda skriftliga ytt-
randen och fundera på alter-
nativa sätt att påverka än

genom mängder av interpel-
lationer och motioner till
fullmäktige. Jag visar med
glädje respekt för andras tid,
förutsättningar och åsikter,
men det vore klädsamt om
det gällde alla i kommunfull-
mäktige.

– Frida Tamker (m)

���� SVAR

Jag har inte sagt att den sena
timmen var alliansens fel då
ni inte vill tidigarelägga mö-
tena "eftersom ni har så vik-
tiga jobb". Jag har lyssnat på
inspelning av KF för att för-
säkra mig.  Du måste hålla
reda på vem som säger vad.

Kanske var det du som var
extremt pressad?

Din partikamrat Carpelan
tar varje tillfälle att påpeka
att "vi som har ett hederligt
arbete kan inte börja sam-
manträda före kl 19.00".
Detta ältas varje gång bered-
ningen för KF:s arbetsformer
diskuteras – med tydlig
adress till Öpartiet.

Våra ledamöter i fullmäk-
tige förvärvsarbetar utom
Tommy Liljeros som har
muskeldystrofi och hjärt-
svikt. Han är placerad vid ett
kalluftsutblås i salen och kyls
ner under mötena. Den här
gången fick han akuta and-
ningsproblem och måste åka
ambulans till sjukhuset.

Vi ville avbryta mötet
23.15, men det fick inget

gehör hos presidiet. Däremot
var det lätt för presidiet att
starta mötet långt efter utsatt
tid på er begäran.

Du tycker att vi ska an-
vända andra sätt att påverka
än vår demokratiska rätt att
interpellera och motionera.
Anser du då att vi ska ta plats
i de arbetsutskott som du och
dina allianskamrater stängt
dörren till?

Till det moderata föraktet
för demokratiska  arbetsfor-
mer kan vi nu lägga ett 
djupt förakt för svaghet.
Harald Ofstad har skrivit en
bok som har titeln "Vårt 
förakt för svaghet". Läs den så
kan du sätta en etikett på din
människosyn.

– Ylva Forslid, Öpartiet

Ö-partiets respekt för andra
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Alla tistlar i
världen...
Jag vill ge dagens tistlar eller
helst hela årets till de perso-
ner som tog min dotters
cykel från Närlunda Montes-
sori dagis måndagen den 26
maj och slog sönder den så
att det inte går att cykla på.
Hur kan ni göra så mot en 5-
åring som är jättelycklig över
sin röda cykel ? Hoppas att ni
skäms över det meningslösa i
detta.  Jag kan inte förklara
hur arg jag är och hur korkade
ni måste vara.  Ta er månads-
peng eller vad ni nu har och
lägg 800 kr i ett kuvert på
dagis så att hon kan få en ny
cykel. Det är det enda rätta ni
kan göra om ni nu har något
vett i er.

– Susanne

För många
cyklister?
I dag den 26 maj vid 19-tiden
lyckades jag avvärja ännu en
krocksituation. En bil körde
om en cyklist och körde rätt
emot mig och det var endast
tack var min snabba reaktion
som vi inte krockade. Detta
inträffade mellan Skå kyr-
kaoch återvinningsstatio-
nen. Har blivit van vid det
här sen vi flyttade hit för två
år sedan. Cyklisterna är

många med sin tävlingsut-
styrsel och snabba framfart. I
början var jag nyfiken på hur
ofta cyklisterna blev nerme-
jade. Senare har mina funde-
ringar övergått till hur ofta
cyklisterna med sin blotta
existens orsakar krockssitua-
tioner.  Tre problem har vi i
alla fall på Färingsö.  1) Ingen
cykel-/gångbanafinns
mellan Skå kyrka och Kungs-
berga.  2) För många cyklis-
ter? Förlåt – kanske var det
lite provokativt.  3) För
många bilister som tycks ha
glömt vem som ska avvakta
när hinder uppstår på vägen. 

– Jill Linnros, Färingsö 

Gäller inte
energispar
kommunen?
Man propagerar för, i ener-
gisparande syfte, att man
skall stänga av standby-

funktionen på TV och andra
apparater och då är det märk-
ligt att stora strålkastare över
sandplanen vid Träkvista
skola står och lyser under
stor del av dagen och kvällen
nu när det är ljust långt fram
på dygnet. Dessutom kan
noteras att det också gäller
belysningen på våra vägar.
Kan man räkna med att kom-
munen åtgärdar missförhål-
landet?

– Hempa

Är det 
inte lite 
bråttom nu?
Ja, för ingen kan ju inbilla
mig att de inte bryr sig om att
man knappt kommer hem
till ön! Det flyttar ut mer och
mer folk till Ekerö, men vä-
garna hit blir inte fler?  Hur
tänker ni då?

Ska man jobba halvtid för
att kunna ta sig hem eller?
Och hur gör man om man
ska hämta barn på dagis
/dagmamma, dvs man har
en tid att passa? Det är ju inte
klokt att ha det på detta vis?
Se till att lösa det här för 17,
det är ju inte vettigt att sitta
och köa i timmar till och från
jobbet.

Se till att få en färja från
Hässelbysidan över hit så
man får lite mer tid att leva
istället för att köa bort det!

Jag har bott på landet förut
och skulle gärna göra det om
jag hade det valet. Mer tid till
livet har man i alla fall där,
istället för den här idiotin att
sitta och köa bort livet.

Det var en politiker som
för några år sen sa att:
Folk på landet var dummare
än stadsbor! Det är bara att
sätta sig i en bil och köra i
Stockholm så inser man
fakta.

– Gör nåt åt 
vägeländet nu!

Oacceptabelt beteende 

�� DAGENS ROS TILL

…MANNEN I VOLVON med släpkärra, som plockade upp
oss tre liftare torsdagen den 29 maj då bussarna inte gick
på grund av elfelet på Tappströmsbron. Tack vare dig kom
vi till Brommaplan i planerad tid och det var verkligen
värdefullt för oss! Du var vår vardagshjälte den dagen!

– TackSamma liftare

Jag besökte kommunfull-
mäktige i maj. Jag blev
chockad. Är det en skara
vilsna, omogna och högfär-
diga personer som styr
Ekerö? Några av Alliansens
ledamöter borde ha utvisats
men en av deras ledamöter
utmärkte sig allra värst. Han
heter Staffan Strömbäck.
Under mötet störde han
avsiktligen flera av opposi-
tionens talare genom att
vifta med armarna, knäppa
med fingrarna och demon-
strativt vända ryggen mot
dem när de talade. Ström-
bäck  agerade som en barns-
lig tonåring. Jag har aldrig
sett en vuxen person bete sig
så omoget! Dessutom är det
oförklarligt att mötets led-
ning inte beordrade honom
att genast sluta med dessa
dumheter. Strömbäck och
Alliansen måste skärpa sig
för att ha någon som helst
trovärdighet kvar! 

– Mogen och samhälls-
intresserad ekeröbo

���� SVAR

Ekeröbon har missuppfattat
hur vi arbetar i kommunfull-
mäktige. När man vill få or-
det räcker man upp handen.
Om ordföranden inte upp-
märksammar detta, kan man
vifta. Det har många andra
gjort, utan att betraktas som
omogna. Jag känner inte igen
att jag knäppt med fingrarna
eller "vänt ryggen mot dem
som talade". Däremot har
skribenten tydligen inte
uppfattat att ö-partiet vid ett
flertal tillfällen störde mötet
genom att ljudligt ropa "ord-
ningsfråga", och sen ägna tid
åt att argumentera i ordnings-
frågor som ordföranden re-
dan tagit ställning till. Detta
tog tid och kraft från oss som
försökte genomföra fullmäk-
tiges möte på ett seriöst sätt
– redovisa partiernas åsikter i
sakfrågor och därefter gå till
beslut. 

– Staffan Strömbäck (m)
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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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UTFÖRSÄLJNING
av Name it & Exit

50% rabatt

Ekerö Centrum

Närlunda Schakt & Transport AB 
söker chaufför till lastväxlare

Du får gärna ha E-behörighet. Vi arbetar inom
bygg och anläggning så har du maskinförarbevis

är det ytterligare ett plus.
Vi har hela Stor-Stockholm som arbetsområde,
men för det mesta är våra arbetsplatser belägna

på Mälaröarna. Du måste vara beredd på att 
arbeta även utanför lastbilshytten och att det

ibland är stressigt. Lön enligt avtal.

Ring Gia 08-560 341 12 eller mail gia@nstab.se

Konstgalleri, presentbutik, kaffeservering

Öppet juni, juli, augusti 

Tisdag-söndag kl. 12.00-17.00

I galleriet olika utställningar 

se vår hemsida. www.hantverksstallet.nu

Gällstaö Gård, Ekerö. Tel: 560 35300

VÄLKOMNA!

FÄRINGSÖ MARKNAD
6-7 SEPTEMBER 2008

Marknaden kommer att traditionellt hållas på
Hembygdsgården i Färentuna.

Dags att anmäla ditt deltagande
Produkterna måste vara tillverkade eller odlade 

på Mälaröarna. Hyra av bord: 150 kr/dag.
Medlemmar har företräde.

Karin Ekarna tel. 560 404 25,
karin.ekarna@telia.com 

Siv Lager tel: 560 431 03 senast 1 augusti

Välkomna!
Färingsö hembygdsförening

Alliansen är enig om att det
är rätt att sälja Ekerö bostä-
der.  Frågan om Ekerö
kommun ska sälja sina ak-

tier i bostadsbolaget Ekerö Bostäder
till en eller flera privata hyresvärdar
eller om Ekerö bostäder ska fortsätta
äga alla lägenheterna själv, är en fråga
som engagerar många ekeröbor. Den
som är hyresgäst i Ekerö bostäder
idag fortsätter att vara hyresgäst. För
en privat fastighetsägare är de kunder
precis som nu. De kan därför känna
sig helt trygga och bo kvar. 

VI VILL STÄLLA mycket tydliga krav på
en eventuell ny hyresvärd: för att
komma i fråga ska en sådan ha väldo-
kumenterad god erfarenhet av för-
valtning av bostadsfastigheter i
Sverige, vara ansvarstagande och
långsiktig i sitt ägande av bostadsfas-
tigheter och ha finansiell stabilitet.
Köparen ska också ha tydligt kund-
fokus i sin bostadsförvaltning och en
uttalad ambition att bidra till utveck-
lingen av berörda områden. Uppfylls
inte de här kraven kommer det inte
heller att bli någon affär. Vi gör ju
detta för att förbättra för ekeröborna.
Genom de krav vi vill ställa på en ny
ägare kommer en försäljning inte att
innebära några större förändringar för
hyresgästerna avseende hyran.
Hyrorna sätts i förhandling med
Hyresgästsföreningen oavsett vem
som äger lägenheterna. I Sverige har
vi ett starkt besittningsskydd som
gäller oavsett vem som är hyresvärd,
det är alltså ingen skillnad om hyres-

värden är ett kommunalt eller privat
bostadsbolag eller grannarna i en
bostadsrättsförening. Det tycker vi är
bra.

MÅNGA KOMMUNER i Sverige har sålt
hela eller delar av sina hyresbostäder
till privata fastighetsägare.
Erfarenheterna av
detta har varit mycket
goda bland hyresgäs-
terna! Den svenska
modellen för allmän-
nyttiga bostadsföretag
ska prövas av EU-
kommissionen och
den hyresledande roll
som allmännyttan har
och att de kommunala
bostadsbolagen får
otillåtet ekonomiskt
stöd från stat och
kommun, vilket fak-
tiskt snedvrider kon-
kurrensen. 

VI ÄR POSITIVA till folkomröstningar,
vilket är ett instrument som bör
användas med omdöme. Frågor bör
vara kommunövergripande och berö-
ra majoriteten av kommunens invå-
nare. Frågan om att sälja aktierna i ett
kommunalt bostadsbolag är inte en
sådan principiell fråga. Vi vill också
att kommunstyrelsen får uppdraget
att hitta en köpare och sedan ta upp
frågan till kommunfullmäktige för att
slutgiltigt avgöra frågan med en god
demokratisk beredning efter somma-
ren.  

Ekerö är en barnrik inflyttnings-
kommun och eftersom vi under
många år byggt till och byggt nya
skolor och nu också äldreboenden har
kommunen därför stora lån.
Kommunens låneskuld är stor och
kostar mycket pengar i räntor varje år.
Med ökade räntor och ekonomisk oro

ökar våra kostna-
der för våra lån
och minskar där-
med vårt hand-
lingsutrymme
för skola, vård
och omsorg.
Ekerö kommun
får alltså minska-
de skattemedel
och samtidigt
ökade åtaganden
för fler barn i
skolorna och fler
äldre att ta hand
om. Det är inte

en sund ekonomi att låna ännu mer
för att trygga det uppdraget.  

INFÖR FRAMTIDEN krävs att Ekerös
finanser är i långsiktig balans och ger
möjlighet till att trygga investeringar
och pengar till skola, vård och
omsorg. Just nu ser vår ekonomi bra
ut, men för att kunna parera sämre
tider måste Ekerö kommun agera.
Idag är vi sårbara med vår höga låne-
skuld. Det innebär en otrygghet för
alla ekeröbor. Det känns inte solida-
riskt inför de framtida generationer-
na som ska ta över efter oss. För att
klara ekonomin kan vi genomföra

besparingar, höja skatten eller sälja
tillgångar och därmed minska låne-
skulden. Skattehöjning är en dålig
lösning då skattetrycket redan är högt
och gör ekeröbornas privatekonomi
mer ansträngd. En långsiktig sund
ekonomi kan åstadkommas om kom-
munen minskar sina lån kraftigt. Det
kan vi om vi säljer Ekerö bostäder.
Det ger oss minskade räntekostnader
vilket gör att det finns mer pengar för
att behålla en god och trygg kvalitet i
skola och omsorg. I de lägen vi i
framtiden behöver låna pengar kom-
mer vi att kunna låna till bättre vill-
kor om dagens låneskuld minskar
kraftigt.  

EKERÖ KOMMUN kan och ska även i
fortsättningen påverka bostadsför-
sörjningen genom att utnyttja sitt
planmonopol och styra när, var och
hur nyproduktion sker. Det sker
redan nu genom planprocesserna för
utbyggnaden av tätorterna Ekerö och
Stenhamra centrum. Alliansen på
Ekerö vill se blandade upplåtelsefor-
mer, det vill säga hyresrätter, bo-
stadsrätter, ägarlägenheter, radhus
och villor. Vi har nyligen beslutat om
en bostads- och markanvändnings-
plan som ska garantera detta.

Peter Carpelan (m)  
Jan-Eric Billter (fp)   
Solveig Brunstedt (c)   
Sivert Åkerljung (kd)

Det är rätt att sälja Ekerö Bostäder

”Frågor i folkom-
röstningar bör
beröra majoriteten
av kommunens
invånare. Att sälja
aktierna i ett kom-
munalt bostadsbo-
lag är inte en sådan
principiell fråga”



• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 150 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild 

• Skicka till  privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

• Utannonserat värde får vara högst 250 000 kr
• Publicering sker i turordning och i mån av ut-
rymme. Var ute i god tid. Helst 2 v före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
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�� SÄLJES

Narvik klädskåp, 3 dörrar,
liknar Leksvik http://www.
ikea.com/se/sv/catalog/pro
ducts/30034188. Narvik
byrå. Pris för båda: 600kr.
Karin 076-215 58 98.

Vitt linneskåp B59, D60
H201, 7 st hyllor. Pris 250:-.
Tel. 070-214 88 27.

Köksbord i furu. B175, D90
+ extra skiva. Pris 200:-.
Tel. 070-214 88 27.

Kaninbur för utomhusbruk.
B190, D65, H145 med plåt-
tak och 2 st fack. Pris 500:-
Tel. 070- 214 88 27.

Kompressor något defekt.
Pris 250:-Tel. 070- 214 88 27.

Sun Buster R-93, motor
Yamaha 40 hk -98. 47000:-.
Färingsö 070-491 02 37.

�� ÖNSKAS HYRA

Lägenhet, hus eller stuga
önskas hyra av barnfamilj,
idag boende på Ekerö, 1 år
fr.o.m. höst pga husbygge.
Inga husdjur, rökfria. 073-
687 53 33.

Tillfällig bostad sökes av
medelålders par (rökfria),
juli-dec. p.g.a. nybyggnad,
gärna i omr. runt Ekerö
/Älvnäs. Bo/Gunilla 070-
399 661 0, 070-749 84 54.

�� UPPHITTAT

Cykelhjälm upphittad vid
Gröna Lunds dagis, återfår
mot beskrivning.
070-620 12 29, Peter.

Förlovningsring upphittad
på Stenhamraskolans skol-
gård. Lämnas ut mot besk-

rivning. Kontakta  skolans
expedition, 560 445 82.

�� BORTTAPPAT

Blå vagn som man kan
transportera  varor i. Den
innehöll även en adressbok.
Hittelön! Tel. 560 400 04.

�� TACK

Stort tack till de grannar på
Sättvägen, släkt och vänner
och speciellt Ekerö
Brandförsvar som hjälpte
mig få ner min katt från
tallen den 31/5.

Tack till EIK för att ni ordnar
fotboll-EM på storbildstv i
Vikingahallen. Ett perfekt
sätt att få Träkvistavallen till
en träffpunkt för alla.
Tommy!

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00 ● Skå industriby

08-560 313 10 ● Ekerö centrum ● Snett emot Systembolaget 
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon 
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad

Gäller tom 19/7-08 på 
utvalda bågar och komplett
med glas. Kan ej kombine-
ras med andra erbjudanden
eller rabatter.

30-50 % 
rabatt på 
kvalitets- 
och
märkes-
bågar

Bågrea 30-50%!



KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10
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Emelie Ho-
wett föddes
på DS 3 maj.
Välkommen
till världen
önskar
mamma,
pappa och
storasyster
Alice!

Den 24/5
föddes vår
efterläng-
tade Elias.
Vi älskar
dig! Anna
och Mattias
Wärnsve-
den.

Kajsa
Löfgren
fyllde 6 år
den 24 maj.
Grattis-
kramar från
morfar och
mormor.
Du är så fin.

Jamie 7 år
6/6. Grat-
tiskramar
från mam-
ma, pappa,
Towa, Jas-
mine, Micke,
Stefan, Anja,
Matti och
moster.

Anne
Fredriksson,
den 21 juli
blir du 1 år
äldre. Grat-
tis från
Jessica,
Giraffen
Lucke och
Voff .

Grattis på
din 6-års-
dag. Den 13
juni fyller du
år och vi dig
hylla får.
Grattis
André från
mor och far.

Stort grattis
till vår prin-
sessa Nellie
som fyller 5
år den 16
juni! Kramar
från mam-
ma, pappa
och Linus.

Grattis Julia
6 år 26/6,
Oskar 13 år
24/6 och
Emma 4 år
18/6 från
mamma
och pappa
Stefan.

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

�� VIGSEL

• Midsommarafton -53
Smaragdbröllop 55 år
I nöd och lust
Inga och Bruno Mattsson

�� GRATTIS

• Grattis Max v. Baillou 75
år den 4 juni från  Eva, Chris
och Happy,

• Grattis Sofie v. Baillou 14
år den 10 juni och pappa
Peter 43 år den 11 juni från
farmor, farfar, Chris och
Happy.

�� FÖDDA

• Välkommen till världen,
Albin! 27 april 2008.

Jimi och Eddies lillebror
Vår son, Peder och Åsa.

�� DÖDA

• Carl Erik Anders Carl-
stedt, Ekerö, avled den 13
maj i en ålder av 91 år.

• Rut Karin Elisabet Beck-
man, Ekerö, avled den 28

maj i en ålder av 75 år.

• Per Elnegaard Sörensen,
Färingsö, avled den 2 juni 
i en ålder av 57 år.

• Maj Inez Charlotta
Karlsson, Ekerö, avled 
den 3 juni i en ålder 
av 77 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

RRiinngg  

BBiinnäärrddaattaa  AABB  
00770077--113399  000000

eelllleerr  556600  440022  5511  

aallllaa  ddaaggaarr  0077--2222

DDaattaakkrråånnggeell??

www.
malaro.com

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild.

• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se  
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

Till minne av

Jonas
Zackrisson

1963.04.06 - 2007.06.18

Ett så långt år 
av saknad och tomhet.

Eva
Mattias och Patrik

Kicki
Chippe, Jenny och 
Jocke med familjer

BIBLIOTEKETS

SOMMARTIDER

2008

EKERÖ CENTRUM
16/6 - 15/8
mån 12-19
tis 12-17
ons 12-19
tors 12-19
fre 12-17

Från den 18/8 
är det ordinarie 

öppettider.
Lördagsöppet startar

den 30/8.

BARNENS EGET
BIBLIOTEK I
STENHAMRA

har sommarstängt
16/6-15/8.

Bokinkastet är stängt
under denna tid.

Barnens Eget Bibliotek
öppnar igen

söndag den 17/8.

Kultur & Bibliotek
Ekerö



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

ADVOKATBYRÅN

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 mån-fre 10-18. Lördagar stängt 21/6 -10/8

Semesterstängt vecka 29

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

Midsommar i Parken 20/6 
19.00-24.00. Vi bjuder på traditionellt firande
med skjutbana, porslinskrossning, spågum-
ma, lotteri m.m.

Barnmusikal 31/8
En barn och familjeföreställning för barn 3-9
år. Snårpan en svängig barnMUSical av och
med My Blomqvist. 
Insläpp kl 15:30. Barn 80:-. Vuxen gratis i
sällskap med barn. Förest.16-18. 

www.olstafolkpark.se

Stora mängder alkohol beslagtos,
bland annat cirka 200 ölburkar, från
ungdomar under 20 år vid en ungdoms-
fest i Ekebyhovsparken den 30 maj.

Ungdomsfesten som hade utannonse-
rats på Internet lockade även många
ungdomar från fastlandet, vilket också
innebar att det var ovanligt lugnt i övri-
ga delar av kommunen. Eftersom poli-
sen hade extra personal, med anledning
av en planerad narkotikainsats, samt
föräldravandrare och vaktbolagsperso-
nal på plats blev det en relativt lugn fest,
enligt närpolisen. 

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

26 MAJ I Två cyklister kolliderar i tun-
neln vid Ekebyhovsvägens busshåll-
plats.
• Försäkringskassan gör en bedräge-
rianmälan efter misstänkt sjukförsäk-
ringsbrott.
• En anmälan om skadegörelse görs ef-
ter att telefonautomaten i Ekerö cen-
trum totalförstörts.
• Innehållet i postens gula brevlåda i
Stavsborg antänds. Breven i lådan gick
inte att rädda. 
27 MAJ I Försäkringskassan gör en
bedrägerianmälan efter att en person i
Stenhamra fått tillfällig föräldrapen-
ning samtidigt som personen jobbat.
28 MAJ I En person anmäler att han bli-
vit rånad i Sandudden och fått lämna
ifrån sig alla värdesaker.
• En 11-årig pojke tas på bar gärning när
han försöker snatta en burk olja på Sta-
toil i Träkvista.
• Mobil, kontanter och ett par skor an-
mäls stulna från Tappströmsskolans
omklädningsrum.
29 MAJ I Långa bilköer uppstår när
Tappströmsbrons bommar från

klockan 15.43 inte går att öppna. En
reparatör som får ta sig från Handen
öppnar bommarna igen klockan 17.01.
• Trafikljusen vid Kanton fastnar i
rödljust läge under en knapp timme på
eftermiddagen.
30 MAJ I En flicka blir bestulen på
handväskan vid en ungdomsfest i
Ekebyhovsparken. Vid samma fest
misstänks en person för både innehav
och bruk av narkotika.
• Brott mot alkohollagen anmäls efter
att en person langat alkohol till min-
deråriga i Tappström. Ytterligare en
anmälan görs efter langning vid brand-
bryggan i Ekerö centrum.
• En moped anmäls stulen vid Tapp-
strömsskolan.
• Kustbevakningen tar fyra fiskespön i
beslag utanför Mörby eftersom trol-
lingfiske är förbjudet.
• Cirka 50 liter olja som läckt ut på
Bryggavägen saneras. 
31 MAJ I En bilist vid Drottningholm
får böter eftersom bilen fortfarande
körs med dubbdäck.
1 JUNI I Skadegörelse på en bil anmäls
efter att sten och en bilstereo kastats in
genom bilfönstret vid ICA Skås parke-
ring.
• Två pojkar tas för snatteri av energi-
drycker på Lidl.
2 JUNI I En trafikolycka mellan en
motorcykel och personbil sker på
Färentunavägen nära Svartsjö. En per-
son förs till sjukhus.
• En silver- och orangefärgad Honda-
moped anmäls stulen från Ekudds-
vägen.
• Ett försök till inbrott i ett garage på

Marielundsvägen på Adelsö anmäls.
• En man som tagits för snatteri i mat-
butiken Vi i Ekerö centrum anmäls
även för olaga hot mot personalen.
• En markbrand i Ekebyhovsparken
på cirka 1700 kvadratmeter släcks. 
3 JUNI I En motorcykel och personbil
kolliderar på Ekerövägen vid Närlunda.
En person förs till sjukhus.
• En lastbil kolliderar med ett vägar-
betsfordon nära Lindö tunnel. Inga
personskador.
4 JUNI I Fyra killar anmäls för misshan-
del av en person som inte gett dem till-
räckligt många cigaretter vid Ekerö
centrums busshållplats.
5 JUNI I Mat och sprit anmäls stulna vid
ett inbrott i ett fritidshus på Göholmen
norr om Färingsö.
6 JUNI I Tre anmälningar om misshan-
del görs efter ett större bråk på en stu-
dentfest på Ekuddsvägen.
• Ekerö kommun gör en anmälan om
skadegörelse av två toaletter, en trä-
vägg till badhytten, sönderstampade
sopkärl mm vid Stockbybadet i Sten-
hamra.
• En misstänkt sjöfyllerist stoppas av
kustbevakningen vid Kungshatt och
överlämnas till polisen.
• En trafikolycka mellan två personbi-
lar sker på Ekerövägen nära Kanton.
7 JUNI I Polisen stoppar en bilist vid
Nockebybron som kör vårdslöst.
Föraren misstänks för narkotikabrott
och grov olovlig körning.
8 JUNI I Café Blå lagunen i Husby-
gropen anmäler ett inbrott i kiosken.
• En bil med användningsförbud stop-
pas vid Ekerö centrum. 
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Flera misshandelsanmälningar

���� Ekerö närpolisstation. Efter midsommar och fram till
sista augusti har receptionen på Ekerö närpolisstation sommarstängt. Däremot
kommer fyra-fem närpoliser finnas i yttre tjänst under hela perioden. De enda
polisstationerna i Västerort som håller receptionerna sommaröppna är huvud-
stationen i Solna och närpolisstationen i Vällingby.

�� påG

FORTS FRÅN SIDAN 2

Hembygdsdagen 
på Adelsö 3 aug kl 11-15 Årets
tema: ”Konstnärlig verksam-
het på Adelsö”. Stor utställ-
ning i Hembygdsgården av
vävning, måleri, stickning,
glaskonst och foto. I Upp-
gården marknad, bakning i
bagarstugan, växtbytarbord,
musik av Ölaget, lotteri. Kafé
Uppgården öppet,Adelsö
krog serverar mat.

Höstslåtter i sommarhagen
i Väsby hage med Mälaröar-
nas Naturskyddsförening 3
augusti från kl 9. Bidra med
din arbetsglädje och dröj
kvar ett ljust sommarminne.
Tag med lunchkorg. Ring
Kenneth Bengtsson 
tel 560 32950 om du är
osäker på om vädret är
lämpligt.

Månskensvandring 
på världsarvsområdet
Hovgården på Adelsö 16
augusti kl. 19. Följ med när

Kalle Runristare tar oss med
på en historisk vandring till
tiden för Birkas blomstring.
Efter vandringen äter vi en
värmande måltid uppe i
Kolarkojan. Anmälan krävs
tel 560 330 30.

Öppna trädgårdar
Den 23-24 augusti är det
visningshelg av Öppna
Trädgårdar på Mälaröarna
och i Västerort. Kartan med
den 19 visningsträdgår-
darna kommer att finnas 
fr o m den 1 augusti på

www.studieframjandet.se/
ekero

Ekebyhovs slott 
24 augusti kl 12-16
Familjehem – en möjlighet
till utveckling? Stefan
Sundström uppträder 14.
Kaféet öppet: 12-16.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
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