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Upprörd
debatt om
försäljningen
Den politiska majoriteten beslutade först
om att folkomröstningen inte skulle äga
rum, därefter om att försäljningen av Ekerö
Bostäder skulle “påbörjas”. En upprörd opposition fick igenom en minoritetsbordläggning av folkomröstningen. I 12

ÄPPELODLINGENS VAGGA
En unik nyupptäckt karta från 1630-talet visar att
de allra första registrerade äppelodlingarna i
Sverige låg i Hilleshög på Färingsö.| 22

’’

...vi ekeröbor, liksom övriga boende på öar i
Sverige... har betalat via solidarisk skatt. Den
“Trippelskatt” som vi boende i Ekerö kommun
får betala måste bort...| 28 INSÄNDARE

OENSE OCKSÅ HÄR
Den behövs, den behövs tyvärr, den är onödig och
kränkande. Ekeröpolitikernas syn på FRA-lagen | 4

ETT BORTGLÖMT
FORNMINNE NYINVIGS
Nu ska Helgö – den heliga ön – väckas ur sin
törnrosasömn och bli tillgänglig även för vanligt
folk. Den 6 september blir det nyinvigning. | 17

NÄR SKÅ FLÖG FÖR RADION
När Radio Nord var först ut med svensk piratradio, spelade Skå flygfält en inte obetydlig roll. Läs
den rafflande berättelsen. | 18 KOLUMNEN

EKERÖ IK MISSAR
TÄTSTRIDEN

SKOLSTART Ekebyhovsskolan firade terminsstarten med en 25 meter lång tårta och sexåringarnas och niornas ballonguppsläpp.

Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning
på tel 560 383 00 eller Bonn direkt 560 383 06.

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Vi har öppet...
Mån-fre 17-22, lör 12-22 , sön 12-21
T.o.m. 31 augusti
Se vidare annons sid 10
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Med bara en poäng på tre matcher är loppet kört.
Speciellt när den tidigare kvalchansen som
serietvåa nu saknas.| SPORTEN
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 UTSTÄLLNINGAR.
Ekebyhovs slottsgalleri
Barbro Risto Gammeltoft Kelvin Sommer Måleri – ett
personligt tilltal, visas 30
aug-7 sep.
Träkvista by
från bondby till tätort. Kartor och ekeröbornas bilder
berättar hur Träkvista by
växt fram. Bildutställning i
Galleri Utkiken t o m 30 sep.
Hantverksstallet Gällstaö
Konstgalleri, presentbutik,
kaffeservering. Öppet
augusti tis-sön kl 12-17, september lör-sön 12-16.
I galleriet 26 augusti-21 september Margrethe Sjöberg,
måleri. Vernissage den 30
augusti.
Konstpausen
Titt-utställning med Vivianne Nöjds måleri och skulptur t o m september. Ångbåtsvägen 14, Ekerö C.
Asknäs krog
Fotograf Eva-Lena Molin
från Munsö ställer ut fotografier på Asknäs krog &
kafé samt antiklogen i samband med “Nätverket brudarna för fotografi” manifestation i hela Sverige. Visas
t o m september.
Serendip
Kulturkaféet Serendip i
Nyckelby bjuder på norrländskt lugn med konstnä-

ren Åke Signarsson målningar den 31 augusti kl 1218.
Bakom kulisserna
En utställning om 300-årig
teaterteknik i Hertig Carls
paviljong intill Drottningholms Slottsteater. Utställningen pågår t o m 30 september. Öppettider: dagligen augusti kl 10-17, sept kl
12-16.

 EVENEMANG
Sommarplurr
Friluftsfrämjandet Mälaröarna guidar vinterns långfärdsskridskoåkare, som vill
testa hur utrustningen fungerar. 27 juli kl 19-20.30
Lundhagsbadet.
Augustikul
Barnbutiken Kaboo och
byggföretaget YA-Bygg
bjuder in till familjedag 30
aug kl 10-16 intill Träkvista
torg. Sagotält, musikuppträdande, hoppborg, matservering, glass- och kaffeförsäljning, ponnyridning, tävlingar
med fina vinster, prova-påmassage, hårstyling, leksakstält och annat skoj.
Öpartiet
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 30 aug kl 12-16.
Ekerödraget – en dragspelsgrupp på Mälaröarna underhåller.

Studieförbundet
Vuxenskolan och
Mälaröarnas Fårfolk
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 31 aug kl 12-16.
Kl 14 En liten cirkusföreställning ”Vladimir and the bear”
med Completely Circus.
Massor av ”Pröva på” hela
dagen.
Hantverksförsäljning, prova
på tovning, rasutställning,
fårklippning, vallhundsuppvisning, grillat lamm m m.
“Snårpan”
En svängig barnmusical om
Snårpan och den hemliga
manicken. Familjeföreställning för barn 3-9 år. 31 juli kl
16 Ölsta Folkets Park.
Helgö – den heliga ön
Den historiska Helgöboplatsen är nu iordningställt
till ett fungerande besöksmål. Nyinvigning 6 september kl. 13-15:45. Invigningen
inleds av Mats Vänehem,
Stockholms läns museum.
Sexolog Malena Ivarsson
inviger besöksmålet tillsammans med Gunilla Lindberg,
ordförande i Ekerö kulturnämnd samt Liselotte
Bergström, forskare vid
Stockholms universitet.

Evenemangstips:
redaktionen@
malaroarnasnyheter.se

FORTS PÅ SIDAN 34

EKERÖ 08-560 350 95
www.fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80
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Vad anser Ekerös politiker om FRA-lagen?
Den 18 juni antog riksdagen FRA-lagen, som
ger den civila underrättelsemyndigheten FRA,
Försvarets radioanstalt,
belägen på Lovön, rätt
att bedriva signalspaning på all internet- och
telefonkommunikation
som passerar Sveriges
gränser. Lagändringen
har blivit hårt ifrågasatt
och har orsakat splittring inom de politiska
partierna. Ekerös egna
politiker är inte heller
ense.

gång mellan den personliga
integriteten och rikets säkerhet. Jag tror dock att media
har framställt den nya lagen
på ett orealistiskt sätt, jag tror
ingen är intresserad av att
granska enskilda samtal.

Solveig Brunstedt (c):
– Sverige behöver någon
form av signalspaning, men
det är naturligtvis en balans-

Sivert Åkerljung (kd):
– Jag är försiktigt positiv,
men det är viktigt att vi funderar över rätts- och integri-

Jan-Eric Billter (fp):
– Det är en jättesvår fråga och
principiellt är jag emot att det
blir mer och mer övervakning i samhället, men jag kan
förstå att i dessa tider måste
man vidta sådana här åtgärder. Med viss tveksamhet
ställer jag mig bakom.

stånd för att genomföra. Det
värsta tycker jag är att det ska
ske helt utan insyn och kontroll.

Solveig
Brunstedt

Jan-Eric
Billter

tetsskyddet. Jag vet att vi
som parti redan har föreslagit ändringar till det
ursprungliga förslaget. Det
handlar ju endast om en liten
del av den kommunikation
som sker över gränserna och
vi får inte glömma att den
även är till för att skydda de
svenska militära trupper
som finns i andra länder.

Sivert
Åkerljung

Peter
Carpelan

Peter Carpelan (m):
– Det är inte en helt enkel
fråga, men jag tycker att
Sverige som nation behöver
signalspaning, den är en del
av vår försvarspolitik, särskilt med tanke på vad som
händer i Georgien vilket faktiskt är i vårt närområde. Det
är dock viktigt att man säkrar
den personliga integriteten,

Ulric
Andersen

Krister
Skånberg

och regeringen kommer ju
också att titta på kompletteringar till lagen.
Ulric Andersen (s):
– Lagen är fullständigt onödig och ett våldsamt övertramp på den personliga
integriteten. Det är en helt
annan sak när polisen ska
avlyssna, då krävs det till-

Krister Skånberg (mp):
– Min första invändning är
att den kommer att missbrukas. Möjligheten att
utnyttja insyn i andra människors liv har alltid missbrukats och det kommer att
göras igen, till exempel för
privat utpressning eller för
att skandalisera. Min andra
invändning är att hela frågan
är enormt vanskött av regeringen. Jag tycker att det ska
finnas ett syfte och ett tillstånd för att få avlyssna.
LO BÄCKLINDER

Båtmasten försvann från marinan men ingen hade ansvar

Cigarettsmugglingshärva

EKERÖ | Den förre ägaren till Jungfrusunds
Marina tog emot en
mast till en trissjolle för
reparation. Men när
kunden skulle hämta sin
mast var både den förre
ägaren och masten försvunnen.

BERGVIK I En drottningholmsbo och hans fyra
medhjälpare i en cigarettsmugglingshärva dömdes i
Solna tingsrätt till ett års
fängelse vardera. Närmare 30
miljoner kinesiska cigaretter
hade smugglats in i containrar och förvarats i ett lager i
Bergvik på Ekerö, som drottningholmsbon hyrde. Tre av
de övriga åtalade hjälpte till
med transporterna. Den fjär-

Allmänna
reklamationsnämnden har emellertid ändå beslutat att rekommende-

ra nuvarande ägare till
Jungfrusunds Marina AB att
kompensera kunden med
4500 kronor. Företaget
borde ha informerat kunden
om att den förre ägaren vid
den tidpunkt då masten lämnades in endast var hyresgäst
hos marinan och alltså inte
hade rätt att företräda företaget, anser Allmänna reklamationsnämnden.
– Företrädaren för Jung-

frusunds Marina uppgav att
marinan inte har något
ansvar för den person som
tog emot min mast. Han
hyrde bara lokalerna. Men
lokalen det är fråga om är
Marinans snickeri, dit man
som varvskund hänvisas
beträffande snickerijobb. Det
finns inte någon skylt eller
annat som markerar att
snickeriet skulle utgöra
någon speciell enhet. Det

fungerar under den gemensamma
företagsskylten
"Jungfrusunds Marina". Som
kund är det alltså omöjligt att
få någon annan uppfattning
än att även snickeriet var, och
alltjämt är, en integrerad del
av Marinan, argumenterade
kunden som alltså fick
Allmänna Reklamationsnämndens gehör.
INGELA MÆCHEL

de agerade som köpare.
Samtliga fem har överklagat domen till hovrätten, där
internationella åklagarkammaren yrkar på straffskärpning för drottningholmsbon
till sex års fängelse. I hyrlagret i Bergvik påträffades
också en mängd verktyg som
visade sig vara stöldgods.
Drottningholmsbon är därför också åtalad för häleri.
IM
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Nytt bostadsområde
vid Skärvik
EKERÖ | Ett antal tomter
i Träkvista och EkeröVäsby beräknas dryga
ut kommunens kassa
med runt 40 miljoner
kronor.
Försäljningen klubbades igenom i kommunfullmäktige
den 17 juni. Området ligger
söder om den tväraste kurvan vid Jungfrusundsvägen
och kallas populärt Skomakartorp. Dels gäller det
två obebygda villatomter
som ligger vid Ledungsvägen
i Skärvik, dels ett 85000 kvadratmeter stort område mellan Jungfrusundsvägen, Le-

norr och väster
dungsvägen och ”20 procent av
om
JungfruVikingavägen.
sundsvägen.
Socialnämn- nybebyggelsen
– Vi har diskuteden har tidigare ska bestå av
rat med klubbaravstyrkt försälj- hyresrätter”
na och i samförning av de två
stånd kommit
vi llatomter na
överens om att
vid Ledungsvägen, då tomterna behöv- bara titta på det som är söder
des för en framtida grupp- om området och inte det
bostad. Knuten löstes genom som är norr om vägen. En
att gruppbostaden nu byggs i uppgörelse med mittenpartiett annat läge norr om erna om att 20 procent av
nybebyggelsen ska bestå av
Jungfrusundsvägen.
hyresrätter, ledde till politisk
Det större området kan enighet om försäljningsbeenligt detaljplanen från 1947 slutet.
rymma 35 fastigheter. DeINGELA MÆCHEL
taljplanen sträcker sig också

Cirka 87 000 kvadratmeter söder om den skarpaste
kurvan på Jungfrusundsvägen kan säljas för bebyggelse.

Budskap som
förbryllade

Ekeröläkaren får
behålla legitimationen

EKERÖ I Ekerö, kulturens övärld, Välkommen
till Ekerö kommun, var
titeln på en flersidig
annonsbilaga i Dagens
Nyheter den 11 juni,
som satte myror i huvudet på mången ekeröbo.

EKERÖ I Ekeröläkaren
Peter Aspelins legitimation drogs in våren
2007, framför allt på
grund av att han hade
behandlat patienter
med det kontroversiella
läkemedlet EDTA.

På sidan tre kunde vi i en
halvsidesannons nämligen
läsa: ”AB Ekerö Bostäder
bygger”. Därefter följer en
beskrivning av byggplaner
på ytterligare 65 bostäder på
Wrangels väg.
Enligt kommunens pressekreterare Johan Elfvér var
manusstopp för annonsen
den 4 juni.
Redan då, efter demonstration, namninsamling
och efter kommunfullmäktige den 27 maj torde kommunens säljplaner vara
kända.
– Vi som är med i styrelsen
kommer att agera ända till

Han hade tidigare fått upprepade varningar från socialstyrelsen för att han har använt denna behandlingsmetod, som enligt socialstyrelsen och hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN,
inte bygger på ”vetenskap
och beprövad erfarenhet".
Bland annat därför, ansågs
Peter Aspelin ha ”visat sig
grovt oskicklig vid sin utövning av läkaryrket.”
Regeringsrätten upphävde
därefter HSAN:s och socialstyrelsens beslut att dra in
legitimationen med omedelbar verkan och Peter Aspelin
fick fortsätta sitt arbete i vän-

Nya hyresbostäder vid
Wrangels väg utlovades.
dess att bolaget är sålt, kommenterar Ingemar Hertz,
styrelseordförande i Ekerö
Bostäder.
– Planeringen av utbyggnaden vid Wrangels väg har
gått långt och för en tilltänkt
köpare borde byggklar mark
vara intressant, säger Ingemar Hertz.
INGELA MÆCHEL

tan på rättslig process.
Nu har Länsrätten upphävt
HSAN:s beslut, bland annat
med motiveringen: ”Eftersom han omedelbart upphörde med EDTA-behandlingar när ansvarsnämndens
beslut den 12 november 2003
vann laga kraft, i januari
2007, fanns inte längre något
skäl att anta att patientsäkerheten skulle sättas i fara
genom hans verksamhet.”
Socialstyrelsen har överklagat Länsrättens dom till
Kammarrätten.
Peter Aspelin var husläkare
i Ekerö under två år på 90talet, därefter hade han privat praktik.
EDTA används i flera länder, bland andra Danmark,
där det finns en klinik som
använder metoden. I Sverige
är den dock inte etablerad
och godkänd annat än vid
blyförgiftningar.
Medlet

EDTA är en kemisk förening
som kan binda tungmetaller,
till exempel bly. Enligt medlets förespråkare kan medlet
förbättra blodcirkulationen
hos patienter med åderförkalkningar i hjärtats kranskärl och i fötter och ben. Men
enligt HSAN har läkemedlet
ingen bevisad effekt.
Birgitta Rydberg (fp), sjukvårdslandstingsråd, som engagerat sig i fallet, krävde i ett
inlägg på DN Debatt i slutet
av juli en ändring av lagstiftningen, som skulle göra det
enklare att ta ifrån läkare
legitimationen. Hon hänvisade bland annat till ett
beslut i USA:s Federal Trade
Commission 1999 om ett 20årsförbud mot marknadsföring av EDTA, som kommissionen ansåg saknar vetenskapligt stöd.
INGELA MÆCHEL

Skolallén blev
bostadsrätter
LOVÖ | Kommunstyrelsen
har godkänt försäljningen
av radhusområdet Skolallén
i Drottningholm till nybildade bostadsrättsföreningen
Skolallén. Området består av
27 markbostäder i två delar,
dels en äldre del byggd 1952
och dels en nyare byggd
1988.
Mot beslutet reserverade
sig Ulric Andersen (s) och
Krister Skånberg (mp):
– Det ursprungliga motivet till försäljningen var att
den skulle finansiera fler
hyreslägenheter vid Wrangels väg. I och med beslutet
att sälja Ekerö Bostäder har
motivet inte längre någon
relevans.
– Genom att avsiktligt
avstå från att inhämta Ekerö
Bostäders ägares principbeslut och och färdigställa förutsättningarna för försäljningen och därefter godkänna den formellt har de borgerliga allianspartierna tjuvkopplat det politiska och
demokratiska systemet.
Också Ö-partiet framförde i ett särskilt yttrande att
försäljningsprocessen hade
varit odemokratisk och
borde ha föregåtts av en
principdiskussion.

Hot om viten för
bullerproblem
SKOLA I Arbetsmiljöverket kräver med hot
om viten på sammanlagt 600 000 kronor
att kommunen tar kritiken mot bullerproblemen i Tappströmsskolan på allvar.
Om ingenting före den 15
januari 2009 görs åt bullret i
skolans matsal, den dåliga
akustiken med ekoeffekter i
musiksalen, ljudet från
musikundervisningen som
stör i bildsalen intill och den
bullrande ventilationen i
bollhallen, får kommunen
böta 200 000 kronor.
Och om ingenting görs åt
ljudnivån i idrottshallen före
den 1 september 2009, tillkommer ett vitesbelopp på
400 000 kronor.
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Ekerö Bostäder förlorade
första ronden mot Folkhem
BOSTAD | Ekerö
Bostäder saknar motpart eftersom det bolag
inom Folkhem som
Ekerö Bostäder skrev
kontrakt med i början
av 90-talet har sålts,
ansåg Stockholms
tingsrätt.
Det var 2006 som Ekerö
Bostäder stämde byggbolaget Folkhem på 37 miljoner
kronor för byggfusk i Gustavalundsområdet.
Redan tidigt efter inflyttningen 1992 uppstod problem med sättningsskador,
med
fuktproblem
och
sprickningar. Hyresgästernas felanmälningar blev
många.
Hösten 2002 lät Ekerö
Bostäder utföra geotekniska
undersökningar.
Statens
Geotekniska Institut upptäckte då vad många gamla
ekeröbor redan visste, att
området är byggt på det lertag där Tappsunds tegelbruk
en gång i tiden hämtade sitt
råmaterial.
– Delvis ligger husen på
det gamla lertaget och delvis
direkt på gammal torrskorpslera. Olika lerskikt
torkar olika snabbt och då

Stockholms tingsrätt – ansett
att motpart saknas.
– Vi har överklagat till
Hovrätten, säger Ingemar
Hertz (m), styrelseordförande i Ekerö Bostäder.

Tvisten gäller ersättning för fusk vid bygget av bostadsområdet Gustavalund på Ekerö
uppstår ojämna sättningar.
Folkhem borde ha skiftat
massorna eller pålat och det

”Vi har gott hopp
om att får rätt till
sist, men det kommer att ta tid”
har man inte gjort, berättade
Ekerö Bostäders VD Ingemar
Garneland för MN i samband
med att renoveringsarbetena
i Gustavalund drogs igång
2004.
Ekerö Bostäder har förhandlat med Folkhem om
byggfusket ända sedan 1998.
Hösten 2004 påkallade
Ekerö Bostäder ett så kallat

skiljedomsförfarande – ett
enklare, snabbare och billigare sätt att avgöra en rättstvist än en process i domstol,
dit köerna är långa.
Även då ansåg Folkhem i
korthet att ”det var inte vi”.
Ekerö Bostäder har stämt fel
bolag, hävdade Folkhem
produktion. De bolag som
var ansvariga för bygget
finns inte längre kvar. 1995
bytte Folkhem Försäljning
namn
till
Stockholms
Kommersiella Försäljnings
AB och förvann ur Folkhemskoncernen.
Ekerö Bostäder tvingades
återkalla skiljemannaförfarandet och vända sig til
tingsrätten för att till att
börja med få partsförhållandet fastlagt.
Och nu har alltså även

– Vi anser att det absolut
finns ett samband mellan
bolagen. Man har också hela
tiden agerat under namnet
Folkhem. Men tingsrätten
tittade bara på organisationsnummer utan att beakta att
organisationsnummer knappast användes i början av 90talet när vi skrev kontraktet
med Folkhem. På kontraktet
står heller inget organisationsnnummer.
– Det finns beslut som rör
liknande fall, med domslut
som innebär att hela koncernen bär ansvar.
– Vi har haft väldigt bra
advokater och har nu anlitat
ytterligare en advokat för att
få en så kallad “second opinion”. Han har dragit samma
slutsatser som våra andra
advokater och vi har gott
hopp om att vi ska få rätt.
Men processen kommer att
ta tid. När domstolen konstaterat vilken part som är
ansvarig väntar ett nytt skiljedomsförfarande.
INGELA MÆCHEL

Inget större kaos när
bussförarna strejkade
TRAFIK | Busstrejken
som drabbade Stockholmsområdet hårt
under de två första
veckorna i juli blev jämförelsevis lindrig för
Ekerös lokaltrafikanter.
Efter tre och en halv
dagar helt utan kollektivtrafik kunde mälaröborna färdas som vanligt med bussarna.
Strejkdagarna förflöt relativt
problemfritt, troligtvis eftersom många kommuninvånare redan hade börjat sina
semestrar och en stor del av
trafikanterna är skolungdomar som redan hade inlett
skollovet.
– Vi trodde att det skulle
bli större kaos i trafiken än
det blev, men det verkar som
om ekeröborna hade planerat sitt resande på annat sätt
och vi märkte inte av några
arga resenärer, berättar Matz
Karlsson, trafikchef på Swebus Mälaröarna.
Konflikten mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna pågick i två veckor till
dess att parterna enades och
facket fick igenom sina viktigaste krav: elva timmars
dygnsvila, som mest tretton
timmars ramtid och att
anställningsformen ska följa
LAS. Ekerö kommun hade

begärt dispens för sina busslinjer, eftersom strejken
skulle slå extra hårt mot
kommunen. Nästan hälften
av kommuninvånarna pendlar utanför kommunen och
största delen av dem använder kollektivtrafiken. Dispensen beviljades inte, men i
den andra strejkomgången
var Ekerö undantaget och
kollektivtrafiken här kördes
som vanligt.
– Jag tycker att strejken
gick jättebra. Jag är nöjd med
att vår organisation gick ut
hårt och att vi fick igenom
våra viktigaste krav. Vi kände
stort stöd från passagerarna
och de flesta tyckte att vi
gjorde helt rätt, säger Tuija
Kronskans, ordförande för
Kommunal på Swebus Mälaröarna.
LO BÄCKLINDER

Kommunens pressekreterare Johan Elfvér placerade ut egenhändigt tillverkade skyltar om samåkning på lämliga platser.
– Även facket tyckte att
det var OK, säger han.

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

ÖPPET
Kom ut och njut av den vackra
utsikten och den goda maten!
Augusti
Måndag - fredag 17-22
Lördag 12-22 (lördag 23/8 fullbokat)
Söndag 12-21 t.o.m. 31/8
September
Lördagar och söndagar 13 - 21
Vi har öppet för bokning
och beställning året runt!!!
Bröllop, Festvåning, Företagsfester,
Catering, Vandrarhem m.m.

Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu

27/6-20/9 Historisk utställning om Träkvista by,
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C
Träkvista är bondbyn som blev tätort.
Under sommaren pågår en utställning av kartor och
bilder som visar denna utveckling.
Arrangör: Ekerö-Munsö Hembygdsförening.
Visningar för skolelever efter skolstart ht 2008.
26/8 "Änglar på drift - domedagen får vänta"
Friteatern ger "Änglar på drift – domedagen får
vänta".Plats: Adelsö Hembygdsgård.
Entréavgift: Vuxna 80 kr. Barn och ungdomar 40 kr
Tid: 19:00-21:30
Arr: Adelsö IF med stöd av Ekerö kulturnämnd
27/8 Sommarplurr Ekerö
För er som åker långfärdsskridskor finns här en möjlighet att testa hur er utrustning fungerar.
Samling: Lundhagsbadet. Tid: 19.00-20.30
Tfn: 08-560 312 85.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Mälaröarna.
www.frilufts.se/malaroarna
29/8 Ångbåtsmusik på s/s Blidösund
Ångbåtsmusik (program se webbsidan). Matsal och
kafé finns ombord. Avgång: Tappström 18.00,
Stenhamra (Stockby brygga) 18.45. Ankomst:
Tappström 22.00, Stockby brygga 22.45.
Biljetter: 08-24 30 90. www.blidosundsbolaget.se
31/8 Fårdag i Ekebyhovs slottspark
Hantverksförsäljning, prova på tovning, rasutställning, fårklippning, vallhundsuppvisning, grillat lamm
m m. Tid: 12.00-16.00.
Arrangör: Mälaröarnas fårfolk i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se/malaro

31/8 "Snårpan"
En svängig barnmusical om Snårpan och den hemliga manicken. Familjeföreställing med barn 3-9 år.
Tid: 16.00-17.30. Biljetter: barn 80:-,vuxen 0:- i sällskap med barn. Insläpp från 15:30! Plats: Ölsta
Folkets Park. Arr: Ölsta Folketshus förening med stöd
av Ekerö kulturnämnd. Kontakt: Lotta Claussnitzer
070-6141313, claussnitzer@telia.com
6-7/9 Traditionell Höstmarknad på Färingsö
Hembygdsgård, Färentuna. Försäljning av lokala produkter; träarbeten, textil, bröd, saft, grönsaker, blommor, ljus, honung m m. Servering och lotterier.
Tid:12.00-16.00. Arr: Färingsö Hembygdsförening
7/9 Lovö Hembygdsdag
Sedvanligt program med marknad, öppet hus hos
vävare i Nedergården och hembygdsmuséet på
Hogsta, specialutställningar från kursverksamheten,
vandringar till Lådan, kafé och musik.
Tid: 12.00-16.00. Arr: Lovö Vävare
7/9 Svampvandringar, Ekerö
Samling: Kommunhusets parkering. Har man inte
egen bil finns det plats i någon annans.
Tid: 10.00-14.00. Ingen förhandsanmälan!
Ytterligare tillfällen: 14, 21, 28 september samt 5
oktober.Tfn: 08-560 332 07, 08-560 310 81
Arrangör: Friluftsfrämjandet Mälaröarna
www.frilufts.se/malaroarna
14/9 Smaka På Husen - Kulturhusens dag
Hus för framställning, tillagning eller utskänkning av
mat och dryck. Ta del av Mälaröarnas miljöer. Besök
växthus, slott och musterier. Tid: 13.00-16.00
Program finns att hämta på biblioteken, turistinformationen och i kommunhuset.

Foto: Johan Elfvér
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Nej till folkomröstning
ja till försäljning av EB

Beslutet
överklagat

POLITIK | Som väntat
blev debatten i kommunfullmäktige den 17
juni om försäljningen av
Ekerö Bostäder lång och
hätsk. Den borgerliga
majoriteten sa nej till
en folkomröstning och
beslutade därefter att
försäljningen skulle
”påbörjas” och att fullmäktige slutligen skulle
godkänna köpeavtalet i
oktober. Oppositionen
drev dock igenom en så
kallad minoritetsbordläggning av folkomröstningsfrågan.

De yrkar dels att länsrätten
förbjuder att beslutet verkställs, dels att det laglighetsprövas.
Frågan kunde inte avgöras
skild från avgörandet om
folkomröstning, hävdar de,
med hänvisning till kommunallagen. ”De aktuella
ärendena är egentligen
samma ärende och kan inte
avgöras skilt från varandra.
Fullmäktiges beslut innebär
att innevånarnas möjlighet
att få inflytande enligt kommunallagen sätts ur spel”,
skriver Per Eskilsson i sitt
överklagande.
Länsrätten har redan givit
besked: det blir inget verkställighetsförbud.
– Eftersom affären inte är
genomförd, finner Länsrätten att det saknas anledning att besluta om verkställighetsförbud, kommenterar
Per Eskilsson.
Återstår laglighetsprövningen.

Den borgerliga majoritetens
huvudargument för att inte
godkänna en folkomröstning
var att den bara skulle beröra
de cirka 2000 boende i Ekerö
Bostäders 840 hyreslägenheter.
– Vi har tittat på folkomröstningar i andra kommuner och de har huvudsakligen handlat om kommundelningar, där alla i kommunen är berörda. Försäljningen av aktierna i ett kommunalt bostadsbolag är inte av
den karaktären att det är en
principiell fråga som man
ska folkomrösta om, sa Peter
Carpelan.
– Det är huvudsakligen de
boende i Ekerö Bostäder som
är berörda. Men 83 procent i
Ekerö kommun är egnahemsägare och de berörs
inte. Visserligen har folkomröstningskampanjen samlat
in röster från tio procent av
valmanskåren men 90 procent har inte skrivit på, sa
Peter Carpelan.
Jan-Eric Billter (fp) menade att frågan om folkomröstning var komplicerad och
krävde en noggrann analys.
– Ska en folkomröstning
äga rum bör den beröra en
avsevärt större andel av våra
17 000 röstberättigade. Men
hade detta varit en bostads-

politisk fråga, det vill säga en
fråga om hyresrätternas
framtid i Ekerö kommun. Då
hade det varit en annan
fråga, sa Jan-Eric Billter.
Från oppositionens håll
framhölls att försäljningen
handlade just om hyresrätternas framtid. Ulric Andersen (s) läste högt ur folkpartiets principprogram från
2006 om att ”öka medborgarinflytandet byggt på förtroende, kommunikation,
rättvisa och delaktighet”
samt verka för ”fler folkomröstningar och lyhördhet för
medborgarinitiativ.”
– Att det är så få som
berörs håller jag inte med
om. 2000 bor i lägenheterna.
1500 väntar i bostadskön och
2000 medborgare har skrivit
under hittills. Vi har många
barnfamiljer med barn som
kommer att växa upp och
flytta hemifrån. Även om vi
är välbärgade här i kommunen är det inte det normala
att man har några miljoner
kronor på kontot när man
väljer sin första lägenhet.
Alliansen vill helt enkelt inte
ha en folkomröstning i den
här frågan för att dom är
skitskraja att få ett nej, sa
Johan Hammarström (s).
Ylva Forslid (ö) som var en
av dem som knackat dörr i
folkomröstningskampanjen,
hävdade att av de 2000 som
skrivit under namninsamlingen bor ungefär en tredjedel i EB:s hyresrätter. Två
tredjedelar bor på andra ställen i kommunen.
– I nio av tio fall har folk
varit villiga att skriva på oberoende av politisk tillhörighet. Och oftast har vi inte
behövt argumentera för att få
underskrifter. Man vill protestera mot det odemokratiska sätt som frågan har hanterats på, i blixtfart och utan
egentligt beslutsunderlag.
Man irriterar sig på att det är

Ordföranden i Hyresgästföreningens Ekerögrupp Gullwie Berggren i samtal med Per
Eskilsson, Nätverket rädda Ekerö Bostäder under Hyresgästföreningens demonstration mot försäljningen.
en liten klick politiker som
har bestämt det här utan
kontakt med övriga politiker
och invånare. Varför togs
inte frågan upp i valrörelsen?
Medan Jan-Eric Billter och
Peter Carpelan sa att de var

”Försäljningen
berör bara de
boende i Ekerö
Bostäders 840
lägenheter”

övertygade om att en privat
fastighetsägare med ekonomisk ryggrad kan komma att
förvalta Ekerö Bostäder på
ett alldeles utmärkt sätt, varnade oppositionen för kommande hyreshöjningar och
ombildningar till bostadsrätter.
Krister Skånberg (mp)
refererade till exemplet med
Vaxholms kommunala bostadsbolag som såldes en första gång 1999, därefter ytterligare tre gånger. Den senaste

försäljningen ägde rum i år,
då Stena Fastigheter sålde
bolaget till norska Heimstaden. Nu har antalet hyreslägenheter blivit så lågt i
Vaxholm att kommunen fått
problem med att nyrekrytera
personal, enligt den artikel i
SVD, som Krister Skånberg
läst.
Gina Rosales, fullmäktiges
enda vänsterpartist, bor själv
i Ekerö Bostäder.
– Vet du hur många ensamstående, handikappade
och barnfamiljer som bor i
Ekerö Bostäder, frågade hon
Peter Carpelan?
– Frågar du en ensamstående mamma så svarar hon
”dom vill inte ha oss här,
dom vill att vi ska flytta”.
840 familjer är inte väsentliga för dig. Det är de som har
större plånbok som du bryr
dig om. Det är vi som kommer att försvinna. Det är det
ni vill. Men när vi ska gå och
rösta, då räknas vi! Någon
köper någonting för att tjäna
pengar, inte för att ta hänsyn
till oss som bor i EB. Alliansen vill driva ut oss lågin-

komsttagare.
Människosynen är: sköt dig själv och
skit i andra!
Företrädare för alliansen
talade om ”skrämselpropaganda”, om kommunens
behov av att amortera ner sin
låneskuld och behovet av
nyinvesteringar.
Ulric Andersen talade om
”grov politisk manipulation”. Och kommunfullmäktiges ordförande Inger
Linge uppmanade ledamöterna att inte svära efter ett
ilsket inlägg av Eva Külper
om att ”ärendet är så dåligt
skött. Det är därför det är så
jävla besvärligt nu”.
En motion från folkpartiet
om en snabbutredning för att
utreda andra sätt att få balans
i kommunens ekonomi
innan beslut om försäljning
fattades, gjordes om till ett
yrkande som emellertid
drogs tillbaka i sista stund
och till slut röstades försäljningen igenom med 26 röster mot oppositionens 15.

INGELA MÆCHEL

POLITIK | Per Eskilsson,
Nätverket rädda Ekerö
Bostäder, Tommy
Svensson (ö) och
Krister Skånberg (mp)
överklagade var för sig
försäljningsbeslutet till
Länsrätten.

Kritiserat bolag
visade intresse
BOSTAD | Två bolag har
visat intresse och besökt kommunen för att
ta sig en titt på Ekerö
Bostäder: norska
bostadsbolaget Heimstaden och Stena
Fastigheter.
Heimstaden är ett av Sveriges större privata bostadsbolag med omkring 13 000
lägenheter. Bolaget fick förra
året flest klagomål bland de
200 stora bostadsbolag som
Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra granskade. Nyligen fick Heimstaden
stora rubriker i Skåne, där
hyresgästerna fortfarande
hittar alltför många råttor i
sina bostäder trots att
Heimstaden larmades redan
tidigt i våras.
Anbudstiden går ut 28
augusti.

Välkommen till

WENDTHOLMSDAGARNA
6-14 september
Konst och konsthantverk
Kafé och loppis
Lör-sön 12-17. Mån-fre 17-19
Färdväg: Färentuna kyrka mot Björkvik, ca 5 km
Buss 317, hållplats Väntholmen
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73 valde, 54 fick plats
SKOLA I 73 föräldrar
valde den populära
Närlundaskolan. 54 av
dem fick plats. Vilket
ledde till en längre diskussion i fullmäktige
om en paviljong och om
vad kommunen menar
med ”ökad valfrihet vid
skolval”.
Upprinnelsen var en interpellation från Ylva Forslid
(ö) om just vad som menades med ökad valfrihet. Hon
frågade också varför inte skolan fick en extra paviljong,
särskilt med tanke på skolans
popularitet, goda resultat
och nöjda barn och föräldrar.
– Vi tycker att det är rimligt att man ska få välja skola.
Men någonstans kommer
man i ett läge där du kanske

inte till hundra procent kan
tillmötesgå alla val därför att
det kanske inte finns plats
ens om man kompletterar
med en paviljong, svarade
Peter Carpelan bland annat.

”Varför kan inte en
populär skola få
växa ännu mer?”

– Även om en skola är populär så kan du inte till varje
pris säga att alla elever ska gå
just i den skolan och att vi
runt den skolan har femton
paviljonger medan de andra
skolorna står halvtomma.
Ylva Forslid hävdade också att Peter Carpelan hade
lovat att komplettera skolan
med en paviljong.
– Löftet är lösryckt ur sitt
sammanhang, hävdade Peter
Carpelan. Diskussionen om
Närlundaskolan ägde rum
för några år sedan. Skolan
hade då två paviljonger. Det

var fråga om att båda skulle
tas bort. Sen blev det någon
slags kompromiss efter diskussion med föräldraföreningens representanter,
tjänstemän och politiker
som ledde till att en paviljong fick vara kvar.
Peter Carpelan tillade
också att oppositionen hade
motarbetat valfrihet och
friskolor.
Oppositionen reste ragg.
Johan Hammarström (s), till
exempel, sa att socialdemokraterna ingalunda var emot

friskolor. Han undrade också
varför inte populära skolor
kunde tillåtas växa.
– Man får välja så länge
man väljer rätt, men väljer
man en populär skola så kan
inte den skolan få utvidgas
och växa ännu mer. Själva
idén med valfriheten är väl
att populära och attraktiva
skolor ska bli bättre i en konkurrensutsättning?
– Man skulle kunna tänka
att det vore väldigt naturligt
för kommunen att tänka att
åhå, här behöver dom större
lokaler, här är en jättepopulär
skola. Hur ska vi lösa det?
Men det gör man inte, sa Eva
Külper (mp).
– Politikerna har stor makt
över lokalfrågan, tillade hon.
Det finns ett stort utrymme

för godtycke både i den här
frågan och i fallet Drottningholmsskolan.
Bernt Richloow (ö) påpekade att båda paviljonger
tidigare lyfts bort från Närlundaskolan.
– Tomten är fortfarande
lika stor och nu pratar vi om
att det kanske behövs en
paviljong. Skolan har fortfarande kapacitet för att ta
emot fler elever.
– Huvudpoängen måste
ändå vara att vi har valfrihet,
men att vi måste eftersträva
att alla Ekerös skolor skall
hålla en så hög standard att vi
har konkurrenskraft. Vi ska
vara en av de tio bästa skolkommunerna i Sverige, svarade Peter Carpelan.
INGELA MÆCHEL

JO-kritik mot körkortshandläggning

Polisen glömde ta
hand om katten

TRAFIK | JO kritiserar länsstyrelsen för handläggningen av ett körkortsärende.
Sonen till en 79-årig kvinna i Ekerö hade anmält till
länsstyrelsen att han ansåg att
modern var olämplig som
bilförare på grund av förvirring och andra sjukdomar.
Problemet var att hon hade

DJURSKYDD | En sköterska
vid Västerorts djursjukhus
och Kattstallet Åkeshov har
anmält Västerortspolisen till
JO och Länsstyrelsen för
djurplågeri. Enligt anmälningarna hade polisen låtit
en upphittad katt sitta i sin
egen avföring i en liten bur
utan vare sig mat eller vatten.

körkort och disponerarde en
bil men saknade insikt om
sin olämplighet som bilförare.
Länsstyrelsen
vägrade
utreda saken om inte intyg
från läkare eller polis lämnades in.
– Om körkortshavaren har
bristande insikt om sin hälsa

eller eventuella sjukdomar,
torde det vara värdefullt för
länsstyrelsen att genom
anhöriga få kännedom om
körkortsinnehav som kan
ifrågasättas. Uppgifterna
från sonen var av sådan
beskaffenhet att de borde ha
föranlett någon form av
åtgärd, konstaterar JO.

Hela korrespondensen
med länsstyrelsen utfördes
via e-post. Den diariefördes
aldrig, vilket JO påpekar
– Länsstyrelsen borde ha
valt att diarieföra anmälan
och sedan meddela att ärendet behöver kompletteras.
med en undertecknad anmälan.

Där gick gränsen
ORT | Nätverket Rädda
Ekerö Bostäder fick idén att
inför
namninsamlingen
som nu fortsätter, sätta upp
brevlådor för namnlistor på
biblioteken.
Klartecken inhämtades
från chefen för bibliotek och
kulturskolor samt från kulturnämndens ordförande.
Ingen av dem fann att brevlådorna skulle strida mot
bibliotekens kulturstrategi.
Chefen för bibliotek och
kulturskolor bad för säkerhets skull om klartecken
från kommunchefen och
fick därvid direktiv att inte
låta nätverket sätta upp
lådorna.
– Efter upprepade förfrågningar fick vi meddelande
från kommunledningen,
säger Per Eskilsson, Nätverket
Rädda
Ekerö
Bostäder. Beskedet löd:
”Beslut om mottagande av
namnlistor till Nätverket
Rädda Ekerö Bostäder på
biblioteken är ett verkställighetsbeslut och därmed finns
ingen besvärsmöjlighet ...
konsekvenserna av ett
sådant beslut bedöms principiellt svårhanterliga.”
– Enligt kommunens kulturstrategi ska biblioteken
erbjuda platser som ger möjlighet till möten mellan
människor. Demokrati och
yttrandefrihet på platser där
människor möts är väl farliga,
kommenterar
Per
Esilsson.

www.
malaro.com
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Sitt inte och vänta på solen i timmar
Kom till Salong Närlunda och ta en soldusch!

●

Klassisk Ansiktsbehandling

●

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

●

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

●

Fransförlängning ............................... 490:-

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

Soldusch helkropp ............................ 170:-

(90 min)

.... 390:-

Besök gärna vår nya hemsida:
www.salongnarlunda.se

Tel: 560 310 11
Tel: 560 310 11 ● Växthusvägen 24, Ekerö
www.salongnarlunda.se

Växthusvägen 24, 178 34 Ekerö
www.salongnarlunda.se

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland
Dipl. Massageterapeut, Tai Chi Chuan instruktör
Tel 560 333 99 ● www.mfcenter.se
Jungfrusundsvägen 5 ● Träkvista torg

Tai Chi Chuan – Nybörjarkurs HT 08
Drottningholmsskolans gymnastiksal fredagar 17-18

Allt för din hälsa

Nya kursstarter i september

Gratis prova på dag!!!
Söndag 31 aug 10-17
NYBÖRJARGRUPPER
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Hatha Yoga
Ungdoms Yoga
Pilates
Hatha Yoga
Kundalini Yoga
Senior Yoga
Hatha Yoga

560 333 99 eller www.mfcenter.se

Start 5 september
Anmälan & info: 070- 436 12 89 glenn@cornland.com
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Helgö väcks ur törnrosasömnen
HELGÖ | Nu ska Helgö –
den heliga ön – bli tillgänglig även för vanligt
folk. Den 6 september
blir det nyinvigning av
fornminnesområdet
som rustats till ett fungerande besöksmål med
skyltar, folder och parkeringsplats.

slump av sommarstugeägare
Allan Hammarlund, som
skulle gräva för sin flaggstång. Han hittade en skopa av
brons med elegant dekor från
Egypten.

1954 började de arkeologiska utgrävningarna under ledning av Wilhelm Holmqvist.
Man hittade tidigt saker som
– Känns jättekul att äntligen aldrig tidigare skådats.
få uppmärksamma Helgöbo- Fynden betraktades som en
platsen för en bredare publik. världssensation och lockade
Nu kan vanligt folk få veta världspress och forskare till
den lilla ön.
vilken fantasDär fanns en
tisk plats som ”Fynden betraktafunnits här. des som en världs- silverskål med
ursprung från
Tidigare har
Egypten, en
den
mest sensation.
Buddhastatyvarit en ange- Världspress och
ett från Inlägenhet för forskare lockades
diens tidiga
forskare och
till den lilla ön”
500-tal, övre
akademiker.
delen på en
– Det här är
keltisk bisdock
bara
startskottet till något som kopsstav, mängder av romkan växa. Det gäller att få erska mynt, flera hundra kilo
uppmärksamhet om vilken gjutformar för smycken och
guldklimp som ligger här. mycket annat.
Bland fynden fanns också
När boplatsen upptäcktes var
det en världssensation, säger forntida glas och flera så kalMats Vänehem på Stock- lade guldgubbar (små tunna
holms läns museum som guldbleck som föreställer
varit en av de drivande i pro- kärlekspar i relief). Blecken
jektet med att göra ”Den tros avbilda fruktbarhetsguheliga ön” synlig för allmän- den Frej och hans Gerd.
Man hade upptäckt en
heten.
Boplatsen upptäcktes i handelsplats, med ett fembörjan av 50-talet av en tiotal hus, fem gravplatser

Rekonstruktionsteckning av livet på Helgöboplatsen av Mats Vänehem på Stockholms läns museum.

och två fornborgar, som saknar motstycke i hela
Skandinavien. De arkeologiska utgrävningarna pågick i
närmare 30 års tid.
Från cirka 200 efter
Kristus till vikingatid tros
Helgö ha varit en viktig centralplats i Mälarområdet. Här

bodde samhällets ledare och
hit kom besökare för att offra
till högre makter.
Stockholms läns museum i
samarbete med framför allt
Ekerö kommuns kulturkontor och Mälaröarnas fornminnessällskap har drivit

projektet för att få till ett fungerande besöksmål.
Den 6 september klockan
13 är det invigning av
Helgöboplatsen av bland
andra sexologen Malena
Ivarsson, som bor i grannskapet och skådespelaren
Beryl Kornhill.

Efteråt blir det bussning
till Kaggeholms slott där det
bjuds på fika och den nya
Helgöbullen. På Kaggeholms
folkhögskola berättas senare
om den romerska brödkulturen som hittade till Helgö.
OVE WESTERBERG
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Skå flygfält hade en inte obetydlig roll för programleveranserna till den första svenska
piratradiokanalen Radio Nord, som sände från
ett fartyg i Östersjön.

E

n gång fanns bara en kanal i Sveriges Radio och musik
var inte något som prioriterades. Detta ändrades när
Radio Nord den 8 mars 1961 började sända från det lilla
fartyget Bon Jour i Östersjön. Statsmakterna blev tagna
på sängen och intensiva kampanjer för att stoppa ”radiopiraten”
inleddes.
Skå-Edeby flygfält kom att få en viktig betydelse i radioverksamheten. Programmen spelades huvudsakligen in i studiorna
på Kammakargatan 46 i Stockholm och man kom fram till att en
snabbare väg än båt måste till för att få ut brådskande material
till sändarfartyget. För detta anlitades Jesper Hydén, som drev
Stockholms Flygskola på Skå.
Programband och annat som skulle flygas till Bon Jour packades i vattentäta kanistrar som fästes vid en lång lina med ett
tungt lod i andra ändan. Från båten lades varje dag en boj ut och
bojlinan var med jämna mellanrum försedd med korkflöten. Jesper Hydén’s uppgift var nu att fälla lodet på ena sidan av bojlinan och kanistern, den så kallade ”droppen”, på den andra. Sedan behövde besättningen ombord på radiofartyget bara hala
in droppen med dess innehåll. Detta system testades för första gången över en bojlina utlagd från Lullehovsbron.
Systemet fungerade utmärkt och droppen lär ha gått helt förlorad vid endast ett
tillfälle. Däremot hände det några gånger
att läckage uppstod så att banden blev våta
och det blev då teknikerns uppgift att sitta med en trasa mot
bandet under sändning för att torka av det innan det nådde tonhuvudet. Droppen användes också för att skicka ut manuskript,
dagstidningar och annat – och inte minst så tog personalen ombord tillfället i akt att få allehanda personliga småsaker utskickade. Detta retade studiochefen Pelle Lönndahl, som vid ett tillfälle för att hämnas skickade ut en gräddtårta med droppen. Men
det skulle visa sig att den kom fram i det närmaste oskadd och
Pelle kunde via etern höra radioteamet ombord tacka för den
oväntade gåvan.

När Skå flög
för friheten
i etern

S

eve Ungermark, känd från bland annat TV:s Rapport, arbetade 1960-61 som nyhetsman på Radio Nord och var
en av dem som tog flygcertifikat på Stockholms Flygskola. Han gjorde också åtskilliga flygningar ut till Bon
Jour tillsammans med sin lärare. Seve minns Jesper Hydén som
en skicklig och noggrann flygare och berättar att man ombord på
båten många gånger vid tät dimma tvivlade på att någon transport överhuvudtaget skulle ske. Men när klockan drog sig mot
halv tolv så kunde man ofelbart höra Jesper Hydén’s Cessna
komma flygande och droppen fälldes alltid perfekt över bojlinan.
Radio Nord blev en kär gäst i många hem, inte bara ute på Mälaröarna. Vid midnatt den 30 juni 1962 tystnade stationen då
Sverige införde sin piratradiolag. En mycket handgriplig protest
genomfördes då av en ung man på kajen i Visby hamn. När de
sista tonerna från m/s Bon Jour klingat ut på 495 meter mellanvåg och sändaren slagits av så kastade han sin transistor i en vid
båge ut i vattnet. Han tyckte inte att det fanns något värt att
lyssna på i fortsättningen.
Så småningom fick vi kommersiell radio i Sverige. Koncessionerna auktionerades ut till så höga priser att det knappt blev
några pengar över till att göra program. Vi har idag ett fåtal stora
kedjor av franchise-radiostationer som låter förbluffande lika
varandra. Radiomonopolet har ersatts av ett oligopol. Har något
förändrats från tiden före Radio Nord? För mig liknar eterns
mångfald mest enfald och den kommersiella
radion ter sig onödigt stereotyp. Var finns alla
friska, fräscha initiativ som än en gång får liv i
radiomediet?
Ronny Forslund,
Svartsjö

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!
Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark 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.

Däckhotell
Dropin

Nu öppnar vi på Ekerö
1 september slår vi upp portarna till vår nya verkstad i Brygga industriområde
Tonvis med helt oslagbara öppningserbjudanden på däck och fälg väntar på dig!!!

Duro Sommar
175/70-13T
175/65-14H
185/65-14H
195/60-15H
195/65-15H
205/65-15H
205/55-16V
215/55-16V
215/45-17V
225/45-17V
235/45-17W
225/40-18W
235/40-18W

DP-3000
DP-3000
DP-3000
DP-3000
DP-3000
DP-3000
DP-3000
DP-3000
DP-8000
DP-8000
DP-8000
DP-8000
DP-8000

Nokian Sommar
422:382:445:458:467:505:536:563:622:623:749:709:757:-

175/70-13T
175/65-14T
185/65-14T
185/65-15T
195/65-15T
205/65-15H
205/60-15H

Nre
Nre
Nre
Nre
Nre
Nre
Nre

445:445:473:523:601:743:661:-

Samtliga priser inkl moms och
miljöavgift
Montering tillkommer.

08-560 32610
www.guson.se/ekero
Bryggavägen 106. Mån-tors 8-18, fre 8-15

Månadens
SPECIAL
Hankook
195/65-15T
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Under september säljer vi ut ett stort parti
Michelin X-ice till fantasipriser
Nya partier med märkesdäck varje vecka
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Maja Andersson och Emma Jandorff

Sommarlov för Sri Lanka
Mixad trängsel på Hovgårdens brygga.

FOTO: LASSE CARLSSON

Exotisk trängsel på bryggan
Att man kommit ut på lan-

det behöver turisterna som
valt Hovgårdens brygga på
Adelsö för att ta sig till och
från världsarvet Birka/Björkö inte tvivla på. De får bokstavligen kryssa mellan koblajor och trängas med boskapen som tagit sig ut på
bryggan för att komma med
m/s Eskil eller m/s Victoria.
Ve den som har koskräck.
Att döma av ansiktsuttrycken bland resenärerna är det
dock mestadels munterhet
och förundran inför det ex-

otiska mötet. Glädjen delas
dock inte av besättningen
på Eskil och Victoria som
får skrubba däcket rent från
spår av koblajor som passagerarna råkat trampat i.
Extra kladdigt lär det ha
blivit när Strömma Kanalbolaget bjöd in till vikingmarknad den 12-13 juli. Invasionen av besökare väckte
även en del upprörda känslor hos adelsöborna som
överraskades av det parkeringskaos som uppstod under marknadsdagarna.
OW

Åttaåringarna Maja Andersson och Emma Jandorff från
Stenhamra har ägnat en stor
del av sommaren åt hjälpverksamhet till fattiga barn i
Sri Lanka.
– Det var när Irmgard
Kaiser kom till Stenhamraskolan i våras och berättade
om sitt hjälparbete för
barnhemmen i Sri Lanka
som vi bestämde oss för att
hjälpa till, säger Maja Andersson.
Maja och Emma har varit
rejält kreativa i sin jakt på
pengar. Hemmagjorda armband, teckningar, blombuketter, massage och ett zoo
med sniglar, groda och larv
har erbjudits grannarna i
kvarteret.
– Vi gjorde ett försök att

få in pengar utanför Konsum, men det gav inget. Så
det var mycket roligare att
gå runt bland grannarna, säger Emma Jandorff.
Den 9 augusti överlämnades hela kassan på 514
kronor och 50 öre till en
mycket förvånad och rörd
Irmgard Kaiser. Hon berättade att pengarna kommer
att användas till inköp av
bröd till barnhemsbarnen.
Stenhamrabon Irmgard
Kaiser har i över 30 år envetet bedrivit hjälparbete för
utsatta barn i Sri Lanka. Under de åren har flertalet av
Färingsös elever någon gång
träffat henne när hon kommit till skolan för att berätta
om Sri Lanka.
OW

Gerd Jenevik och hennes adepter i Ekebyhovsparken

Femtonårigt rörelsejubileum
Före sommarstiltjen hade
ett 20-tal gymnastiska kvinnor kombinerad terminsavslutning och femtonårsjubileum tillsammans med sin
81-åriga kursledare Gerd
Jenevik.
I snart 65 år har ekeröbon
Gerd Jenevik spridit glädjen
och nyttan med att vara fysiskt aktiv till tusentals utövare. Sedan hon flyttade
till Mälaröarna 1973 har rörelseglädjen förmedlats allt
mer genom rytmisk gymnastisk och Qigong till
mängder av mälaröbor.

– En lika viktig sak som
motionen är att vi ska ha roligt när vi utövar den. Efter
våra träningspass fikar eller
lunchar vi alltid, för detta
att sitta ner och diskutera
allt möjligt är också en del
av att man ska må bra, säger
Gerd Jenevik.
– Gerd Jenevik sprider
med sin positiva glädje
mycket goda vibrationer
omkring sig, säger Elisabeth
Björnsjö, frånEkerö Husmodersförening Hem och
Samhälle.
OW

AB Stockmos Fruktindustrier är ett privatägt familjeföretag som
grundades 1932 ute på Mälaröarna, 3 mil väster om Stockholm.
Stockmos tillverkar idag drycker motsvarande 17 miljoner
liter/år. Vi tillverkar drycker både under varumärket Stockmos
samt flera av handelns egna märkesvaror. Stockmos omsättning
ligger på ca 85 MSEK med 22 personer fast anställda.

Vi söker nu två nya medarbetare

Ekonomiansvarig, heltid
Som ekonomiansvarig hos oss har Du hand om allt från löpande bokföring,
löneunderlag, bokslut och sammanställning av budget och rapportering till ledningsgruppen.
Kvalifikationer: Vi söker dig som har arbetat flera år inom ekonomiområdet med
liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har goda kunskaper i affärssystemet Visma Compact och Excel. Som person är Du positiv, noggrann och
strukturerad samt självständig och flexibel.
Vid frågor gällande tjänsten är Du välkommen att kontakta Annete Beckman,
08-560 475 02 eller annete.beckman@stockmos.se

Lab.biträde/Produktutvecklare, halvtid
Som lab.biträde innebär det att Du kommer att arbeta enligt ISO/GLP och liknande
system. Utföra kontroller av inkommande råvaror och utgående produktion vid
behov samt enklare analysmetoder såsom spektrofotometer, brix och pH-mätning.
Som produktutvecklare kommer Du att ta fram nya smaker på befintliga produkter i samarbete med marknads- och kvalitetsansvarig samt våra aromleverantörer.
Vara en trendspanare ute på marknaden för nya smaker och produkter.
Kvalifikationer: Vi tror att lämplig utbildning kan vara gymnasienivå med kemiinriktning, lab.ass. eller liknande. Erfarenheter inom livsmedelsbranschen samt
BRC och HACCP är meriterande. Du bör vara van att arbeta självständigt och
beredd att ta stort ansvar samt ha datavana i Office.
Vid frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta kvalitetschef Anne-Lie
Pettersson, 08-560 475 11 eller anne-lie.pettersson@stockmos.se
I dessa rekryteringar samarbetar vi med Capitel Rekrytering AB. Vid frågor vänligen kontakta Marita Bjursmarck på Capitel Rekrytering, 08-791 50 10. Välkommen
med Din ansökan snarast, rekryteringsprocessen sker fortlöpande. Din ansökan
märkt ”stockmos ekonom” alternativt ”stockmos lab” mailar Du till
projekt@capitel.se
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Höst, möglig potatis och
stundande kommunalval
FEMTIO ÅR SEN | Det har
varit en ovanligt regnig
sommar. Potatisen
angreps av bladmögel,
höstvete och råg fick
groddskador, bara
hälften så många tog
båten till Drottningholm
som sommaren 1957.
I en sen värmebölja
blommar dock dalior
och gladiolus ovanligt
häftigt. Och det börjar
dra ihop sig till kommunalval 1958.
Majoriteten i båda kommunerna Ekerö och Färingsö är
borgerlig sedan föregående
val, då högerpartiet fick 276
röster i Ekerö, 154 i Färingsö,
centern 294 i Ekerö, 289 i
Färingsö, folkpartiet 474 i
Ekerö, 341 i Färingsö.
Kommunisterna fick 75 röster i Ekerö, 37 i Färingsö.
Sittande kommunfullmäktige i Färingsö har bestämt
sig för att Färingsö kommun
behöver ett eget vapen och
har skickat in en ansökan om
hjälp med utformningen av
ett sådant till Riksheraldikerämbetet.
För att locka lärare till
kommunen fattas på samma
möte beslut om att bygga två
tjänstebostäder till folkskollärare i norra Färentuna.

I Skå har idrottsplatsbygget försenats. Det gick inte
att lägga matjord och så gräs
på fotbollsplanen i hällregnet. Men i övrigt kommer
där snart att se ut som en
"riktig" idrottsplats försäkrar
en intervjuad ingenjör Forsberg. Överblivna jordmassor
har schaktats upp till en läktare och snart kommer stybben från Höganäs med pråm
till Tappström.
Mälaröarnas Omnibus AB
har fått sex nya bussar, försedda med moderna finesser
som ingångsdörrar framför
framaxeln och utgångsdörrar i mitten, servostyrning
och tryckluftsbromsar.
Men det har gått dåligt för
bussbolaget.
– Det är till största delen
privatbilarna som orsakat
det oerhörda trafikantbortfallet, säger civilingenjör
Hugo Björck, Mälaröarnas
Omnibus AB till Mälaröarnas Nyheter.
– Även televisionens intåg
på Mälaröarna har gjort sitt
till. Det är inte längre så
många som far in till stan om
kvällarna. Vi hoppas nu
innerligt att bebyggelsen
skall öka och ge oss flera
busstrafikanter!
I augusti blev Ulf Andersson från Fantholmen, Ekerö,
svensk mästare i utombords-

racing. Han hade hjälp av "ett
hemligt specialbränsle" i sin
500 kubiks Mercurymotor,
förklarade han efteråt för
Mälaröarnas Nyheters reporter.
– I en så stor tävling gäller
det att ha extrakrut i snurran
och det får man inte med vilket standardbränsle som
helst.
Mälaröpolisen ägnar en
stor del av sin tid åt att ta
hand om stulna bilar och
motorcyklar.
– Det ser ut som om
Mälaröarna skulle vara en
populär utflyktsort för
Stockholms biltjuvar, säger
polisasistent Ivar Södergren.
Hittills i år har vi tagit reda
på inte mindre än ett 60-tal
stulna motorfordon. Rekordet var förra året då vi tog
hand om över 100-talet fordon.
– I en del av bilarna har vi
funnit inbrottsredskap som
vittnar om att fordonen troligen använts vid stöldraider
innan de dikeskörts härute.
I missionshuset i Kungsberga löper föreläsningsserien "Att vara människa". En
föreläsning "Vart tog lilla
snälla Stina vägen?", behandlar pubertet och pubertetskriser, en annan bär titeln
"Äktenskapet i farozonen."

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby
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ICA-Mats lämnar för Maxi
FÖRETAG | Mats Larsson, ägare till ICA
Supermarket, lämnar nästa sommar sin butik i
Ekerö centrum för att istället bli köpman i ICA:s
största butiksinvestering någonsin, ICA Maxi
Lindhagen innan för tullarna på Kungsholmen.
– Jag brinner för att utveckla mitt företag och när jag fått den
här chansen kan jag helt enkelt inte tacka nej. Det är dock
med ett visst vemod jag lämnar butiken på Ekerö. Jag har
under åtta år arbetat för att få bygga en ny stor butik som
bättre skulle svara mot den ökande efterfrågan som finns på
Ekerö. Tyvärr har kommunen inte under denna tid kunnat
erbjuda någon byggklar mark. När jag därför nu får chansen
att starta en ny stor butik från början känns det väldigt spännande. Jag kvarstår dock som ägare till ekeröbutiken till juni
nästa år, säger Mats Larsson som under sina sex år som köpman för ICA Supermarket Tappström gått från en årsomsättning på 130 miljoner kronor till 195 miljoner kronor.
Peter Jansson som är butikschef kommer att fungera som
ansvarig för butiken på Ekerö fram till nästa sommar.
Stockholms första stormarknad inom tullarna, ICA Maxi
Lindhagen kommer att ha en butiksyta på närmare 10000
kvadratmeter och cirka 150 anställda.
– Ekerö har stort behov av en större butik eftersom det
blir fler invånare hela tiden. Det gäller att bygga ut servicen
nu och inte när Förbifarten är här, säger Mats Larsson som
fortsätter att vara ekeröbo, men lämnar uppdraget som Företagareföreningens ordförande vid kommande årsmöte.
OW

Hydro lämnar ICA Nyckelby
Den unika kartan från 1630-talet visar att de allra första registrerade äppelodlingarna i Sverige låg i Hilleshög på Färingsö. Utsnittet på katan visar Hilleshögviken, Norrudden till vänster, Hilleshögs kyrka i mitten till höger och äppelodlingarna i Hilleshög.

FÖRETAG | Bensinbolaget Norsk Hydro, som nyligen
köpts upp av Statoil, slutar leverera bensin till ICA
Nyckelby vid månadsskiftet.

Färingsö – de svenska
äppelodlingarnas vagga

Köpman Calle Iveroth, som även äger själva stationen, hoppas dock hitta en ny leverantör som tar över den 1 september, även om de stora drakarna redan tackat nej.
– Förhoppningsvis tar ett mindre bolag över leveranserna,
vilket också skulle innebära att vi återigen kan erbjuda diesel. Allt är dock i nuläget inte helt klart. Att sälja bensin till
kunderna ger inga pengar i sig utan det handlar om service
och ett sätt att dra kunder till butiken, säger Calle Iveroth.
Annars har den svenska bensinmacksdöden på glesbygden under de senaste åren även anlänt till Mälaröarna. I
Stenhamra och på Adelsö och Munsö har mackarna slagit
OW
igen.

VIKSUND | En unik
nyupptäckt karta från
1630-talet visar att de
allra första registrerade
äppelodlingarna i
Sverige låg i Hilleshög
på Färingsö.
– Kartan är en sensation. Det
finns tydligen ingen motsvarighet i Europa till dessa kartor och det är ju väldigt roligt
att de första svenska äppelodlingarna låg just där jag startat
Äppelfabriken, säger Katharina Ångström Isacsson.
Det var när Katharina och
Lars Ångström fanns med på
Kungliga Lantbruksakademiens seminarium, om bland
annat äppelodlingar, som kartan visades för första gången i
modern tid. Kartan gjordes av
lantmästare Sven Månsson
mellan 1630 och 1640 och har
under århundraden legat dold

i Riksarkivet.
Det var förra året som
Katharina öppnade Sveriges
minsta fabrik, Äppelfabriken,
vid Wiksunds Trädgård på
Färingsö.
– Vi vill återuppväcka
Mälaröarnas gamla kulturarv
som Stockholmsregionens
stora äppeldistrikt. Den långsamma mognaden gör de
svenska äppelsorterna till de
godaste i hela världen. Ändå
säljs nästan enbart långlivsbehandlade importerade äpplen
med tjocka skal i våra butiker.
Det finns fortfarande flera
stora äppelträdgårdar på
Mälaröarna där frukterna får
ligga och ruttna på marken.
Men vi tror på en vändning nu
när medvetenheten om kvaliteten på vad vi äter blir allt
viktigare, säger Katharina
Ångström Isacsson.
Från svenska ekologiska

”Kartan är en
sensation. Det
finns tydligen
ingen motsvarighet i Europa
till dessa kartor”

äpplen från Färingsö tillverkar hon olika marmelader,
chutneys, moser, muster,
vinägers och drycker, sammanlagt ett 35-tal olika produkter.
– Industriellt framställda
produkter kan aldrig konkurrera med småskaligt mathantverk när det gäller smak
och kvalitet. Kokar du upp tre
ton tar det timmar och då försvinner de flesta aromer.
Därför tillsätts ofta kemiska

aromämnen,
färgämnen,
konsistensgivare och konserveringsmedel. Jag gör kok om
högst tre liter som hettas upp
mycket kort tid och då bibehåller man alla aromer, färg
och smak. Med riktigt råsocker och ekologiska kryddor blir
smakupplevelsen 100 procent äkta. Småskaligt är storslaget, säger Katharina Ångström Isacsson.
I oktober bär det av till
Italien. Äppelfabriken har
nominerats av Slow Food att
representera Sverige på den
internationella matmässan i
Turin. Hon har anmält två
produkter, dels Äppelglöggen
gjord på Gravensteiner som
var mycket efterfrågad förra
året, dels Åkerömarmelad
med kardemumma.
OVE WESTERBERG

Miljöpartiets årsmöte
POLITIK | Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna höll
ett välbesökt årsmöte i juni.
Stig Marklund omvaldes till ordförande, Eva Külper och
Krister Skånberg till gruppledare och Lena Holst till kassör.
Årsmötet bestämde att man ska fortsätta att försöka
stoppa förbifartsplanerna. För att minska trängsel, trafikköer och avgaser vill mp ha bättre bussförbindelser mellan
öarna och med färjor åt norr och söder samt snabba båtförbindelser till och från Stockholm under rusningstid.
Mp ska också fortsätta att ställa upp för barn och ungdomar. Det behövs fler lärare, bättre elevvård och mer fritidsaktiviteter som ungdomarna själva ordnar. ”Då blir arbetsklimatet och studieresultaten bättre och alkohol- och drogproblemen minskar.”
Mp anser att Ekerö Bostäder ska förbli kommunägt och
bygga fler bostäder med hyresrätt, små för ungdomar och
“lättbodda” för pensionärer. Allt det här skulle, menar mp,
förbättra den fysiska och psykiska livsmiljön på Mälaröarna.

Snart rullar vi i gång med körlektioner,
teorikurser och EU-moped.
Två nya Volvo V50 miljöbilar står och väntar..

Handledarkurser
Söndagar kl 09.30-13.30. 300:-/person
.
EKERÖ TRAFIKSKOLA
AB
Tel: 560 302 01 ● NY LOKAL: Bryggavägen 121-125
Hemsida: www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

STOR-LOPPIS!!!
Lördag 6 september 10-15
Adelsö Hembygdsgård
Vi är några familjer som har
rensat ut fullt fungerande prylar
och nu är det dags att dela med
oss av härligheten! Skicka gärna ett
mail till loppis2008@hotmail.com
för lista över lite godbitar!

Välkommen till oss och fynda!
Sjögren & Sjögren med flera

Brandvägg,
vad är det?
Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Nätverksbrud
på Asknäs krog
Träkvista bys
gränsröse
reses på nytt
av t.v. Bengt
Nilsson och
t.h. Ulf
Thunberg
medan skärviksbon
Birgitta RoeckHansen,
expert på
Träkvista bys
historia, övervakar.
FOTO JAN
MALMSTEDT

Här går Träkvistagränsen
TRÄKVISTA | Den ursprungliga byn Träkvista vara mycket mer
än det man i dag förknippar med Träkvista.
Den gamla byns östra gräns
gick ända Skärvik. Den som
gått i skogspartiet nära
Ledungsvägen har knappt
lagt märke till en av de små

stenhögar som markerar
gränsen.
Men nu är ett omkullfallet
gränsröse
återupprättat
genom Ekerö-Munsö hembygdsförenings försorg.
Hembygdsföreningens årliga kulturhistoriska rundtur
höll sig i år inom Träkvista
bys gränser och 50-talet deltagare fick en grundlig lek-

tion i byns historia, från byns
östliga 1700-talsgräns i
Skärvik och till de gamla gårdarna mitt i byn med besök
på både Oppgården och
Brunna.
Föreningens utställning
med kartor och bilder som
berättar Träkvista bys historia finns i Galleri Utkiken

vid biblioteket i Ekerö centrum fram till slutet av september.
Den som vill titta på
gränsröset kör enklast in
Ledungsvägen. I skogskanten vid den skarpa kurvan
uppe på höjden går man på
en liten skogsstig norr om
vägen något hundratal meter
till gränsröset.

Drottningholmsskolan
firar

100 år!
Lördagen 6 september
H.M. Drottningen inviger
100-års utställningen
tillsammans med
eleverna kl. 12.00.
Öppet hus kl. 11.00-14.00.
Utställning av skolans
100-åriga historia med
gammalt och nytt material,
framträdanden, orkester m.m.
Fikaförsäljning

Välkomna till
Drottningholmsskolan!

ASKNÄS | Fotografen
Eva-Lena Molin från
Munsö är en av ett
hundratal kvinnliga
fotografer som deltar
när “Nätverket brudarna för fotografi” firar
femårsjubileum med
årets största fotoutställning.
Eva-Lena
Molin har
valt
Asknäs
krog &
kafé och
antikloge
som ”galleri”, där
det hölls
manifestation/vernissage den
23 augusti.
– Jag är
utbildad i
måleri
och grafik, men
arbetar
nu med
foto. Det
senaste jag gjort är stora
symmetriska bilder. Jag vill
att de ska fungera som dekorativa element och dessu-

tom förmedla en känsla av
meditativ stillhet. Jag fotograferar gärna sånt som blivit “osynligt”, som är bortkastat, rostigt, trasigt, visset eller miljöer i törnrosasömn. Jag vill synliggöra
och visa på skönheten och
“värdet” i detta, säger EvaLena Molin.
Brudarna är ett ideellt
nätverk
som består av
cirka 300
kvinnliga fotografer i
Sverige
och
utomlands.
Medlemmarna är
alla verksamma
inom
mode,
konst,
reklam
eller dokumentärfoto.
Nätverket bildades 2003 med syftet att
synliggöra kvinnliga fotografer i en mansdominerad
bransch.
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Egensinnigt och
färgstarkt på
Konstpausen
KONSTPAUSEN | Konstpausen fortsätter att bjuda
på tittutställningar. Till den
sista september finns
Vivianne Nöjds målningar
och skulpturer inne i minigalleriet.
Vivianne Nöjd, född och
uppvuxen i Matfors i Norrland, arbetar sedan tolv år i
egen ateljé i Stockholm.
Motiven är nästan uteslutande människor. Målningarna och skulpturerna är i
starka färger och egensinniga former.
Bland många betydelsefulla lärare som hon inspirerats av under åren är
Anita Brusewitz Hansson,
Francesc Taltavull och Eric
Cederwall.

| kultur
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Bygdeboken Ekerö
hör snart av sig
EKERÖ | Bygdeboken
Förlag har anlänt till Ekerö
för att förverkliga sitt hitintills mest omfattande bygdeboksprojekt.
Under cirka ett och ett
halvt års tid kommer närmare 30 personer att intervjua cirka 7000 småhusägare, lantbrukare och sommargäster runt om i Ekerö
kommun. Samtliga fastigheter kommer även att fotograferas. Förutom de intervjuade fastighetsägarna

Kelvin Sommer

BÄGGE BILDERNA ÄR BESKURNA

Barbro Risto Gammeltoft

Abstrakta landskap
i Ekebyhovs slott
EKEBYHOVS SLOTT |Efter
ett långt sommaruppehåll är Mälaröarnas
konstförening åter i
tjänst och öppnar
konsthösten i slottsgalleriet den 30 augusti
med Barbro Risto
Gammeltoft och Kelvin
Sommer.
Barbro Risto, som gärna
ägnar sig åt naturinspirerat
måleri, vill med sina bilder i

akryl och oljepastell spegla
både inre och yttre landskap.
Inspirationen hittar hon
främst bland Bohusläns
bergformer och fjällvärlden.
Hon kommer ursprungligen
från Tornedalen och är sedan
1986 bosatt i Stockholm. Vid
sidan av sitt konstnärliga
bildskapande har hon arbetat
som bildterapeut och psykoterapeut inom landstinget.
Kelvin Sommer konstnär,

pedagog och skribent är född
i Köpenhamn och bosatt i
Sverige sedan 1965. Han bor
och arbetar i den idylliska
orten Julita. Hans oljemålningar är i en stil han själv
kallar halvabstrakt. Ofta blir
det färgrika landskap med
stark undergångskänsla, hus,
ödegårdar, ödsliga landskap
utan människor. Men det
finns också ljusare målningar
i svenska somriga färger.

kommer lokala skribenter
att presentera det som är
unikt för Ekerö kommun.
Även församlingarnas historia kommer att dokumenteras. Under våren 2010 planeras ”Bygdeboken Ekerö
kommun” att ges ut. Det
blir ingen bokhandelsförsäljning av Bygdeboken eftersom förlaget bara kommer att trycka boken i det
antal exemplar som det
finns förhandsbeställning
på.

Jordtavlor på Serendip
SERENDIP| Kulturkaféet
Serendip i Nyckelby bjuder
på norrländskt lugn när Åke
Signarsson från Västerbotten ställer ut sina målningar den 31 augusti klockan 12-18.
– Min konst är en hyllning till naturen, kärleken
och friheten. Det är inte lätt
att vara konstnär, men roligt och spännande. På Serendip har jag nu fått möjlighet att visa mina jordtavlor, gjorda med norrländskt
lugn, säger Åke Signarsson.
Serendip café är inrymt i
Tallgården som bland
mycket annat varit ålderdomshem från tidigt 1900tal.
– Härifrån hoppas jag

också att man kan få med sig
något av den ursprungliga
betydelsen av ordet Serendip, som är förmågan att ta
tillvara upptäckter som man
kommit över av en tillfällighet när man varit ute efter
något annat, säger Vanna
Kårfors.

Det kosmiska ögat
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EKERÖ BUDO – En klubb för hela familjen
Aktiviteter från 4 år till väldigt gamla
● Goshindo
● Judo
● Kickboxning
● Kick & Box

Kickboxning
bara för tjejer
– med kvinnliga
instruktörer.
Från 12 år

NYHET!
Ny filial
på Färingsö
Ekerö Budo
breddar sin
verksamhet
och öppnar
judogrupp för
barn 7-9 år.
Onsdagar
kl 18-19,
Färingsöskolan
EKERÖ BUDO = kunniga instruktörer, bra gemenskap, ödmjuk
stämning, ung, gammal, tjej eller kille.
Det är aldrig för sent att börja träna kampssport
Mer informtation på www.ekerobudo.com eller ring 073-0860088

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

Ett trevligare första intryck
Birka på Björkö är väl värt ett
besök. Naturen, det fina museet,
den fantastiska utsikten från
Ansgarsmonumentet, badklipporna
bara ett stenkast från ångbåtsbryggan, promenaden till Ansgarskapellet, de engagerade och kunniga
personerna i vikingabyn som visar
vikingatida skeppsbyggnadskonst,
järnframställning , konsthantverk
mm.
DET OMEDELBARA INTRYCK
som möter en besökare som kommer
med turbåt till färdstugan vid ångbåtsbryggan kunde dock göras trevligare.
Området kring färdstugan ger ett
mycket slitet och sunkigt intryck.
Färdstugans bänkar och stolar för
besökande med medhavd matsäck
har inte fräschats upp på många år.
Soporna från restaurangen samlas i

klädd i fritidskläder och är svår att
skilja från andra besökare, vilket vållade problem när jag febrilt letade
efter någon som kunde visa hur kaffeautomaten fungerade.
Vid den stora vikingamarknaden 7
juli då besökare invaderade Björkö
hade man inte satt in extrapersonal
på restaurangen vilket resulterade i
en lång stillastående kö, och de flesta
fick vända hem hungriga
Emellertid , priserna håller yppersta Stureplanstandard.
OM DET ÄR Riksantikvarieämbetet
eller Strömma Kanalbolaget som
ansvarar för miljön och servicen
känner undertecknad inte till, men
snälla ansvarige ordna lite trevligare
till nästa sommar.
stora högar vid gaveln utanför köket
Interiören i färdstugan ser inte
roligare ut. Inte en tavla , blomma

eller antydan till utsmyckning. Det
hela ger intryck av marketenteri.
Den i övrigt artiga personalen går

– Besökande sommaren
2008-08-14

Vägverket vilseleder kommunen om färjetrafiken
EN AV MÅNGA FRÅGOR
från mötet i Stenhamra den 16
juni, om Stenhamras framtid.
Varför måste vi betala för våra
resor på färjan? Vägverksfärjor i Sverige är avgiftsfria,
vilket också bekräftades av
kvällens processledare Göran
Cars, som önskade att någon
representant från Vägverket
varit med under mötet.

Svar från Ekerö kommun:
Kommunalråd Peter Carpelan
gav sig med tvekan in i debatten och gav svaret att Statens
Vägverk har avrått Ekerö
kommun och dess färjerederi
från att göra resorna avgiftsfria. Motiverar med att all
tung trafik från E20 västerut,
då kommer att ta vägen via
Ekerö, vilket politikerna inte

vill. Är denna förklaring
kommen från vägverket har
man missat såväl den besvärliga trafiksituationen som vår
unika miljö. Alla vi som använder färjan, reducerar antalet bilar på väg 261 mot Brommaplan. Dessutom vid eventuella problem med Tappströmsbron är boende på Ekerö hänvisade till färjan för att

nå fastlandet/Stockholm.
Förslag: alla åker gratis på
färjorna. Sätt en totalvikt för
fordon, som förhindrar en
oönskad trafik över Ekerö.
Den tunga trafik, som servar
Ekerö får ett speciellt tillstånd
för nyttjande av färjorna, så
även våra företagare, industrier med distribution till och
från fastlandet.

Peter Carpelan, se nu till så
att vi ekeröbor, liksom övriga
boende på öar i Sverige, inte
behöver betala avgift på de
färjor vi (staten) äger och redan har betalat via solidarisk
skatt. Den ”Trippelskatt” som
vi boende i Ekerö kommun får
betala måste bort.
– Hälsar A i Stenhamra

PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?
Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.
Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com

Ekerö Centrum

Massor med höstnyheter
för både Dam och Barn!
Äntligen har vi fått in det nya märket
för barn – Me too

Konstgalleri, presentbutik, kaffeservering

“Snårpan” 31/8 på Ölsta
En barn- och familjeföreställning för barn 3-9
år. Snårpan en svängig barnMUSical av och
med My Blomqvist.
Föreställning: 16.00.
Vi har insläpp redan från kl 15.00 och föreställningen håller på i 50 min.
Barn 80:-. Vuxen gratis i sällskap med barn.
www.olstafolkpark.se

I GALLERIET:
5 -24 augusti
Ann-Marie Bergström textila bilder
26 augusti-21 september
Margrethe Sjöberg måleri
27 och 28 september KonstRingen 12-18
Berit Eriksson och Else-Marie Widén
ÖPPET Augusti: tis-sön 12-17. September: lör och sön 12-16
Tel. 560 353 00 www.hantverksstallet.nu VÄLKOMNA!
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Otäck konstruktion av tunneln vid Ekebyhov

Med moppe och idioti

MÅNDAG eftermiddag den
26 maj kom jag cyklandes
genom Ekebyhovsvägens
cykel- och gångtunnel. Har
alltid tyckt att denna tunnel
är otäck att cykla genom på
grund av mycket dålig sikt.
Tunneln har backe med
sväng från båda håll och är
ovanligt smal – i alla fall om
jag jämför med tunneln som
går till centrum vid kommunalhuset). Så med tanke på
dessa faktorer kollade jag
över Ekerövägen för att se om
jag skulle få möte och såg
ingen, men med cykel går det
fort. Väl nere i tunneln kolli-

EN DAG I VINTRAS kom
min son hem från skolan
och berättade med mycket
stolt röst, att ungdomarna i
Stenhamra äntligen blivit
bönhörda och skulle få en
egen Skatepark. Jag blev
mycket glad å hans vägar.
Skateboardingen har för
många tonåringar blivit mer
är en fluga. Det är istället en
livsstil och en utmanade och
skicklighetskrävande idrott.
Jag blev också stolt, när det
uppdagades att min son tillsammans med skate- och
skolkamrater samt fritidsledaren i Uppgårdsskolan,
hade lyckats övertyga kommunledningen om behovet
av en skateboardanläggning
även i Stenhamra.
Alla ungdomarna har, sedan klartecknet från kommunen, arbetat hårt med
planering av kvartsramp,
fun-box, rail, kick och andra
för mig okända skateredskap. Det var ”trucksen” i
taket när sedan Skate-anläggningen anlände till
Stenhamra en kväll i maj.
Byggarbetarna iordningställde anläggningen på rekordtid och det var bara att
invänta invigningen med
pompa och ståt! Nu fick vi
tyvärr uppleva tydligt på
vad avundsjuka och dumhet
i kombination kan åstadkomma! Redan natten före
invigningen av Stenhamra
Skate Park, hade några illa-

derade jag med en annan cyklist. Kanske cyklade jag också
i mitten av tunneln för att
komma upp för backen. Jag
slog i huvudet i tunnelväggen
som konstigt nog är cementerad med småsten och en
sådan liten sten slog ett sår i
skallen på mig och det blödde
rätt så mycket. Jag har en
cykelhjälm men den låg
hemma för jag skulle ju ”bara” cykla på cykelvägar. Den
14-årige pojken som jag kolliderade med hade klokt nog
hjälm. Han fick ändå en del
småskador, men inget allvarligt som tur var. Han reage-

rade blixtsnabbt och skrek till
några andra ungdomar som
stod vi busshållplatsen på väg
hem från skolan att ringa
ambulans. Dessa ungdomar
stod sedan kvar till ambulansen kom. Det kändes som en
evighet, men jag vet inte hur
lång tid det tog. En del ungdomar missade bussen för att
de hjälpte mig med pappersnäsdukar som jag kunde
trycka mot såret, tog bort
min cykel samt tog fram min
kofta från väskan och la över
mig eftersom jag frös. Ja,
dessa ungdomar var mycket
omhändertagande och stöd-

Äntligen cykelbana ut mot Munsö!
EKERÖ ÄR KÄNT som
Kulturens övärld och som en
attraktiv ekokommun. Det
är viktigt att slå vakt om
detta samt att bevara kommunens karaktär.
För att gynna våra barns
och ungdomars hälsa och för
att underlätta till ett aktivt
friluftsliv för oss alla, bör en
hälsofrämjande inriktning i
kommunens hälsostrategi
inkluderas.
Att bygga flera cykel- och
gångbanor är angeläget för
att värna om vår unika miljö,
öka folkhälsan samt höja
säkerheten för våra gångoch cykeltrafikanter.

Därför har vi moderater
sedan valet 2006 arbetat för
att det byggs en gång- och
cykelbana från Ekerö tätort
ut mot Munsö. En första
etapp på denna gång- och
cykelbana är planerad att
byggas från korsningen

Ekerövägen/Sanduddsväge
n till korsningen Ekerövägen
/Ekerö kyrkväg med byggstart under 2009.
Då det pågår en inventering av kommunens gångoch cykelbanor kommer
detta att ligga som ett underlag för framtida prioriteringar, i samband med att
detaljplanerna inom kommunen fortskrider. Vi jobbar
vidare med vårt vallöfte att
bygga en gång- och cykelbana ut mot Munsö!

– Cecilia Norlin (m)
Jörgen Reisig (m)

jande i denna situation. Som
ni se klagar jag på tunnelns
konstruktion och klandrar
även mig själv som inte hade
hjälm. Idag har jag alltid
hjälm när jag cyklar även om
det ”bara” är cykelväg. Men
det som är allra viktigast för
mig är att tacka dig som jag
kolliderade med som så
snabbt reagerade och tillkallade hjälp och alla andra
tappra ungdomar som gick i
klass 7 i Tappen, som hjälpte
till på ett föredömlig sätt.
Känn er stolta. Jag mår bra nu.
– Monica

Bra jobbat
Ekerö
kommun!
JAG VILL FRAMFÖRA mitt
tack till Ekerö kommun som
röjt längs stranden och
restaurerat gångstig och sittbänkar längs stranden öster
om Stockbybadet i Stenhamra. Jag ser fram emot
fortsatt utveckling av området! Varför inte ett kafé i
gamla reningsverket med
parkeringsplatser så det blir
mer grönytor och mindre
bus nere vid bryggorna?
– Mattias Hammarström, Stenhamra

sinnade taggat ner hela anläggningen med sprayfärger.
Det var helt fullklottrat!
De tonåringar som arbetat
hårdast med invigningsförberedelserna blev naturligtvis helt förkrossade! Dock
inte mer än att de också
skulle bli heligt förbannade!
De tog därför saken i egna
händer och sanerade allt!
Hem till en farsa med dignade förråd av ”rätt sorts”
rengöringsmedel. Fram
med trasor och gnida bort all
kletig, äcklig sprayfärg bort
från ramperna. Min son
hade färgrester överallt,
men svettig och stolt försäkrade han mig om att det var
värt det! Misstankar mot
vissa ligister finns men går
inte att bevisa.
Skateparken har visat sig
bli en samlingsplats för
Stenhamras ungdomar och
det är bra. Tyvärr har det
framkommit att moppeåkare tror att rampen och de
andra redskapen är till för
även mopparna. Jag kan
upplysa dem att så inte är
fallet. Jag har själv bevittnat
”hemliga filminspelningar”
så jag kan garantera att det
åks moppe på fel ställen.
Alla är välkomna att nyttja
Parken, men – och det är ett
stort men – använd den med
en bräda och förstånd inte
med moppe och idioti!
– Sam Lönnroth

Ekerö Vårdcentral informerar
Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00
Distriktssköterskorna: 560 375 00
Vaccinationsmottagning: 560 375 00
Diabetessköterska: 560 375 30 måndag och onsdag 9.30-10
Kvällsmottagning: måndag och torsdag för akuta besök kl 17-20
Tidsbokning ska ske via telefon 560 375 00
Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 687 78 60,
Klädesvägen 12 plan 2, Bromma.
Fax 560 375 49
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Återbudstelefon 560 375 70

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se
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Fokus tar upp högaktuella debattämnen
som kräver lite större
utrymme och mer analys än vad som ryms
på insändarsidan.
Skriv ändå så effektivt
som möjligt, högst
3 500 tecken inklusive
blanksteg.
• Skicka texten till
fokus@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Fokus”, Box 100
178 22 Ekerö

Politiker i otakt med sina väljare

A

v de cirka 17 000 röstberättigade ekeröborna har
2 040 röster begärt en
folkomröstning om försäljning av Ekerö Bostäder. Den styrande politiska majoriteten i fullmäktige säger nej till detta folkliga
krav.
Majoritetspartiernas motivering
är följande: Förtroendevalda har att
ta ansvar i alla politiska frågor och
fatta beslut i en representativ demokrati. Frågan är vidare enligt majoriteten inte kommunövergripande
och berör inte majoriteten av kommunens innevånare.
Ärendet bordlades i fullmäktige
den 17 juni genom en minoritetsbordläggning.
Vi i Nätverket Rädda Ekerö Bostäder har följande kommentar till majoritetens motivering:
KOMMUNALLAGEN GER möjlighet till

folkomröstning. Majoriteten kan
inte strunta i lagen. De måste acceptera ett folkligt initiativ om folkomröstning. Majoriteten har inte tagit
upp frågan om försäljning i valet
2006. Frågan har överhuvud inte
diskuterats i Ekerö innan ordföranden i kommunstyrelsen Peter Carpelan, utan egentligt beslutsunder-

svar för kommunen. Många innevålag, i blixtfart ville driva igenom en
nare i Ekerö berörs till exempel:
försäljning. Majoriteten kan alltså
• De boende i Ekerö Bostäders läinte göra anspråk på att vara ”repregenheter liksom de som står i bosentativ” i frågan. Namninsamstadsskön, 1 496 registrerade intreslingen har på kort tid samlat 2 040
seanmälningar.
namnunderskrifter. 9 av 10 tillfrå• Personer som inte har ekonomiska
gade har skrivit på namnlistorna.
förutsättningar att köpa en villa eller
Och namninsamlingen fortsätter.
insatslägenhet,
Majoritetspartipersoner som flyterna tar inte sitt
Majoritetspartierna tar ofta, yngre,
ansvar och är inte
äldre, ensamstårepresentativa för
körde än en gång
ende personer med
innevånarna i
hänsynslöst
över
flera.
Ekerö!
kommunallagen
• Olika arbetsgiEKERÖ HAR TIDIvare. Den största
och demokratin
GARE, åren 2003
arbetsgivaren är
och 2006, genomEkerö kommun
fört två folkomröstningar om trängSammantaget innebär detta att
selavgift/skatt. Ekerö har inte beslumånga innevånare i Ekerö under nåtanderätt i denna fråga. Trots detta
gon del av sitt liv berörs av kommugenomfördes folkomröstningarna,
nens ansvar för bostadsförsörjninnågra principiella betänkligheter elgen i kommunen.
ler dylikt fördes inte fram.
Den demokratiska processen angår
Folkomröstningen om försäljalla innevånare. Försäljningen ska
ningen av Ekerö Bostäder gäller två
dessutom enligt den styrande majofrågor, bostadsförsörjningen i komriteten stärka kommunens ekonomi.
munen och den demokratiska proKommunens ekonomi är en angeläcessen.
genhet för alla.
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN ÄR enligt

KOMMUNSTYRELSEN sammanträdde

regeringsformen, socialtjänstlagen
och bostadsförsörjningslagen ett an-

kl 14.00. Kommunfullmäktige sammanträdde kl 18.30 för beslut. Proto-

kollet från kommunstyrelsen var
inte tillgängligt vid denna tidpunkt,
det delades ut under matpausen och
kunde läsas av ledamöterna ca kl
20:00.
Det var alltså bara politikerna i
kommunstyrelsen och, senare under
kvällen, politikerna i fullmäktige
som kunde ta del av kommunstyrelsens motivering för beslutet. Den
stora allmänheten kunde det inte.
Inte heller de 2 040 ”namnunderskrifterna!” Ingen kunde diskutera
frågan internt eller med de beslutande i fullmäktige.
Majoritetspartierna körde än en
gång totalt hänsynslöst över kommunallagen och den medborgerliga
demokratin i kommunen!

Per Eskilsson,
kontaktpersom för
Nätverket Rädda Ekerö
Bostäder

Varför så bråttom med att sälja?

J

ag ser mycket fram emot den
att man skall kunna äga sin lägenutredning av kommunens
het även i ett hus som också beekonomi som tack vare folkstår av hyresrätter. Än så länge
partiets krav blev ett villkor
handlar förslaget om ägarlägenför den fortsatta försäljningen av
heter vid nyproduktion men
Ekerö Bostäder.
Ekerö skulle ju kunna bli först
Det torde för alla stå helt klart
med att införa ägarlägenheter
att en försäljning knappast brådsäven i äldre hus. Tillämpar vi
kar, då marknaden för fastigheter
detta borgar det ju för att vi får ut
och finans allt sedan hösten 2007
”rätt” betalt för fastigheterna/lävarit helt ur balans. Om det är
genheterna samt också att de som
kommunstyrelsens rådgivare
vill fortsätta i hyresrätt får den
som påstår att
möjligheten.
det just denna
Valfriheten är en
En ny ägare kan
sommar är rätt
angelägen tanke
tidpunkt att
behöva sälja ut flera för Kristdemosälja fastigheter
av fastigheterna för kraterna.
blir jag verkligt
Som Kristdeatt på så sätt få en
bekymrad.
mokrat unnar
jag alla männirimlig avkastning...
skor att själva få
JAG HOPPAS
äga sitt boende
PÅ ett klarläggande om varför kommunstyrelvarför jag inte har något emot
sen just valt att sälja själva bolaprincipen att sälja Ekerö Bostäder,
get. Det finns ju flera olika sätt att
dock är det ju viktigt att avveckla
avveckla ett allmännyttigt bobolaget på ett ansvarsfullt sätt. De
stadsbolag. Ett sätt som vore insom vet lite om fastigheter vet att
tressant att pröva vore ju att titta
köpeskillingen på bostadsfastigpå förslag som Kristdemokraheter i princip är en funktion av
terna lagt fram på riksplanet, det
erhållna hyresintäkter. Betänk att
vill säga införandet av ägarlägenEkerö bostäder har Sveriges
heter. Förslaget går i korthet ut på
högsta hyror vilket ger ett ome-

delbart samband med det tänkta
priset. Detta leder till att den nya
ägaren skall ränta ett kapital som
är dubbelt så högt som det nuvarande! Alla och envar kan räkna ut
att hyresgästerna även fortsättningsvis kan räkna med en ägare
som är piskad att i än högre utsträckning än tidigare pressa upp
hyresnivån ytterligare.
JAG OROAS AV att en ny ägare

kan komma att behöva sälja ut
flera av fastigheterna för att på så
sätt få en rimlig avkastning på sitt
kapital. Detta leder då snabbt till
att antalet hyreslägenheter sjunker. Ju ”bättre” vi får betalt för
Ekerö Bostäder desto högre press
blir det på den nya ägaren att höja
hyror och sälja fastigheter till bostadsrättsföreningar.
Jag menar då att det är bättre att
vi i kommunens/bolagets regi gör
en smidig avveckling av det allmännyttiga bolaget, dels för att få
så ”rätt” köpeskilling som möjligt,
men också för att kunna styra avvecklingen på ett sådant sätt att det
långsiktigt gagnar både kommunens ekonomi och inte i onödan
utsätter våra hyresgäster för något

som de definitivt inte förtjänar. Vi
måste ju ha klart för oss att det är
befintliga hyresgäster som via de
hyror de nu betalar ger bolaget dess
värde.
JAG HAR SVÅRT ATT SE den poli-

tiska motsättningen i att göra en
noggrann analys av de ekonomiska förutsättningarna både för
kommunen och för Ekerö Bostäder. I den debatt som följde i våras
tycker jag att oppositionen framförde både välgrundade och från
ekonomisk utgångspunkt ganska
självklara synpunkter och argument som jag nu hoppas skall tillgodoses i den utredning som skall
föregå en eventuell försäljning.
Vi har både råd och tid att på ett
seriöst och ansvarstagande sätt
avveckla/utveckla det allmännyttiga Ekerö Bostäder som under så många år har tjänat sitt
syfte, både ekonomiskt och bostadspolitiskt. Vi har alla skäl att
göra detta på ett sätt som inte
missgynnar hyresgästerna.
De hyresrätter vi har skall vi
vara rädda om då det i dagens läge
och troligen inte inom överskådlig tid kommer att produceras

några nya, hur gärna vi än vill tro
att vi kan ”planera” fram dem.
JAG HOPPAS ATT senare under

hösten kunna återkomma med
kommentarer kring den skuldsättning som kommunens revisorer och KS stödjer sin försäljningsargumentation på. Bakom
den ”stora skuldsättningen” finns
ju också en tillgångsmassa som
avsevärt överstiger de skulder
som kommunen har. Vore intressant att se hur vårt verkliga egna
kapital ser ut. Jag slår vad om ett
kvällsarvode att det överstiger det
redovisade ”egna kapitalet” med 1
miljard, vem vill sätta emot ?

Peter Östergren,
ersättare i
kommunfullmäktige (kd)
VD OMNIAgruppen AB

Beslutet om försäljning kuppades igenom
å ett kuppartat sätt
kommer den borgerliga alliansen sälja ut
Ekerö Bostäder och
därmed Ekerö kommuns
möjligheter att bedriva en
aktiv och ansvarsfull bostadspolitik. På cirka sex
veckor beslutade den moderatledda alliansen att påbörja
försäljning från det att ären-

P

det börjat som en “övrig
fråga”.
Frågan om folkomröstning
har inte avgjorts ännu men
moderaterna, centerpartiet,
folkpartiet och kristdemokraterna drev i kommunfullmäktige den 17 juni ändå igenom beslutet trots hårt motstånd från den samlade
oppositionen.

Insamlingen av namnunderskrifter till stöd för en
folkomröstning fortsätter.
Trots att fler än 11 procent nu
skrivit under, tycks inte heller det förhindra eller försena
beslutet om försäljning eller
stämma allianspartierna till
eftertanke.
Agerandet visar att den
borgerliga alliansen i Ekerö

saknar respekt för demokratiska rättigheter.
I VAXHOLM har man sålt det
kommunala bostadsbolaget
och efter 9 år kan vi se resultatet. 4 olika ”långsiktiga”
ägare har sett till att 1200
hyresrätter blivit ca 300, resten har ombildats till
bostadsrätter.

Med samma takt i Ekerö
riskerar 600 hyreslägenheter
att försvinna.
VI

SOCIALDEMOKRATER

menar att det är när kommunen äger bostäder som Ekerö
kommun kan garantera att
det finns hyresrätter i Ekerö.
Det är det enda sättet att
garantera att inte hyresrätter

ombildas till bostadsrätter.
Kommunens allmännyttiga
bostadsbolag har inte som de
privata stelbenta vinstkrav
som rättesnöre. Rädda Ekerö
Bostäder kvar i Ekerö kommuns ägo; Rädda allmännyttan i Ekerö!

Georg Gustafsson (s)
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SÄLJES

Matsalsbord, 6 klädda
stolar, 1 iläggsskiva 1600 kr.
0736-47 23 14.
Dubbelsäng handgjord av

snickare, 2 sultandynor.
1000 kr. 0736-47 23 14.
Plastbåt Örnvik med motor
Evinrude 6 hk, tillhörande
tank 20 L. Pris 6000 kr.
Tel 070-214 88 27.

Stor studsmatta 4x4 meter.
Pris: 500 kr. 070-214 88 27.
Kompressor. Pris 250 kr.

Tel 070-214 88 27.
"Magnetmadrass" tysktill-

verkad MCR (magnetic resonance system). En allsidig
hjälp till bättre hälsa. Pris.
11.000 kr. Tel 560 510 36.



ÖNSKAS HYRA

Stuga, torp el. hus, 2-3 rok i

minst 1 år ö. hyra av skötsamt par. Vi är rökfria, har
ordnad ekonomi och goda
ref. 08-39 32 39.
Familj önskar hyra hus/del
av hus el stuga, för längre
tid, i Hilleshög, Sånga-Säby
el närhet. Ev byte mot lgh i

| privata marknaden

Bromma. 739 06 52 el sms
0733-32 31 31.
Önskar hyra litet hus, del i
hus, radhus eller lägenhet
i äldre hus 2-4 rok.
08-579 723 32.
Önskar hyra garageplats till
veteranbil. Helst uppvärmt
och tillsvidare. Ola. telefon
070-581 34 77.
Jordbruksmark, några
hektar, på Färingsö/Ekerö
önskas arrenderas/hyras.
070-640 63 65.



UTHYRES

Liten villa uthyres med stor
tomt nära buss vid Svartsjö.
4 rum och kök. Kommunalt
VA. Nyrenoverad. Ring
0708-51 58 57 för beskrivning.
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hagsbadet. 8-10 gånger
/månad. Eva 0708-34 28 68
el 560 366 10.
Dagmatte/husse sökes till
2 små hundar 3 dag/vecka.
11-27 ers enl ök. 0731-56 64
40, 0730-70 30 50.



EFTERLYSNING

Vi har den bästa lösningen
för just ditt hus.
Ring för vårt
hösterbjudande!

Vet du något om denna
katt? Den
håller till i
Gustavalund.
Den är full
med tovor,
kala fläckar, är skygg och
mager. 070-22 22 485.



TACK

Ett stort tack till alla inspirerande ledare på Mälarö träningsverk. Ni är kanon och
får alla att må toppen!
Glad motionär.

SÖKES

Hjälp m hämtn dagis/ fritids
1-2 ggr/v ht-08, vt-09 och ev
ngr helgkv. Vi tror du är över
18 år och tycker om att vara
m barn. Ekerö näromr.
070-405 50 03,
Dagmatte till snäll storpudeltik som bor vid Lund-

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 150 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.



ÖVRIGT

Områdesloppis på Skep-

parns väg i Kungsberga. Sön
31/8 kl 11-15. Möbler, porslin, barnkläder, prydnadssaker, handblåst glas, lampor,
väskor, böcker mm.

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

Välkomna till vår butik! Hemvärnsvägen 1 i Stenhamra centrum
ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök.

Mobil: 070-260 16 24

Tel & Fax 08-560 466 00

www.ekvt.se

Våra duktiga florister
binder allt enligt
kundens önskemål

32

familj | MÄLARÖARNAS NYHETER • 25 AUGUSTI 2008

sorgbinderier kistdekorationer
brudbuketter snittblommor
arrangemang krukväxter
företagsservice blommogram
●

●

●

●

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

Hanna och
Johan Lindqvist fick 12
maj en pojke
som heter
Love. Syskonen heter
Alba och
Elis.

Välkommen
till världen
Leo! 25 maj
-08. Grattis
Thérese och
Christian
Sundqvist.
Mormor
och morfar.

Välkommen
älskade Adelin, född 9/6.
Julian och
Dennis syster. Vår dotter, Anette
och Stefan
Lovén.

Matilda
Norman
fyllde 11 år
den 18 juni.
Stort grattis
från pappa,
mamma
och brorsan.

Grattis
Robin
Söderstedt
3 år den 19
juli. Kram
Tilde,
mamma
och pappa.



Iris fyllde 3
år den 19/6!
Många grattiskramar
till lilla
prinsessgrodan,
från
mormor!

FÖDDA

• Välkommen till världen
älskade Emil! Alvins
lillebror. 23 maj 2008
Jens, Hanna och Cub.

Vår lilla Mamsen,
Svärmor, Mormor och
Gammelmormor.

Vår älskade Mamma
Svärmor och Farmor

Anna-Lisa
Gäfvert

Linda
Netterström

* 7 mars 1914

* 26 november 1917
✝ 27 juli 2008

har lämnat oss efter
ett liv fyllt av kärlek och
omtanke om oss alla
Adelsö
den 13 augusti 2008
INGRID
Suzanne och Franco
Anette och Benny
Niclas
EVA och LABBE
Mona
Släkt och vänner

BÖRJE OCH GUNNIE
Helena Annica
med familjer
Älskad - Saknad

____________________

Grattis
Benjamin
Graf på 7årsdagen
den 5 juli.
Pussar och
kramar från
farmor och
farfar.

Grattis
Kasper Graf
på 7-årsdagen den 5
juli. Pussar
och kramar
från farmor
och farfar.

Grattis Tim
Henström,
3 år 7 juli
från mamma, pappa,
Lina Jesper,
mormor,
morfar, Jens
och Tess

Grattis Gustav Z på 12årsdagen
29/7. Grattiskramar
från mamma, pappa,
Hanna och
Hilda.

• 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.

Begravningen har ägt rum.

Jag drömmer jag vandrar
i skog och mark
Jag drömmer jag åter
är frisk och stark
Väck mig inte ur dröm
så skön
Låt mig få sova, det är
min bön

DÖDA

• Signe Birgitta Linder,
Färingsö, avled 31 maj, 72
år.
• Sven Erik Olsson, Ekerö,
avled 9 juni, 82 år.
• Birgitta Unéa Sellin,
Ekerö, avled 19 juni, 90 år.
• Barbro Märta Margareta
Henckel, Ekerö, avled 22
juni, 81 år.

• Kerstin Margareta
Wiberg, Ekerö, avled 24 juni,
71 år.
• Bengt Alvar Johannes
Fagerlund, Adelsö, avled 25
juni, 66 år.
• Knut Valdemar Bosrup,
Adelsö, avled 2 juli, 88 år.
• Lars Staffan Eriksson,
Färingsö, avled 2 juli, 68 år
• Kjell Otto Darin, Ekerö,
avled 3 juli, 85 år.
• Lars Gustav Urban
Thorson Qviberg, Adelsö,
avled 6 juli, 59 år.
• Ola Mikael Frisk, Munsö,
avled 6 juli, 41 år.
• Elna Maria Eriksson,
Ekerö, avled 11 juli, 88 år.
• Siv Gunhild Elisabet
Monell, avled 23 juli, 72 år.

f. Lantz
* 16 november 1922
Vår älskade lilla Mamma
Farmor och Mormor
har stilla insomnat
Vaxholm 26 juni 2008

Ett varmt tack!
Till alla er som med blommor, gåvor och närvaro hedrat
Urban Qvibergs bortgång.
Stintan Stefan
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Vår älskade
Elliot fyllde 7
år den 25
juni. Stort
grattis från
mamma,
pappa, Love
och Zacharias.

Majris
Svensson

____________________
Vi tar farväl av Anna-Lisa
i Adelsö kyrka fredagen
den 5 september kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmäl ditt
deltagande till IGNIS i
Vällingby 08-87 50 14 eller
via vallingby@ignis.se
senast 2 sep. I stället för
blommor tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden tel
0200-88 24 00.
Valfri klädsel.

• En dotter! Linda Sundh
och Per Bergstedt.
Södra BB 10/7 -08.
Grattiskramar från mormor
Gittan och Uffe.

Grattis Tilda
Jacobsson,
Träkvista,
som fyllde 3
år den 22/6.
Kram från
mamma,
pappa och
Linnea.

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Tidningen ansvarar ej för

Boende utanför kommunen
425 kr/år. Betalas på bankgiro
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2008

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

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

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

ROLAND och ANNIKA
MARITHA och CURTH
CARINA och FREDDIE
PÄR-JOHAN och
MARGARETA
BARNBARN
BARNBARNSBARN
Plötsligt slocknar en låga
som värmt och givit allt
Ett ljus blåses ut
hastigt känns det isande kallt
Någonting brister stilla
en röst, en kraft dör ut
och strax förnimmer man
tydligt att inget är som förut.

____________________
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i Adelsö kyrka.

KLOCKAREBOLAGET
BEGRAVNINGSBYRÅ AB

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

WMR

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB
●
●
●
●

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik
Ekerö Centrum



ENTREPRENAD



Bil & Maskin

ARKITEKT

Köksluckor
m.m. lackas!

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com
560 521 00, 070-202 90 19

Snabb leverans!

Tel 560 244 38



BILUTHYRNING

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

BEGRAVNINGSBYRÅER

STÄDNING



FASTIGHETSSERVICE



Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning,
Kontorsstädning, Golvvård,
Trappstädning mm.

070-471 89 33
560 243 62

LOKALER

Flyttstädning?
❒
❒

Står ni inför om- eller nybyggnadsplaner? Vi hjälper er att få
ihop tankar och idéer till funktionella och realistiska lösningar.
Kontakta:
Arkitekt SA
Erland Klingberg
560 242 76, 0707-94 89 54
erland.klingberg@telia.com
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Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

Service & rep av
bilar & maskiner
Däck & Fälg försäljning
Specialitet:
Amerikanska bilar & Däck

560 349 30, 528 006 55



LACKERING

| service för dig!

❒
❒

Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.

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

Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 47 111

560 301 00

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

0705-94 23 19

Bryggavägen 5, Ekerö
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel



BILUTHYRNING

 FYRHJULINGAR/MOPEDER 

MASKINER



HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

TRÄD- & TOMTARBETEN

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40



BILSERVICE

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se



BRANDSKYDD



FÄRGHANDEL



MÅLARE

CGS
Trädfällning
✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport
– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

I samarbete med samtliga
försäkringsbolag

Göran Sundström
Tel. 560 453 04
Mobil. 070-578 56 59



BRUNNSBORRNING

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB



FÖNSTER



PLÅTSLAGERI



TRYCKERI



RÖRARBETEN



VÄRMEPUMPAR

Trygghet & Kvalitet

Tel: 08-560 243 48
Mobil 070-895 65 45
Fax 08-560 243 15
Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se



Service  Däck
Plåtreparationer

DATA



KONTORSMATERIAL M.M

●

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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

www.aseanna.se

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

N
TAKARBETE
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Lugn sommar på Mälaröarna

Tillbyggnad
Ombyggnad
❒ Nybyggnad
❒ Generalentreprenad
❒ Kvalitetsansvarig
enl PBL – nivå E
❒ Kompetens för
asbestsanering
❒
❒

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

Givetvis fri offert på
alla arbeten
Kontaktperson:
Mats Fältgård

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

070-770 65 79
08-643 83 65

www.aeeb.se

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

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

Sommarens brottsstatistik tyder på
att Ekerös närpoliser haft en relativt
lugn sommar på jobbet. För brandmännen på Ekeröstationen har det
periodvis också varit lugnt.
Exempelvis har antalet bilstölder under
en åttaveckorsperiod varit två stycken i
sommar, jämfört med åtta förra året.
De enda brotten som ökat markant
utifrån antalet anmälningar är misshandel och skadegörelse.
– Det har varit en lugn sommar vad
gäller antalet anmälningar och larm.
Att skadegörelseanmälningarna ökat,
där även klotter ingår, beror delvis på
kommunens uppmaning till alla att
anmäla allt klotter omedelbart. Det
positiva är att uppklarningen av klotterbrotten numera är mycket stor, säger närpolischef Ann-Kristin Gunnarsson.
Brandförsvaret åkte under den sommartorra perioden på flera mindre
markbränder. Även antalet trafikolyckor har varit relativt många under
sommarperioden.
Här följer ett axplock av händelser

●

Lamellgardiner ● Skärmgardiner ● Rullgardiner
● Gardinstänger och skenor ● Markisväv

●
●

Gardintyger
mm

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista ● Telefon: 560 355 01
Öppet mån-fre 10-18. Lördagar stängt 21/6 -10/8
Semesterstängt vecka 29

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

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

Hälsokost ● Frisör
Massage ● SPA
● Ansiktszonterapi
●
●

Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16

●

Mån-fre 11-18

●

Pråmvägen 4A, innergården

som inrapporterats under sommarmånaderna. Under midsommaraftonsnatten fick polisen samtal från minst tre
föräldrafria ungdomsfester som delvis
spårat ur. Bland annat fick två personer
föras till sjukhus efter att ha blivit
misshandlade vid en fest i Drottningholm.
21 JUNI I En anmälan om brott mot
sjötrafiklagen görs av en man som sov i
sin båt och blir påkörd utanför Krankholmen/Kärsön. Föraren är uppenbart berusad och kör iväg skrattande.
• En kvinna på Ekerö gör en misshan-

 påG
FORTS FRÅN SIDAN 2
Biståndsloppis
i Ekerö centrum 6 sep kl 1015. Träffa Nassim Al Fakir
och gör en insats för världen! Vi bjuder på ett bord
där du säljer dina saker och
du skänker minst 25 procent av vinsten till vårt biståndsprojekt i Tanzania.
Höstmarknad
Färingsö Hembygdsförening arrangerar sin traditionella marknad på Färingsö
hembygdsgård. Försäljning
av lokala produkter; träar-

delsanmälan efter att ha blivit biten i
fingret och dragen i håret.
22 JUNI I Räddningstjänsten drar upp
en häst som gått ner sig rejält i ett dyhål
vid Bredablick i Drottningholm.
26 JUNI I Tre personbilar är inblandade
i en kollision vid Kanton på Lovö.
5 JULI I Ett sexuellt ofredande anmäls
sedan en man blottat sig och sagt nedsättande skällsord till en kvinna i
Ekerö centrum.
• En mc-förare kör av vägen och skadas
svårt vid Hillehög.
6 JULI I En cyklist skadas svårt vid kollision med en bil på Jungfrusundsvägen-Bryggavägen.
• Tre personer skadas lindrigt när när
en lätt lastbil kör av vägen nära Pressbyrån i Drottningholm.
8 JULI I Ett villainbrott genomförs i
Drottningholm. Inbrottstjuven tar sig
in genom ett fönster och stjäl dator,
smycken med mera.
• Ett slagsmål i Ekerö centrum mellan två gäng, där samtliga är födda
kring 1990, resulterar i fem misshandelsanmälningar mot en misstänkt
som utdelat sparkar och slag. Flertalet
av de inblandade kommer från Hässelby och Vällingby.
9 JULI I En 23-årig kvinna som ska
besöka en vän i Tappström blir biten
av en rottweiler. Hon förs till sjukhus
för operation.
12 JULI I En villabrand sker i Närlunda. Ingen är hemma när brandförsvaret anländer till villan som brinner
kraftigt på två våningar. Det krävs åtta
timmars insats med eftersläckning för
att få bukt på branden.
14 JULI I En personbilsägare på Ekerö
anmäler att någon lossat muttrarna på
ett av bilens hjul så att det lossat när
han körde iväg.

beten, textil, bröd, saft,
grönsaker, blommor, ljus,
honung m m. Servering och
lotterier. 6-7 september kl
12-16.
Wendtholmsdagarna
Wendtholmens Kungsgård,
Färingsö. Traditionell konstoch hantverksutställning i
1700-talsmiljö. Kafé och
loppis. Öppet: 6-14 september lördag-söndag 12-17,
måndag-fredag 17-19.

Friluftsfrämjandet/
Studiefrämjandet
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 6-7 sep kl 12-16.

19 JULI I En pojke född -90 anmäler att
han blivit utsatt för ett personrån i
Knalleborg, där rånarna tog hans
mobiltelefon.
23 JULI I En anmälan om brott mot
speciallagstiftningen görs efter att flygplan störtdykt samt flugit lågt över
Husbygropen på Munsö.
27 JULI I En narkotikapåverkad man
slår sönder ett fönster på äldreboendet
Kullen och tar sig in i huset. Mannen
grips på plats.
28 JULI I Ett mordförsök anmäls sedan
någon skurit av bromsledningarna till
en personbil i Drottningholm.
29 JULI I En person skadas allvarligt
och två lindrigt vid en trafikolycka
mellan två personbilar och en lastbil på
Ekerövägen vid Tappström.
30 JULI I En man på en fyrhjuling
stoppas av polis på Munsö. Mannen
saknar körkort och misstänks för olaga
narkotikainnehav.
1 AUGUSTI I En kvinna på äldreboendet Kullen vaknar klockan 01.15 av att
det står en okänd man i hennes rum.
Åtal om olaga intrång och hemfridsbrott är att vänta för mannen.
• Polisen hittar en molotovcocktail
(primitiv hemmagjord handgranat) i
Vikingarondellen. Ett vittne har tidigare sett ungdomar kasta en molotovcocktail i närheten.
2 AUGUSTI I Ett villainbrott sker i
Färentuna.
• En anlagd brand av ett ödetorp i
Troxhammar släcks.
5 AUGUSTI I En bil kör i diket vid
Färingsökorset.
17 AUGUSTI I Vid en trafikolycka på
Björkviksvägen i Färentuna riskerar
en bil med två personer att välta ner i
ett djupt dike. Räddningstjänsten vinschar bilen upp på vägen.

Lördag kl 14 Deborah
Cornland, färingsöbo och
miljöveteran. Förändring:
klimatet, företagandet och
dig. Söndag kl 14 Trio med
Tuba, swingmusik på klarinett, tuba och piano.
Svampvandringar
Friluftsfrämjandet Mälaröarna guidar i svampskogen
7, 14, 21, 28 september samt
5 oktober Samling: Kommunhusets parkering. Tid:
10-14. Ingen förhandsanmälan!
Lovö Hembygdsdag
anordnas på Rörby gård 7
september kl 10-16.45.

Marknad med loppis, servering, musik med Mälarstråk,
underhållning, knyppling,
tvåändsstickning, öppen
vävstuga, visning av
museet, Magasinet och
smedjan Hogsta. Utställning
Fjärilar av fjärilsmålaren
Martin Holmer. Lovöloppet
för ungdom och seniorer
kl 10- 12 Start och mål,
Rörby. Musikgudstjänst
kl 16.

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.s

Ekerö Taxi
Inte bara taxi
Kör även bud!

SKROTBILAR

Skå IK Fotboll F15
söker en tjej
14-16 år som vill
bli målvakt.

och FARMARSKROT hämtas

Ingen tidigare erfarenhet
behövs.

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

Hör av dig till Hans-Åke
på 070-521 55 67

3:a BRF
Björkudden
Ekerö, 78 kvm +
liten gräsmatta,
förråd och garage.
0707-744 090
eller 0485-661 007

