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Ny hemsida – nya tjänster!
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I VÄNTAN PÅ VINTERSTÄMNING God jul önskar Mälaröarnas Nyheter!
Nästa nummer kommer ut den 19 januari. 

Stark budget med
oförändrad skatt
Det blev det i dessa tider förvånande budskapet
från budgetfullmäktige. Budgeten rymmer löften
om satsningar på barn- och ungdomsnämnden,
socialnämnden och kulturnämnden. Dessutom är
investeringarna i simhallen och äldreboendet i
Stenhamra finansierade I 4

KOMMUNEN VÄLJER ISS AB
Politikerna i barn- och ungdomsnämnden har bestämt
sig. Det blir ISS AB som driver Wallen bergsskolan som
de vill se som hyresgäst i Drottningholmsskolan. | 6

"Det diskuteras att bygga badhus för ekerö-
borna (Ekerö kommun innefattar inte bara
Ekerö utan också Munsö, Adelsö, Lovö och
Färingsö). Ingen har nämnt att bygga badhus
vid Svanhagen där Allhallen finns." 
| 24 INSÄNDARE

STÄNGNINGSHOT
Arbetsmiljöverket hotar att stänga Waldorfskolan om
inte kommunen gör något åt den dåliga arbetsmiljön. | 6

JANTE BOR INTE HÄR
Hanna Hessling filosoferar från Paris över franka frans-
män och ängsliga ekeröbor | KOLUMNEN 14

GANSKA KLOTTERFRITT
Aktionen mot klotter, som drog igång för drygt ett år
sedan, har på relativt kort tid resulterat i rätt klotterfria
öar. | 12

INGEN VILL BLI ORDFÖRANDE
Ekerö-Färingsö Rödakorskrets kanske läggs ned efter-
som valberedningen inte lyckats hitta någon som vill bli
vare sig ordförande- eller kassör. | 12

FRAMGÅNGSRIKT  MMK
Mälaröarnas Motorklubb, MMK, har haft sin hittills mest
framgångsrika säsong  med en DM-titel i lag som främs-
ta merit.   
| 26 SPORT

’’



�� UTSTÄLLNINGAR.

Ekebyhovs slottsgalleri
Ekerö kommuns konstför-
ening visar sin senast
inhandlade konst, 10-11 jan. 

Änglar
Julens änglautställning i
Galleri Utkiken, Kultur -
huset, Ekerö C, visas t o m 5
januari. Änglarna är tillver-
kade av barn från kommu-
nens förskolor och skolor
samt av Konstmakarna. 

Konstpausen
Titt-utställningen ”Nu ere go
jul igen” visas från lucia till
trettonhelgen. Ångbåtsväg en
14, vid ångbåtsbryggan nära
Tappströmsbron, Ekerö C.

Galleri Granit
Oscar Linde ställer ut olje-
målningar i Barnens eget
Bibliotek i Stenhamra t o m
mitten av januari. 

Handelsbanken
i Ekerö centrum visar
Marina Henrikssons akva-
reller t o m februari.

Scandic hotel 
Nils Ekwall och Siv Norman
från Ekerö finns med på
konstutställningen på
Scandic Brommaplan t o m
den 18 december kl 12-17.

�� EVENEMANG

Loppmarknad på Lovö
Röda Korset Lovö har sin

loppmarknad öppen varje
lördag-söndag kl 13-16 i växt-
huset, Orangeriet.

Torsdagsmix
För föräldrar och små barn.
Kom och träffas, läs böcker,
fika och pyssla. Torsdagar kl
14-16 i Barnens Eget Bib lio -
tek i Stenhamra.

Kick off ungt initiativ 
Ett fullspäckat program den
17 dec mellan kl 18-24 i
Kulturhuset, Ekerö C. Prel.
program: fotoutställning,
Föreläsning Marcus Frödin –
”Att få saker att hända - och
må bra under tiden”,
TrollKar ON Stage, Open
Stage, Molotov Jive mm.
Fiket öppet hela kvällen.

Hal is
Skridskoåkning till musik
för alla i Allhallen, Svan -
ängens IP, 18 dec kl 17.30-20.

Julmarknad Hantverksstallet
Gällstaö gård 20-21 dec kl 12-
16. Njut av den historiska
miljön. Silversmycken, klä-
der, keramik, träslöjd, bild-
och bruksvävar, screentryck,
måleri, fritt broderi, hand -
blåst glas och porslin är en
del av allt som erbjuds. Kaffe
med saffransbröd.

Vinterdagar 
på Äppelfabriken i Hilleshög
med Våfflor, äppelsirap o
varm choklad med vispgräd-
de vid sprakande brasa i växt-
huscaféet, 20-21 dec.

Lovö Vävare
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 10-11 dec kl 12-16.
Lördag kl 14 föreläser Eva
Andersson, fd hemslöjds-
konsulent, om “Nålbundna
vantar och slitryor, gamla
hemslöjdstekniker i Stock -
holms län”. Söndag kl 14
spelar Jazzgruppen Always.

Bilder från förr
Se det förgångna från år
2008. Mälaröarnas Natur -
skydds förening uppmanar
dig att ta med dina bästa bil-
der, digitala eller analoga, för
att få till en trevlig kväll, som
avslutas med samvaro kring
en fika. 16 januari kl 18 i
Ekebyhovs slott.

Uppgårdsskolans
Bangladeshgrupp
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 17-18 dec kl 12-16.
Lördag kl 14 föreläser elever i
åk 9 från Uppgårdsskolan
och åk 8 från Tappströms -
skolan om sitt Bangladesh -
projekt. Söndag kl 14 spelar
Janne Andersson band. 

Vinterrally
Räkna vinterfåglar med
Mälaröarnas Ornitologiska
Förening i tävlingsform den
17 januari. För anmälan och
mer info ring Urpo Könnö -
mäki tel. 560 206 91.

Evenemangstips: 
red@

malaro arnasnyheter.se
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Vi gör det 
enklare att byta 
bostad.

fastighetsbyran.se
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Utgångspris 6 950 000:-
5 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 167 kvm
Tomt 2 218 kvm sjötomt

Byggt 2009
Adress: Frälsegårdsvägen 26
Ring för visning

Gedigen 2-plansvilla med mycket påkostade materialval, uppförs just nu på vacker sjötomt.
Sällskapsutrymmen i öppen planlösning med stora fönsterytor från golv till tak och öppen spis. Fyra
rejäla sovrum. Tre fräscha bad- och duschrum. Friliggande gäststuga/atelje med öppen spis, om ca 34
kvm. Bergvärme. Endast 30 min från Brommaplan. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1584.

B Färingsö Stavsborg

Utgångspris 18 000 000:-
10 rok, varav 7 sovrum
Boyta 294 kvm, biyta 30 kvm

Tomt 3 710 kvm Trädgårdstomt
Byggt 2008
Adress: Sjöbrisvägen 3

Endast ca 30 minuters bilväg från city ligger denna nybyggda och exklusiva villa, ritad av arkitektbyrån
Waldemarson Berglund. Egen strandlinje med brygga, sandstrand och sjöbod. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1598.

B Färingsö Mörby

Utgångspris 3 750 000:-
9 rok, varav 6 sovrum
Boyta 255 kvm, biyta 119 kvm

Tomt 4 984 kvm trädgårdstomt
Byggt någon gång i slutet av 1800-talet
Adress: Sånga-Säbyvägen 301

Charmig prästgård från slutet av 1800-talet, vackert belägen med fin utsikt över hästhagar och öppet
åkerlandskap. Huset består av 9 rok varav 6 rejäla sovrum. Generösa sällskapsutrymmen i fil. Stor altan
och balkong, båda i sydväst med härlig eftermiddags- och kvällssol. Öppen spis och kakelugn.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1663.

B Färentuna Prästgård

Utgångspris 3 995 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 129 kvm
Tomt 960 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1984
Adress: Fredrikstrandsvägen 40
Ring för visning!

Med ett centralt läge endast några minuters promenad från Ekerö Centrum ligger denna villa på lugn
återvändsgata. Med närhet till Mälaren så har man både sjöutsikt samt del i gemensam brygga och
badstrand. Stort härligt trädäck med pool. Garage med vindsförråd. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1698.

BEkerö Tappström

God Jul 
önskar Fastighetsbyrån!  

     
       

    
    

  

  
   

     
       

    
    

  

  
   

Vi älskar hus och bostäder 
och vill gärna bjuda dig på ett. 
Skriv ut printbara ritningar 
av våra pepparkakshus på 
fastighetsbyran.se

Vännerna på Fastighetsbyrån.

Utgångspris 1 300 000:-
Tomt 1: 1 507 kvm 2: 1 001 kvm
Adress: Kvartsstigen 7

I ett område som präglas av nybyggaranda ligger
dessa två tomter. Ring för mer info!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1573.

B Färingsö Stenhamra

Utgångspris 1 950 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm, biyta 9 kvm

Tomt 170 kvm trädgårdstomt
Byggt 1970
Adress: Lupingränd 7E

Ett av områdets finaste enplansradhus med perfekt hörnläge. Insynsskyddad fin atriumgård samt solig
uteplats i sydsydost. Kök och matrum i öppen planlösning med mysig braskamin. Stort vardagsrum och
fyra rejäla sovrum. Fräscha bad- och duschrum med bastu. Förråd i anslutning till entrén och garage i
länga. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1682.

B Färingsö Stenhamra



WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
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KUNDERNA HAR SAGT SITT:
SKANDIAMÄKLARNA ÄR  
ÅRETS MÄKLARE 2008
Undersökningsföretaget Regi har kartlagt hur nöjda svenska bostads-
säljare är med sin fastighetsmäklare. 2000 kunder har tillfrågats och 24 
mäklarföretag har deltagit i undersökningen.

Nämn de tre viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare:
     
                   SkandiaMäklarnas placering

 Kunskap        1

 Förtroende        1

 Marknadsföring av bostaden     1

Se hela resultatlistan på www.skandiamaklarna.se. Välkommen att höra 
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POLITIK I| Vid kommunfull-
mäktiges budgetsamman-
träde den 18 november
lovades ökade satsningar
på barn, äldre och kultur.
Kommunalskatten förblir
oförändrad och renhåll-
ningstaxan sänks.

Alliansen var optimistisk när
de blickade tillbaka på det
gångna årets ekonomiska
resultat och trodde även på
en bra start för 2009.
– Vi har haft ett bra år 2008

och vi lägger en stark budget
för 2009. Vi kommer inte att
höja skatten och vi gör en
massiv satsning på barn- och
ungdomsnämnden, äldre-

omsorgen och socialnämn-
den. Kommunen sänker
också ekeröbornas renhåll-
ningstaxa med 15 procent
enligt bestämmelserna om
att överskottet från verksam-
heten ska gå tillbaka till kol-
lektivet, sa Peter Carpelan
(m).

Budgeten innehåller ökade
anslag till bland annat barn-
och ungdomsnämnden med
4,5 procent eller 52 miljoner
kronor. Socialnämnden får
ytterligare 355 miljoner kro-
nor, vilket är en ökning med 7
procent mot förra året. Även
kulturnämnden får ökade
anslag med 5,5 procent.

Det nya äldreboendet i
Stenhamra och den sedan
länge planerade simhallen
finns med i investeringsbud-
geten.

Oppositionen hade många
synpunkter och föreslog ett
antal ändringar i sin egen
alternativa budget.
– Den största bristen med

alliansens budget är att den

saknar ambition att leva upp
till de löften som gjorts, som
till exempel målet att vi ska
bli en av Sveriges 10 bästa
skolkommuner. Den mode-
ratledda alliansen satsar
endast 2,2 miljoner för att nå
det målet, medan vi investe-
rar 15 miljoner kronor i rikta-
de resurser för kvalitetshöj-
ningar i verksamheterna. Till
exempel fortbildning och
kompetensutveckling, ökad
personaltäthet och ökade
specialpedagogiska resurser
för barn i behov av särskilt
stöd.
– Vi har tydligt fokus på

utveckling och förbättring av
verksamheterna, vilket den

moderatledda alliansen sak-
nar säger Eleonor Eriksson (s). 
Dessutom fick alliansen

kritik för snålt tilltagna
resurser när det gäller fritids-
aktiviteter för barn och ung-
domar, liksom för anslagen
för att utveckla verksamhe-
terna för äldre människor,
pensionärer och daglediga.

Många kommuner höjer
kommunalskatten när eko-
nomin blir sämre, men
Ekerös skatt ligger kvar på
19.23 procent.
– En skattehöjning ska

undvikas i det längsta efter-
som den kan innebära att låg-
konjunkturen förvärras när

människor får mindre peng-
ar kvar att leva för. Det är en
absolut sista åtgärd, kom-
menterar Peter Carpelan.
Även om det gångna året

har visat goda ekonomiska
resultat tror han att vi under
det kommande året kommer
att märka mer av kristiderna. 
– Trots en stark budget

måste Ekerö kommun möta
framtiden med försiktighet
och omdöme. Den senaste
tidens oro på finansmarkna-
den kan komma att slå hår-
dare än vi tror och det kan
innebära att vi kommer att
behöva göra besparingar,
varnar han.

LO BÄCKLINDER

Ekerö höjer inte skatten
”Vi har haft ett
bra år 2008 och vi
lägger en stark
budget för 2009”

Det har varit en trend ett
tag bland ungdomar att
inte dricka alkohol. Trenden
håller i sig även i den
senaste drogvaneundersök-
ningen. Ungdomarna är
dessutom något äldre när
de debuterar jämfört med
tidigare. Men samtidigt
ökar andelen storkonsu-
menter efter att ha mins-
kat under ett antal år. 

Det visar de senaste resulta-

ten från den drogvaneunder-
sökning som har genomförts
i kommunen vartannat år
sedan 2002. Samtliga elever i
årskurs 9 och gymnasieele-
ver i årskurs 2 har själva fått
fylla i formulär om sin kon-
sumtion av alkohol, tobak
och snus.  Och också fått
svara på frågor om föräldrar-
nas roll.

Undersökningen visar att
den andel elever som inte

dricker aldrig har varit högre
sedan den första mätningen
2002. Den visar också att
trenden att färre elever röker
i nian är obruten. Inte heller
ökar den andel elever i nian
som snusar.
Enkäten visar också att

alltfler föräldrar inte tillåter
sina barn att dricka alkohol
och att allt färre bjuder dem
på alkohol.

Men samtidigt finns det en
grupp elever som skiljer ut
sig. Det är de som ofta drick-
er sig berusade, som ”stor-
konsumerar”. Med storkon-
sumtion menas då att man
vid ett och samma tillfälle
dricker motsvarande 18 centi-
liter starksprit, en flaska vin,

6 folköl eller 4 starköl.
Gruppen ökar både i årskurs
9 och  i årskurs 2. Jämfört
med Stockholms pojkar i års-
kurs 9 storkonsumerar eke-
röpojkarna 7 procent mer. 
Totalt dricker dock Ekerös

pojkar lika mycket som
stockholmspojkarna, medan
Ekerös flickor dricker en halv
liter mindre per år jämfört
med stockholmsflickorna.

IM

Trenden att allt
färre dricker och
röker håller i sig

Senare alkoholdebut för ungdomarna MN dementerar
I förra numrets MN upp-
gavs felaktigt att det var
Mäklar huset som hade
genom fört en oberoende
vär dering av den mark  som
ägaren till Adelsö krog vill
köpa av kommunen. Upp -
giften om Mäklarhuset är
hämtad ur ett  förslag till
be slut om försäljning  från
Tek niska kontoret, och allt-
så inte någon av MN fabri-
cerad uppgift. 
Rätt är att det var Mäklar -

Mäster Hornsgatan AB som
genomförde värderingen.

EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14  

Träkvista torg, Tel. 560 313 40
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ETT LJUS I MÖRKRET!

El- och fotogenlampor
Vi har även reservdelar till fotogenlampor.





FÄRINGSÖ I Arbetsmiljö -
verket hotar att stänga
Mälaröarnas Waldorf skola
på grund av stora brister i
arbetsmiljön. Igenspikade
nödutgångar, obefintlig
ventilation och trasiga kon-
takter är några av anmärk-
ningarna.

Waldorfskolan har länge
velat flytta in i Drottning -
holmsskolan.

Vid en rutinmässig inspek-
tion den 5 november av de
lokaler som Waldorfskolan
hyr av kommunen upptäck-
tes ett antal allvarliga brister
och om inte dessa åtgärdas
innan den 16 mars överväger
Arbetsmiljöverket att förbju-
da skolan att bedriva verk-
samhet i lokalerna.

I rapporten går att läsa att
bristerna bland annat bestod
i avsaknad av mekanisk ven-
tilation. Eftersom fönstren i
byggnaden är i så dåligt skick
att man befarar att de ska
ramla ut, har de spikats igen
på uppdrag av Tekniska kon-

toret och kan därmed inte
öppnas för vädring. Likaså
har ett fönster som fungerar
som nödutgång till en
brandstege på övervåningen
spikats igen.

Vissa vägguttaghänger ock -
så lösa och är en risk för
mindre barn som kan stoppa
in fingrarna. Dessutom ut -
görs transportsträckan mel-
lan skolan och gymnastiksa-
len av en accelerationssträcka
på landsväg utan gångväg.
– Redan när vi började

hyra lokalen för tretton år
sedan var de tänkta som ett
provisorium eftersom de
inte är optimala för skolverk-
samhet. När det sedan börja-
de pratas om att Drottning -
holmsskolan skulle läggas
ner för tre, fyra år sedan
anmälde vi vårt intresse för
att hyra lokalerna, berättar
Lars Ångström, ordförande i
Mälaröarnas Waldorfskolan.

Därefter har köandet an -
vänts som argument från
kommunens sida för att inte

renovera skolan. Turerna
kring uthyrningen av Drott -
ning holmsskolans lokaler
har sedan varit många och
ansökningstiden har för-
längts för att ge chans till fler
skolaktörer att anmäla sitt
intresse, under perioder som
Walldorfskolan varit enda
intressent. I dagarna besluta-
des att Raoul Wallenbergs -
skolan i första hand ska
erbjudas hyreskontraktet.
– Det är beklagligt att

Wall dorfskolan har dåliga
lokaler men det problemet
måste i första hand lösas

mellan dem och Tekniska
kontoret som är hyresvärd.
På förslag av alliansen har
barn- och ungdomskontoret
också fått i uppdrag att
inventera vad det finns för
andra tänkbara lokaler för
dem i kommunen, säger Jan
Runesten.
Han säger att problem med

lokalerna inte automatiskt
kvalificerar Walldorfskolan
till att få hyra Drottning -
holmsskolan, utan att de ska
bedömas på samma grunder
som alla andra intressenter.

– Generande om man inte
förstår att beslutet att hyra ut
de enda skollokaler som är
lediga till Raul Wallen -
bergskolan får katastrofala
konsekvenser om man sam-
tidigt stänger Waldorf -
skolans lokaler och att frå-
gorna hänger ihop. De ger ju
lätt intrycket av okunnighet
och bristande förmåga att se
och förstå sammanhang,
svarar Lars Ångström.

LO BÄCKLINDER
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LOVÖ| Den segdragna frå-
gan om vem som ska driva
Drottningsholmsskolan
vidare börjar närma sig sin
lösning. Barn- och ung-
domsnämnden beslutade
under sitt senaste möte att
enligt alliansens förslag i
första hand erbjuda Raoul
Wallenbergsskolan hyres-
kontraktet.

Nu kvarstår ett godkännande
hos skolinspektionen under
december månad, innan frå-
gan är klar och kontraktet
kan skrivas på.
– Raoul Wallenbergs -

skolan medför en ökad
valfrihet för medborgarna,
eftersom det redan finns
skolor med Montessori- och
Waldorfpedagogik på Mälar -
öarna. Likaså har vi förstått
att detta är det populäraste
alternativet bland föräldrar-
na i Drottningholm och att
de dessutom redan har
många nöjda elever från
Ekerö, säger Jan Runesten,
ordförande i BUN.

Avgörandet har föregåtts av
en lång tids upprördhet kring
beslutet att lägga ner den
kommunala skolan. Bland
annat har föräldrarna till de
barn som fortfarande går
kvar i skolan känt sig över-
körda när beslut har fattats,
som de uppfattar det, över
deras huvuden. Beslutet har
också flera gånger skjutits
upp och nya intressenter har

kommit till. 
Från föräldrarnas sida har

det, sedan de tre senaste
skol aktörerna blev kända,
funnits anhängare av alla tre
alternativen med en liten
övervikt för Raoul Wallen -
bergsskolan. De övriga två
var Mälaröarnas Walldorf -
skola och Lovö Montessori -

skola. Det finns fortfarande
föräldrar som tycker att sko-
lan skulle fortsätta att drivas
i kommunal regi, men från
Hem- och skolaföreningens
sida tycker man att det är
skönt att den långa tiden av
ovisshet äntligen är över.
– Generellt kan man säga

att vi är glada över att ett

beslut är taget och att det i
alla fall blir en fortsättning på
skolan, säger Camilla Beck-
Friis, ordförande i Hem- och
skolaföreningen på Drott -
ningholmsskolan.

Den kommunala skolan
kommer att upphöra efter
vårterminen 2009 och sedan

är det en lucka under som-
maren då den nya hyresgäs-
ten flyttar in med ny perso-
nal och inventarier. Såväl
nuvarande som blivande ele-
ver anmäler sig till den nya
skolan som startar till höst-
terminen 2009.

LO BÄCKLINDER

Kommunen förordar
Wallenbergsskolan

”Redan när vi bör-
jade hyra lokalen
för tretton år
sedan var de
tänkta som ett
provisorium”

Vedermäle
Rättelse och förtydligande
med anledning av artikel
införd i Mälaröarnas
Nyheter 24 november.

Kritiken från Länsstyrelsens
sida för den bristfälliga
doku   mentationen avsåg:
• Ej fört tjänsteanteckning

om att god man (modern)
tillsammans med fadern
varit och besökt överför-
myndaren för att få uppgift
om hur årsräkningen skulle
upprättas. 
• Ej fört tjänsteanteckning

över att huvudman vid hem-
besök uttryckt att bostads-
rätt skulle försäljas. 
• Ej fört tjänsteanteckning

över telefonsamtal mellan
överförmyndaren och bank. 
Överförmyndaren har ej

uttryckt ”jag har inte begått
några fel”. Tjänsteanteck -
ningar skulle ha upprättats,
men det har inte inneburit
någon som helst skada för
huvudmännen. Det bör
också ställas i relation till att
antalet tjänsteanteckningar
som upprättas årligen upp-
går till cirka 200 stycken.
Vidare är det felaktigt

angivet i artikeln att ”till-
gängliga medel inte hade
redovisats i en årsräkning”.
Årsräkningen hänvisade till
en bilaga där det angavs att
huvudmannen hade medlen
vid årsskiftet.
Enligt lag är överförmyn-

daren skyldig att föra regis-
ter över samtliga ärenden
och registrera samtliga all-
männa handlingar. Detta
kan ske på såväl konventio-
nell väg som med hjälp av ett
datasystem. Tjänste an teck -
ningar kan enligt lag både
ske för hand och i ett för
verksamheten anpassat
datasystem. Läns styrelsen
har inga synpunkter på vil-
ket sätt de förs. 

Marianne Ekblom
Överförmyndare

SSvvaarr::
Vikten av att dokumentera
ett ärende framgår av ett
färskt exempel:
Sedan Ekerö kommun bli-

vit dömd i länsrätten till att
betala 1, 8 miljoner kronor
för felaktig hantering av
ansökningar till äldreboen-
den, beställde kommunen
en externrevision av en del
av socialkontorets verksam-
heter. Pricewater House -
Coopers som genomförde
revisionen konstaterade
bland annat att:
• de “manuella system” som
användes av en del handläg-
gare var både “otillräckliga
och ineffektiva”. 
• hanteringen var personbe-
roende. 
• enligt regelverket ska min-
nesanteckningar av väsent-
lig betydelse för ett ärende
föras in i journalanteckning-
ar som sedan kan finnas
tillgängliga om någon annan
person tar över ärendet.
I grunden handlar doku-

mentationen om rättssäker-
het för svaga och utsatta
människor.

RED

Waldorfskolan hotas av stängning

Waldorfskolan på Färingsö som länge uttryckt önskemål om nya
lokaler hotas av stängning på grund av brister i arbetsmiljön.

Drottningholmsskolan upphör som kommunal skola efter vårterminen 2009.



Julafton 24 dec
Adelsö kyrka

11.00 Samling vid krubban
Svän Fogelqvist

Drottningholms slottskyrka
17.00 Julbön

sång: Beatrice Alm 
Karin Frödinger

Ekebyhovskyrkan
23.00 Midnattsmässa

Ekerö Gospel, Staffan Eklund

Ekerö kyrka
10.00 Samling vid krubban, Julspel
Barn och ungdomar,  Ralph Sjöholm

17.00 Julbön
sång: Lars Arvidsson 
Mårten Mårtensson

Lovö kyrka
11.00 Samling vid krubban
Lovö barnkör, Staffan Eklund

Munsö kyrka
23.00 Midnattsmässa

Svän Fogelqvist, Solosång

Juldagen 25 dec
Adelsö kyrka

7.00 Julotta
Ad Mundi, Svän Fogelqvist

Ekerö kyrka
7.00 Julotta

Ekerö kyrkokör, Ralph Sjöholm

Lovö kyrka
7.00 Julotta

sång: Teresia Frödinger 
Karin Frödinger

Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Lovö kyrkas kör, Staffan Eklund, 
Lena Burman Holmgren

KYRKSIDAN

Redaktion för kyrksidan: 
Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

 
Mer information:

Se vår hemsida ekeropastorat.nu
Stockholms Stifts annons i 
SvD eller DN på fredagar

Tisdag 16/12
Klockargården, Lovö

19.00 Julsånger  och lussekatt
Vi sjunger julens sånger med Leif Asp 

med musiker, Kaffe och lussekatt

Ekerö kyrka
18.30 och 20.30 

Julkonsert, Ekerö Gospel, Cyndee 
Peters, piano: Daniel Stenbaek 

dirigent: Hanna Ekstedt

Onsdag 17/12
Ekerö kyrka

18.30 och 20.30 se 16/12

Ekebyhovskyrkan
19.00 Luciatåg, Mässa

Ungdomskören, Lisa Kjellgren

Söndag 21/12
Ekebyhovskyrkan

10.00 Ekebyhovsmässa, Jonas 
Gräslund, cello: Andreas Lavotha

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, Staffan Eklund, 

sång Kristina Göransson

16.00 Vi sjunger julens sånger och 
psalmer med  

Ekerö kyrkokör, MÄMUS, dir: Kerstin 
Baldwin, Helena Hansson, 

Lovö kyrka11.00 Högmässa, 
Lisa Kjellgren

Munsö kyrka
18.00 Gudstjänst,  

präst Staffan Eklund

Jul- och Nyårshelgen  

Söndag 4/1
Ekerö kyrka

11.00 Högmässa, kyrkkaffe
Ralph Sjöholm

Munsö kyrka
16.00 Mässa i Taizéton

Svän Fogelqvist 
Syföreningens kyrkkaffe med lotterier

Trettondedag jul 

Söndag 11/1
Ekebyhovskyrkan

10.00 Söndagsgudstjänst
Jonas Gräslund

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, kyrkkaffe

Ralph Sjöholm 
Kyrkans stängs för renovering

Lovö kyrka
11.00 Högmässa, Staffan Eklund

Munsö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Daniel Fogelqvist

Söndag 18/1
Adelsö kyrka

11.00 Högmässogudstjänst
Svän Fogelqvist

Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa

Jonas Gräslund

Lovö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Christer Kivi 

Nu tändas tusen juleljus – hemma och i våra kyrkor

Trettondagen tisdag 6/1
Adelsö kyrka

16.00 Musikcafé med julens sånger, 
Svän Fogelqvist, Carina Einarson

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst, 

Ralph Sjöholm

Lovö kyrka
16.00 A Festival of Nine Lessons and Carols

Lovö kyrkas kör,  orgel: Martin Blomquist, dir: Leif Asp 
Christer Kivi

Annandag jul 26 dec
Ekerö kyrka

11.00 Högmässa, kyrkkaffe
Ralph Sjöholm

Söndag 28 dec
Ekerö kyrka

11.00 Högmässogudstjänst med 
dop, Staffan Eklund 

Sång&musik: Familjerna Larsson  
och Baldwin

Nyårsafton 31 dec
Munsö kyrka
17.00 Nyårsbön

Instrumentalmusik, Svän Fogelqvist

Ekerö kyrka
17.00 Nyårsbön

cello: Anna Hansson, Staffan Eklund

Lovö kyrka
17.00 Nyårsbön

sång: Staffan Eriksson 
Jonas Gräslund

Nyårsdagen 1 jan
Adelsö kyrka

11.00 Nyårsmässa med kyrkkaffe i 
prästgården

Svän Fogelqvist

Lovö kyrka
11.00 Högmässa

Christer Kivi

Jul- och Nyårshelgen

Nu bygger vi om ... 
11 januari stängs Ekerö kyrka för inre renovering under våren.

Ekebyhovskyrkan stängs efter gudstjänsten 22 februari. Verk-
samheterlokaler och arbetsplatslokaler kommer att byggas om 
– expeditonen kommer dock att ha öppet som vanligt.

Dop, bröllop, begravning ...
För dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster hänvisar vi till 
pastoratets övriga kyrkor, där vi kommer att ha utökade tider.

Lokaler att hyra för fest och verksamhet
Under våren kommer Ekerö Hembygdsgård att användas främst 
för församlingens egna gudstjänster och verksamheter. Lokaler-
na i Ekebyhovskyrkan stängs helt för uthyrning för att succes-
sivt röjas.

Vi beklagar de bekymmer detta kommer att ge för föreningar 
och enskilda som brukar hyra våra lokaler. 

Lagom till sommaren räknar vi med att öppna Ekerö kyrka, ljus 
och fräsch, och i höst kan vi välkomna till nya och renoverade 
lokaler i Ekebyhovskyrkan.

Nyheter & information från våra församlingar                                                   nr 20  2008

God Jul 
Gott Nytt År              

Lovö kyrka   foto: Joakim Vikström
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SSåå hhäärr hhiittttaarr dduu ttiillll oossss!!

ÖPPET: Måndag-fredag 10-18, torsdag 10-19,  lördag 10-14
Tel. 560 250 20 � Skå Kyrkby 179 75 SKÅ � info@spannfod.se � www.spannfod.se

 
 

 
 

 

  

   
 

 
  

 
 

 
 

 

  

   
 

 
  

 
 

 
 

 

  

   
 

 
  

 
 

 
 

 

  

   
 

 
  

VVii öönnsskkaarr 
GGoodd JJuull && 
GGootttt NNyytttt åårr!!

SKOLA I Sex elever från
Uppgårdskolan och två
från Tappströmskolan
för bereder sig för sitt
livs studieresa till Bang -
la desh. 

Uppgårdskolan har god rutin
på att lotsa elever till exotis-
ka platser för upplevels av en
annan verklighet, långt ifrån
Stenhamra. Hittills har flera
av skolans elever i årskurser-
na åtta och nio fått uppleva
både Guatemala och Syd -
afrika. 

För att få tillhöra resgänget
krävs det att man lär sig det
mesta om resmålet och livs-
villkoren i Bangladesh samt
jobbar hårt för att komplette-
ra reskassan. Ett skolarbete
som sker både på lektionstid
och på fritiden. 

Nu har man ställt in sig på
att göra ett tvåveckorsbesök i
ett av världens fattigaste och
mest tättbefolkade länder,
där drygt 155 miljoner män-
niskor lever på en yta som
motsvarar cirka en tredjedel
av Sveriges. 

För första gången har även
kollegan Tappström skolan
anslutit sig med två elever
och en lärare. Går allt som
planerat befinner sig åtta ele-
ver och tre lärare från Mälar -
öarna i Bangladesh de två
sista veckorna i februari.

– Vi kommer att besöka de
skolor som Uppgårdskolan

sedan två år tillbaka har stött
ekonomiskt för att sedan
kunna rapportera tillbaka till
övriga elever på skolan.
Utöver detta övergripande
syfte med resan, kommer vi
att studera landet utifrån
begreppet ”hållbar utveck-
ling”, säger Ulrika Sandin,
lärare på Uppgårdskolan. 

Om resan mot alla odds
inte skulle bli av, tillfaller de
insamlade medlen den fat-
tigdomsbekämpande orga-
nisationen Proshika i Bang -
la desh. Proshika är den orga-
nisation som Uppgårdskolan
stött ekonomiskt i drygt två
år genom bland annat sin
årliga ”Operation Uppgård”.

Resenärerna har hittills bli-
vit beviljade ett stipendium
som täcker hälften av kost-
naderna. Nu engagerar sig
alla i att få ihop det resteran-
de beloppet. Bland annat
arrangerade de en Bang -
ladeshmiddag i Uppgård -
skolan den 21 november med
maträtter, dofter, kryddor,
rökelser och musik från den
delen av världen. Dessutom
raggar Bangladeshgruppen
både privatpersoner och
före tag som vill vara deras
sponsorer.

Vill man veta mer om
Bangladeshgruppen och
deras arbete finns de som
kafévärdar på Ekebyhovs
slott den 17 och 18 januari.

OVE WESTERBERG

Studier i Bangladesh
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ADELSÖ I För första
gång en hölls ett sam-
rådsmöte om hur man
skulle hantera vildsvins-
problemen på Adelsö
med jägare, markägare
samt representanter för
olika föreningar från ön. 

Initiativtagare till mötet var
Adelsö Föreningsråd som
haft problem med vild -
svinens bökande vid såväl
fotbollsplanen som Upp -
gården. Också många andra
öbor har drabbats av grisar-
nas framfart. 

Mötet med ett 40-tal per-
soner hölls i de anrika loka-
lerna på Stenby Säteri där
deltagarna också bjöds på
ärtsoppa och pannkaka med
tillhörande punsch. Mötet
inleddes av Ove Wallin från
föreningsrådet som hoppa-
des att mötet skulle leda till
konstruktiva diskussioner
och samförstånd.

Lars Johnson, ordförande i
Mälarö Jaktvårdskrets, fram-
höll vikten av att hålla sam-
råd samt att markägare och
jägare har ett gemensamt
ansvar, vilket man ibland
glömmer bort.

Peter Vilidu, kungens hov-
jägmästare jämförde Adelsö
med Tullgarn där ytan är
ungefär densamma men med
den skillnaden att Tullgarn
har cirka 3000 grisar. Däre -

mot har inte Tullgarn samma
täta bebyggelse vilket gör att
det på Adelsö kan upplevas
som ett större problem med
grisarnas framfart. Grisar är
goda simmare och har för-
modligen kommit för att
stanna. Att utrota vildsvinen
är varken tillåtet eller möj-
ligt.

Man vet att suggorna
ibland får två kullar eller fler i
genomsnitt per år, vilket till
stor del kan bero på den goda
tillgången på mat. Mattill -
gången gör att de blir välmå-

ende och brunstar oftare.
Mötesdeltagarna var överens
om att detta motverkas
genom att ingen  lägger ut
mat på den privata tomten.
Även komposter som inte är
instängda eller nedfallen mat
vid fågelbord lockar till oväl-
komna besök. Jägarna ska
heller inte utfordra vild -
svinen mer än vad som krävs
för åteljakt.

Jägarna och markägarna
kom överens om att den
enda utfordring som i fort-
sättningen skall göras blir

sparsam och endast på åtel -
platser. Först då kan vild -
svinsstammen regleras med
av skjutning på ett bra sätt.

Mötet föreslog att en eller
flera dagar skulle anordnas,
då man gemensamt går ut på
respektive jaktmark för att
skjuta av ett antal grisar. Det
som alltid påpekas vid jakt,
och i synnerhet vad gäller
grisar, är att aldrig skjuta sug-
gan så länge hon har ungar
med sig. De kultingar som
förlorar sin mor blir ”stöki-
ga” och man tappar lätt kon-
trollen över stammen. Det
förekommer dock att man
ser ensamma ungar som
nödvändigtvis inte behöver
ha blivit ensamma på grund
av att suggan skjutits. Det
kan bero på för god tillgång
på mat vilket leder till att den
välgödda suggan känner sig
redo för en ny kull och därför
stöter bort ”ungdomarna”.

Mötet avslutades i stor
enighet om att göra det bästa
av grissituationen för att
minska skadorna, inte minst
för jordbruket som i vissa
delar är omfattande på ön.

Kvällen blev en milstolpe i
Adelsö jakthistoria då så
många jägare och markägare
samlades för att diskutera
jakt som ofta är en känslig
fråga. Detta möte präglades
av engagerad församling
beredd att ta sitt ansvar.

Unikt vildsvinsmöte på Adelsö



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besiktigad

Ekerö Lundhagen
Klassisk "Herrgårdsvilla" byggd 2000. Stort härligt kök med matplats för 10-12 pers. Vardagsrum med utgång till
stor altan i söder. 5 bra sovrum och allrum med braskamin. Utgång till balkong med viss sjöutsikt. Helkaklat
dusch- och badrum varav ett med bubbelbadkar. Fint anlagd trädgårdstomt. Garage med förrådsdel och extra
friggebod. Närhet till både skola, dagis, badplats, buss och fina naturområden med motionsspår.

v Boarea: 174 kvm
v Utgångspris: 4.500.000 kr
v Tomt: 1.000 kvm Trädgårdstomt

v Jungfrusundsvägen 60 B
v Visas sön 7/12 14:00-15:00
v Helene Dahlbäck 0708-370303
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Besiktigad

Ekerö Tappsund
För Ekerö ett unikt hus med härlig arkitektur och den gamla charmen bevarad. Vackra takmålningar, murade öppna
spisar och stora sällskapsytor i fil. 8 rok varav 4 sovrum. Källarplan med bl a gott om förrådsutrymme, tvättstuga,
pannrum med bergvärme-pump och stort allrum. Mycket centralt läge med gångavstånd till bl a centrum, bad och
bussar.

v Boarea: 214 + 122 kvm
v Utgångspris: 6.450.000 kr
v Tomt: ca 2.300 kvm trädgårdstomt

v Hagaringen 3
v Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Lundhagen
Fin hörntomt med lugnt och bra läge i omtyckt och
efterfrågat område. På tomten får ett rymligt 2-plans
hus samt garage och uthus uppföras. Den total
bruttoarean får uppgå till 350 kvm. Tomten gränsar
till fina skogsområden och har endast några minuters
promenad till skola, dagis, buss och fin badplats.

v Utgångspris: 2.150.000 kr
v Tomt: 1.035 kvm Trädgårdstomt
v Hagens Backe 24 B
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Brunna
Charmigt hus från 1910 med många vinklar och vrår. Rymligt kök med matplats, vardagsrum och tre bra sovrum
varav ett med fungerande kakelugn. Altan under tak samt altandäck med rund pool. Bra biutrymmen. Stor
uppvuxen natur-/trädgårdstomt. Nyinstallerad jordvärmeanläggning. Trevligt läge i slutet av återvändgata och
gränsande mot allmänning samt fin utsikt över ängar. Närhet till trevlig badplats, buss och strövområden.

v Boarea: 120 kvm
v Utgångspris: 2.695.000 kr
v Tomt: 2.305 kvm Natur/Trädgårdstomt

v Brunnavägen 22
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Ekerö Sandudden
Toppenfint kedjeradhus med öppen planlösning och extra inrett arbetsrum. Kök med köksö, klinkergolv och nya
rostfria köksmaskiner. Vardagsrum med braskamin och utgång till altan på både fram och baksida. Öppen
planlösning mellan kök och vardagsrum. Tre bra sovrum, klädkammare och två helkaklade badrum. Genomgående
ljus, modern färgsättning och fina golv i alla rum. Carport. Fint anlagd trädgårdstomt med mysig uteplats.

v Boarea: 115 kvm
v Utgångspris: 2.695.000 kr
v Tomt: 260 kvm plan trädgårdstomt

v Siltgränd 18
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Gräsåker
Rymligt & välplanerat gavelradhus om totalt 172 kvm.
Vardagsrum m utgång till uteplats m kvällssol. 3 bra
sovrum & möblerbar hall/arbetsrum. Kv med allrum,
nytt helkaklat badrum m bubbel-badkar samt bra
förråd. Garage i länga. Närhet till skola och dagis.

v Boarea: 116 + 56 kvm
v Utgångspris: 2.075.000 kr
v Tomt: 210 kvm plan trädgårdstomt
v Gräsåkersvägen 37F
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Hummelvreten
Enplans atriumhus i mkt omtyckt & efterfrågat område.
Öppen planlösning mellan kök & vardagsrum. Tre bra
sovrum & litet arbetsrum. Bra skick m bl a helkaklade
badrum, bastu, nya innertak & nya fönster. Fin insyns-
skyddad innergård i s/v. Garage i länga.

v Boarea: 111 kvm
v Utgångspris: 2.350.000 kr
v Tomt: 237 kvm Atriumgård
v Bollgränd 15
v Helene Dahlbäck 0708-370303

2:a Ekerö Ekudden
Trivsamt Brf-radhus i populärt område med liten
trädgård. Visst uppfräschningsbehov. Två uteplatser
med fritt läge. Rymligt kök & öppen planlösning mot
hall. V-rum m parkettgolv & stort sovrum. Yttre förråd.

v Boarea: 65,5 kvm
v Utgångspris: 975.000 kr
vAvgift: 4.579 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv.
Dec 2008 är avgiftsfri.

v Ekuddsvägen 22C
v Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

Besiktigad

Ekerö Lundhagen
Äntligen ett hus i omtyckta Lundhagen! Endast ett stenkast från Mälaren och sjöutsikt. Välplanerad enplans villa
med nedsänkt vardagsrum och källare som delvis är inredd. Stort kök, vardagsrum med braskamin, 4 bra sovrum
och fint allrum. Nytt helkaklat badrum med bubbelbadkar. Stor tvättstuga, matkällare och bra förråd. Garage.
Södervänd trädgårdstomt med lugnt läge på återvändsgata. Del i brygga med båtplats och badmöjligheter.
Närhet till både skola, dagis, buss och större badplats.

v Boarea: 130 + 81 kvm
v Utgångspris: 3.550.000 kr
v Tomt: 1.368 kvm Trädgårdstomt

v Oa-Vägen 21
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Sandudden
Sjönära och trivsamt kedjehus i bra skick med tillbyggd entréhall. 4 rok vara 3 sovrum. Vardagsrum med stora
fönsterpartier och öppen planlösning på övre plan ger ett luftigt intryck. Fritt och insynsskyddat läge med viss
sjöglimt. Fina trädäck både på entrésidan och på trädgårdssidan, bara att följa solen från morgon till kväll. Förråd
och carport. Mycket barnvänligt område med gångavstånd till dagis, skola, bussar, affär, bad o fina naturområden.

v Boarea: 113 kvm
v Utgångspris: 2.850.000 kr
v Tomt: 256 kvm trädgårdstomt.

v Singelgränd 10
v Lena Falck 070-759 59 97



Öppettider i kommunhuset under helgerna

23/12, 29/12 och 30/12 Ordinarie öppettider 08:00 - 16:30
Nyårsafton 31/12 Stängt

2009
2/1 09:00 - 12:00
5/1 09:00 - 12:00

En god jul och ett gott nytt år!

Folktandvården Ekerö
Ekerö Centrum
Tegelbruksvägen 1B
08-123 152 85

folktandvardenstockholm.se

Vi önskar alla en 
God Jul och Gott Nytt År!
I jul och nyår har vi öppet alla vardagar. 
Välkommen!
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SKOLA| Det är skillnaderna
mellan två av kommunens
stora skolor, Tappströms -
skolan och Uppgårdsskolan
som sticker ut, menar barn-
och ungdomsnämndens
ordförande Jan Runesten
(m) i en kommentar till
Skolverkets senaste statis-
tik över hur niorna lyckats.

– Det finns inga entydiga
svar på varför skillnaderna
mellan skolorna är så stora,
säger Jan Runesten (m), ord-
förande i barn- och ung-
domsnämnden.

– I vissa skolor är antalet
elever så litet att resultatet
kanske inte blir så represen-
tativt. Det kan räcka med att
skolan ett år har en extremt
begåvad klass för att resulta-
tet ska påverkas rejält. Om
en årskull består av fler flick-
or än pojkar kan det också ge
genomslag, eftersom flickor
brukar ha högre betyg än
pojkar.

– Det som ärmest intressant
är att titta på de anmärk-
ningsvärt stora skillnaderna
mellan två av de större sko-
lorna, Uppgårdsskolan och
Tappströmsskolan. Även om
man väger in olika bak-
grundsfaktorer finns det
ingen förklaring till att skill-

naden är så stor mellan dem.
– Vi kommer att analysera

resultaten noga och också
arbeta för en enhetlig och
konsekvent betygssättning i
skolorna. Betygssättning är
svårt och  det är ett av skälen
till att alliansen vill ha in
betygen något tidigare. Bir -
ka skolans elever lyckades
bäst. Där uppnår hela 97 pro-
cent målen med kommu-
nens högsta meritvärden.

Meritvärdet består av sum-
man av betygsvärdena för de
16 bästa betygen i elevens
slutbetyg. Godkänd motsva-
rar värde 10, Väl godkänd
värde 15 och Mycket väl god-
känd värde 20. Maximalt kan
eleven få 320 poäng. 

De meritvärden som pre-
senteras i tabellen är en sum-
mering av varje avgångselevs
meritvärde dividerat med
antal avgångselever på sko-
lan.

Föräldrarnas utbildningsni-
vå är den bakgrundsfaktor
som tillmäts störst betydelse
av skolveket, det vill säga ju
högre utbildning föräldrarna
har, desto bättre skolresultat
får barnen.  Utbildnings -
värde 1 innebär genomgång-
en folkskola eller grundsko-
la, utbildningsvärde 2 gym-

nasium i högst tre år och
utbildningsvärde 3 innebär
att personen genomgått fjär-
de året på gymnasieskolans

tekniska linje eller erhållit
minst 20 högskolepoäng.
Föräldrarnas genomsnittliga
utbildningsnivå har beräk-

nats per elev och därefter har
ett medelvärde per skola
respektive kommun tagits
fram. Andra viktiga faktorer

som påverkar är utländsk
bakgrund och kön.

INGELA MÆCHEL

Vid årsskiftet inför Ekerö
kommun det omdebattera-
de vårdnadsbidraget för
föräldrar med barn under
tre år. Ingen tror på något
större tryck och endast ett
fyrtiotal familjer förväntas
söka.

Den som stannar hemma
med sina barn kan från och
med första januari få 3 000
kronor i månaden, förutsatt
att barnet inte samtidigt har
plats i förskola. 1,6 miljoner
har avsatts i budgeten för att
täcka de förväntade kostna-
derna under 2009. Summan

är beräknad på barn- och
ungdomsnämndens upp-
skattning av att ungefär fyrtio
familjer kommer att söka
bidraget under kommande år. 

Debattens vågor gick höga
när frågan togs upp på kom-
munfullmäktige den 18
november.

– Förskolan i Sverige är en
av världens bästa och är det
första steget till ett livslångt
lärande. Vi kan aldrig accep-
tera att en enda krona lämnar
den på bekostnad av privata
barnflickor, sa Eleonor Eriks -
son (s).

Förutom farhågorna om
att de barn som stannar
hemma med sina föräldrar
missar den pedagogiska
verksamheten i förskolan,
kritiserades vårdnadsbidra-
get även för att vara alltför
snålt tilltaget för att ge alla
föräldrar en realistisk möjlig-
het att vara hemma. 

Vårdnadsbidragets till-
skyndare anklagades också
för att skapa en kvinnofälla
vilket bemöttes av alliansen.

– Jag ser det här som en
seger för valfriheten, och
man kan vända på begreppen
och säga att det är en familje-
chans istället för en kvinno-
fälla. Man måste också
komma ihåg, när man pratar
om att barnen missar försko-
lan, att det här bidraget riktar
sig till barn mellan ett och tre
år och inte äldre, sa Sivert
Åkerljung (kd).

LO BÄCKLINDER

Bara ett fyrtiotal familjer väntas söka vårdnadsbidrag

Så gick det för ekeröeleverna

����������������

födda
utomlands

födda i
Sverige

BIRKA SKOLAN

EKEBYHOVS -
SKOLAN

TAPPSTRÖMS -
SKOLAN

TRÄKVISTA
SKOLA

UPPGÅRDS-
SKOLAN

RIKSSNITT

Andel elever med
utländsk
bakgrund %

Föräldrars
samman -
lagda
utbild-
nings nivå

Faktiskt
genom-
snittligt
meritvärde

Förväntat
värde

Avvikelse Andel 
elever 
som 
uppnått
målen

År
SKOLA
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1,6 miljoner har
avsatts i budgeten
för att täcka kost-
naderna

FÄRINGSÖ I – Invånarna
tycker att detta är fel och
så gör även beslutsfattar-
na. 

Det hävdar representanter
för Färingsö PRO, som ogil-
lar kommunens förslag att
placera det nya äldreboendet
där fritidsgården nu ligger.

PRO Färingsö har nu kal-

lat till ett informationsmöte
i Herman Palmsalen den 8
januari klockan 19.00 om
pensionärsorganisationer-
nas syn på var och hur äldre-
boendet i Stenhamra ska
byggas. 

Mötet  kommer också att
behandla behovet av mellan-
boende, ny vårdcentral och
apotek.                                      IM

PRO-protest mot
fritidsgårdstomten

Impopulär som plats för äldreboende enligt många pensionärer.



en härligare julmarknad 19–23 december.en härligare julmarknad 19–23 december.
Doften av brända mandlar, nejlika i apelsin och hembakta pepparkakor sprider sig över 

nejden. Kören sjunger på avstånd, bodarna säljer julens godsaker och juleljusen visar vägen 

till 2oo butiker och restauranger. Välkommen.

Vällingby City  Mån–fre 1o–2o  Lör 1o–17  Sön 11–17

Kfem  Mån–fre Kfem  Mån–fre 1o–2o  1o–2o  Lör Lör 1o–18  1o–18  Sön Sön 11–1811–18

Extraöppet helgen den  december kl 1o– o

R
uth. Foto N

iklas A
lm

/Vostro

vallingbycity.se



Inför säsongen 2009 söker vi till Birka

Läs mer och sök tjänsterna på www.stromma.se
under rubriken Lediga jobb.

Guider
Museibutikspersonal

Restaurangpersonal
Vaktmästare/allt-i-allo

Välkommen med din ansökan senast 9 februari 2009

Beställ till ditt eget julbord
våra goda sillar, laxar, senap mm

Decemberöppet:
13-14 & 20-21 samt 26-28: kl 12-17

Luciatåg till häst 13/12

Lite längre - mycket go’are � www.asknas.se   � 08-714 95 62
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STENHAMRA I På FN:s
volontärdag den 5 dec -
ember träffades några
medlemmar i Ekerö-Fär -
ingsö Röda korskrets på
Stockby gården för att
packa babypaket, kan-
ske för sista gången. 

Oron var bland de församla-
de medlemmarna var stor för
att det kanske var sista gång-
en man packade paketen med
kläder, täcken, handdukar
och blöjor som skänks till

behövande nyblivna mam-
mor i U-länder.
– Som det ser ut i nuläget

måste Ekerö-Färingsö Röda -
korskrets läggas ned efter-
som valberedningen inte
lyckats hitta någon som vill ta
på sig vare sig ordförande-
eller kassörsrollen. I så fall
skulle inte bara den interna-
tionella hjälpverksamheten
drabbas utan även den vikti-
ga anhörigstödverksamheten
på båda öarna, säger Marg -
areta Ferelius, som sitter i

den nuvarande styrelsen.
Förutom Röda Korset är

kyrkan samt pensionärsför-
eningarna PRO och SPF en -
gagerade i stödet till anhörig-
vårdarna.
Svårigheterna att besätta

de nödvändiga förtroende-
posterna är inget nytt feno-
men för Röda Korset. För två
år sedan slogs de två kretsar-
na samman för att Färingsö
inte kunde hitta någon ny
ordförande.
– För många medlemmar

är sysslorna i Röda Korset
inte enbart fokuserade på
hjälpverksamheten utan är
också en viktig social gemen-
skap för dem, säger Marja
Stark.
Till kretsens årsmöte i slu-

tet av januari hoppas man att
någon som frivilligt vill axla
förtroendeposterna har hört
av sig till valberedningen.
Ekerö-Färingsö Röda kors -
krets har idag cirka 500 med-
lemmar. 

OVE WESTERBERG

Oro för fortsatt hjälpverksamhet

MÄLAREN I I Skärgårdens
Trafikantförenings yttrande i
den pågående remissrundan
över ”Regional Utveck lings -
plan för Stockholms om -
rådet” (RUFS 2010) vill för-
eningen att: “Båttrafiken
måste betraktas som en inte -
grer ad del av Stock holms
läns övriga kollektivtrafik”. 
Som exempel på orter där

kollektivtrafiken borde
utvecklas, nämner man
bland andra Ekerö där befint-
lig busstrafik kan komplette-
ras med båttrafik. 
Man tycker också att några

öar i Ekerö kommun bör få
ingå i begreppet “kärnö”, vil-
ket skall få en mer flexibel
bedömning och då även
omfatta de öar som har ett
förhållandevis stort antal
fastboende samt öar med stor
betydelse för turism.

Skärgårdens trafikantför-
ening avslutar sitt yttrande
över Regional Utvecklings -
plan för Stockholmsområdet
med: Stockholmsregionen
har utvecklats genom dess
strategiska läge ur sjötrans-
portsynpunkt mellan
Mälaren och Östersjön. Det
har varit en förutsättning för
regionens utveckling alltse-
dan Helgö, söder om Ekerö,
var en handelsplats av bety-
delse för cirka 1500 år sedan,
strategiskt belägen ur kom-
munikationssynpunkt.
Skärgårdens trafikantför-

ening bildades 1963 och är en
partipolitiskt obunden,
ideellt arbetande organisa-
tion som företräder alla trafi-
kanter, bofasta, deltidsboen-
de eller turister i Stock holms
skärgård och Mälar en.

OW

FILM I Inför höstsäsongen
meddelade företaget Euro -
star, som drivit Ekerö Bio i
18 år, att man slutar med sin
verksamhet på Ekerö.
Främsta orsaken till avhop-
pet var att antalet biobesö-
kare hade minskat kraftigt. 
Ekeröbon Jon Hammer

som under flera år varit
deras biografmaskinist tog,
oviss om framtiden, över
verksamheten. Eftersom
hans höstprogram fick

publiken att återvända har
han nu laddat för en filmvår.
Redan den 4 januari öpp-

nar han med den givna hit-
ten Mamma Mia, följd av
Rallybrudar som kvällsföre-
ställning. 
11 januari blir det High

School Musical 3 och James
Bond - Quantum of Solace.
Den 18 januari bjuds det på
Niko klockan 15 och Maria
Larssons eviga ögonblick
klockan 19. 

Mer vattenvägar önskas

Ekerö Bio lever vidare

Medlemmar i Ekerö-Färingsö Rödakorskrets packar babypaket på Stockbygården i Stenhamra, kanske för sista gången.

 

Julinspirerad 
brunch

Vänligen boka bord på tel 08 624 55 00 
Frösundaviks allé 15, Solna

Söndag 7 och 14 december 
Pris: 265:- per person inkl. kaffe och juice, 

barn 0-6 år gratis, 6-12 år halva priset.
Tomten kommer med klappar till barnen.

Välkomna!

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 



Stenhamra  
Kungsberga

 

Priserna gäller endast hos Coop Konsum to m  21/12 2008 eller så länge lagret räcker.

69)=K
COOP

   

LITHELLS

Medlemspris

21)=S
Medlemspris

18)=S

K-SALAT

79)=K

SPANIEN

12)=K

LERÖY

89kK

KVIBILLE

Vi önskar alla våra medlemmar & kunder en riktigt

PS, för öppettider i jul, se anslag i din butik eller besök vår hemsida www.konsumfaringso.com DS.

God jul & 
Gott nytt år! 

God jul & 
Gott nytt år! 
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Öppettider: Vardagar kl 8-17

Kvällsmottagning: Måndag och torsdag

kl 17-20. Tidsbokning via telefon dagtid

Telefon: 560 375 00

Fax: 560 375 49

Återbudstelefon: 560 375 70

Distriktssköterskorna: 560 375 00

Vi önskar alla våra patienter 
God Jul och Gott Nytt År!

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

www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral
informerarDitt lokala 

byggvaruhus med 
den personliga 

servicen!

 FYRVERKERIER 
TILL NYÅR

– SJÄLVKLART!

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

Nu glömmer vi de 

senaste dystra månaderna. 

På nyårsafton är det fest! 

Pang och bom, sprak 

och glitter. 

Som vanligt hittar du ett 

stort sortiment av både 

separata pjäser och kom-

pletta system hos oss.

Som vanligt är det 

Fyrverkerimästarna som 

svarar för vårt sortiment av 

pyrotekniska artiklar.

The same procedure as 

every year, James..!

Åldersgränsen för 
att köpa och hantera 
fyrverkerier är 18 år.



Så har jag gjort det. Tagit det stora steget ut i

vida världen. Efter ett champagnenedsprutat

utspring på Blackebergs trappa bestämde jag

mig. Jag ville inte sitta och titta ut på Ox -

berget och få lätt panik över att jag inte vet

vad jag ska göra med mitt liv. 

D
å tar jag hellre paniken och funderingerna någon 
annstans.  Paris blev det. Och ett arbete som aupair.
Så nu är det gjort. Jag har bytt vårt fula kommunhus
mot Hôtel de Ville, Backsippan mot Louis Vuitton

(önska får man väl?), Ekerövägen mot Champs Elysées och Café
Sjöboden vid kanalen mot en av de flera creperierna längst med
Seine.  Jaha. Och sen då? När man har gått förbi Triumfbågen på
en daglig basis så börjar man störa sig på att det alltid ska stå tu-
rister mitt i gatan och fota sig mot denna, faktiskt ganska fula
byggnad? Är det då man kan räkna sig som invånare i en annan
stad? Att man inte längre är ekeröbo, utan faktiskt parisbo? Att
man börjar bli hemmablind? 

Att jag fick olika reaktioner på att jag skulle flytta till just
Frankrike är minst sagt sant. Det mest an-
märkningsvärda är att de som kom och be-
rättade hur dåligt jag skulle få det var de
jag inte riktigt känner. Tandregleraren, be-
kanten på bussen, den ytliga arbetskompi-
sen. Fylld med skräckhistorier över hur
hemskt det skulle vara att flytta till just
Frankrike satte jag mig på ett plan och
nåddes av denna berömda ”point of no re-
turn känsla” när planet lyfte från Arlanda.
Hur har det gått då? Hittills har jag upplevt

två sorters Frankrike. Vi har det lite trashiga, knarkiga och ”far-
liga” Frankrike, där männen mer än gärna poängterar att man ser
”perfekt” ut (vilket jag starkt tvivlar på en söndagsmorgon när
man är ute och springer) och hävdar att man är deras livskärlek,
eller de som gärna sitter lite för nära på tunnelbanan så fort ens
killkompis klivit av. Nu när jag tänker på det, är det nog ganska
orättvist att förknippa det här med ett helt land, när exakt
samma kommentarer skulle kunna släppas utanför Lilla Vene-
dig fredagskväll. Sen har vi det Frankrike där man faktiskt håller
upp dörrarna för varandra, där man ber om ursäkt om man råkar
putta till någon och där man faktiskt kan dricka en kaffe och äta
en croissant till frukost på en uteservering den andra november. 

V
ad som fascinerar mig mest är egentligen ärligheten.
Att man säger rätt ut vad man tycker utan att bry sig
om vad man får för reaktion. ”Kan ni vara tystare?”
behöver inte tas som en pik, utan helt enkelt en för-

frågan så någon kan höra tv:n bättre. Att jag i början uppfattade
just sådana kommentarer som pikar antar jag beror på den ty-
piskt svenska konflikträddslan. Varför då inte ta efter? Livet
skulle väl vara så himla mycket enklare om man kunde be någon
på ett vänligt och rakt sätt om någonting, istället för att gå krång-
liga vägar runt själva frågan, för att man ve och fasa på något sätt
skulle kunna uppfattas som översittare? Jantelagen bor inte här,
och det är kanske något vi bör anamma. När kommer vi bli så
pass trygga i oss själva att vi sätter ner foten och går ut i strejk när
vi är missnöjda med något, istället för att skicka ett ”med vänliga
hälsningar mail”. När kommer den första personen kedja fast sig
i centrumpinnen för att få sin vilja igenom?

Hanna Hessling

Ekerö-Jante
är okänd 

i Paris 

• 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. Att MN publicerar ett inlägg i
kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig bakom de åsikter
som där framförs. Intresserad? Innan du fattar pennan, hör av dig
till till redaktionen på 08-560 358 00.
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Ditt lokala 
byggvaruhus med 

den personliga 
servicen!

INTE 
LJUSPYNTAT 

FÄRDIGT?

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

ELDSTÄLL
Matt/svart smide, 4 redskap  
399:-  (499:-)

VEDGRYTA
Matt/svart smide. 
450 mm diam.  
439:-  (535:-)

VAKNA TILL DOFTEN 
AV NYBAKAT BRÖD! 
OBH Nordica Breadmaster Inox  949:- (1.040:-)

Helautomatisk bakmaskin som knådar, jäser 
och gräddar. Timer för förprogrammering 
ger färdiggräddat bröd 
precis på minuten!

MASSAGE FÖR HELA KROPPEN!
OBH Nordica Shiatsu  1.795:-  (1.995:-)

Massage för ömma och spända muskler i 
nacke, skuldror, lår och rygg. 
Flera olika program. Flera hastigheter. 

KÖP DINA 
KLAPPAR PÅ 

HEMMAPLAN!

LJUSSLINGOR INNE/UTE
40 lampor, klara  69:-  (107:50)

SLANG SYSTEM EXPO
Grundsats 216 lampor, 
6m  139:-  (226:-)

Alla priser inkl. moms och gäller t.o.m 31 dec. 
2008 eller så länge lagret räcker.

STIGA KEDJESÅG, -el
Stiga ES-150  695:-

Matt/svart smide, 4 redskap  

Matt/svart smide. 

439:-  (535:-)

MASSAGE FÖR HELA KROPPEN!



J
U
L
T
I
P
S

Åk inte 

till stan

klappen

finns på

hemma

plan!

EnAnnan
BOKHANDEL

� Nobelpristagaren, 
Augustprisvinnarna

� Rykande färska nyheter

� Alltid nedsatta priser

� Barnböcker, spel och annat kul

Ekerö centrum. Tel 560 354 61.  Öppet: mån-fre 10-18.30, lör 10-14

Skynda att fynda! Snart är det jul!

 

Ekerö Centrum

NYÅRSKLÄNNINGAR
fr 360 kr Vero Moda

VINTERJACKOR
fr 799 kr Vero Moda

Smygstart av Esprit för barn
Vi bjuder på glögg och pepparkakor, 

julmust till barnen. God jul och välkommen!
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Casio WK-3000
Omtyckt synthpiano med keyboardstativ på köpet   1995:-
Elgitarrpaket
Fräck elgitarr, förstärkare, stämapparat, axelband, 
kabel, plektrum, gigbag, DVD Plej gitarr  ................. 1895:-
Westernpaket
Akustisk gitarr, stämapparat, fodral, plektrum  .........1195:-
Nylonpaket
Klassisk nylongitarr med fodral  .............................. 1050:-
Mikronfonpaket
Köp mikrofon och få mikrofonstativ på köpet  ............ 495:-
Ukulele  .......................................................... 359:-
Munspel  ..................................................  Från 70:-

När det gäller att hitta rätt 
musikinstrument eller 

rent av ljudkonsultation 
men även reparation...

Ångermannag. 78, Vällingby
Tel 08-579 733 62

www.vmusik.se

     

    

 
 

JULKLAPP FÖR TRÄDGÅRDSÄLSKARE

Trädgårdskurser på distans
www.tradgardsakademin.com • tel. 0431-12355
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FÄRINGSÖHEMMET I Det var många som
ville gratulera Elna Gustavsson på hennes
100-årsdag, när hon bjöd in till födelse-
dagskalas på Färingsöhemmet tidigare i
höstas. 

En av de mer prominenta gratulanterna var
kommunens äldsta medborgare Berta
Olsson, som nu uppnått aktningsvärda 106
år. Det blev en perfekt dag som brorsbarnen
på hemgården Ekbacken i Färentuna och
annan släkt hjälpt till att anordna med mycket
hembakat och ett hav av blommor. Elna
Gustavsson serverades också en tårta med
100  tända ljus med rosenknoppar på. Över
70 gäster kom för att hylla Elna på hennes
födelsedag. Förutom tårtätande blev det
mycket sång och musik och flera trevliga
hyllningstal. 

Det var en dag fylld med glädje – det var en
dag att minnas.

106-åring gratulerade 100-åring

TÖRNBY I Trots dålig mark-
nadsföring var intresset
stort när ett gäng entusiaster
körde veterantraktorsplöj-
ning vid Törnby gård på
Färingsö den 18 oktober. 

Så inför nästa års veteran-
träff tänker man sprida sin
existens i vidare kretsar.

Fem ålderstigna traktorer
körde “bogserade plogar” (ej
hydraulisk lyft). Traktorerna
var: Fordsson mod. N 1938
fotogen, BM2 1944 tändku-
la, BM20 1948 tändkula, IH
EMD 1952 diesel samt en
BM210 1955 bensin.

Fordson typ N (Låglund kallad i folkmun) 1938 drar en bogse-
rad 2-skärig plog Internationnal harvester (IH) ca slutet 30-
talet, ägare: Per Nilsson.                                                 Foto: Sven Burell

BM 20 (Bolinder Munktell) från 1948 drar en bogserad 2-skärig
plog Överum Sesam från 1953, ägare: Urban Sondell.     Foto: Sven Burell

MUNSÖ I Två av årets tusentals brev
till Tomten kom från Elin, 4,5 år och
Alwa, 7 år på Munsö.

Elin och Alwa hade som flertalet andra
barn som ville få tomtekontakt inte
specificerat adressen något vidare. Men
”TÅTE” en glad tomte, hans hus och
ett egenhändigt tecknat frimärke räckte
för att nå Tomteboda. 

Förra året fick Tomten cirka 100000
brev, varav de allra flesta innehöll
önskningar eller fina teckningar. Andra
är mest är oroliga för att Tomten ska
göra sig illa när han hoppar ned i en

brinnande eller för trång skorsten.
Några ritar också kartor så att han ska
hitta rätt trots att skribenten firar jul
någon annanstans i Sverige eller kanske
utomlands.

Föremålen för barnens önskan skiljer
sig i breven. En pojke önskar sig en
snäll åsna, medan en treårig flicka helst
vill ha en stor jordgubbe.

Även om Tomten egentligen inte bor
på Tomteboda, kommer hans post dit.
Mellanhanden posten ser däremot till
att alla barn som skickar brev till
Tomten och anger avsändaradress, får
ett svar och en liten julgåva.

Den rätta adressen till Tomten är:
Tomten, 173 00 Tomteboda

Tomteposten kommer alltid fram

100-åriga Elna Gustavsson, t v, gratuleras av 106-åriga grannen Berta Olsson.



ISTÄLLET FÖR JULKORT …
… skänker vi som vanligt en slant och en tan-
ke till Irmgard Kaiser i sitt beundransvärda 
arbete för barnen på Sri Lanka. Vill du också 
göra en insats? Hjälp barnen med 
ett bidrag på pg 19 15 413-7. 

Den 2 februari reser Irmgard till 
Sri Lanka igen för att fortsätta 
sitt fantastiska arbete.

Mäklarhuset Ekerö  

Försäkra dig mot dubbla 
boendekostnader!

Du som säljer din bostad genom Mäklarhuset har 
möjlighet att försäkra dig mot dubbla boende    kostnader. 
Om din bostad inte är såld inom tre månader kan du få 

ersättning för drifts- och ränte kostnader under de 
kommande tre till sex månaderna.

Dags att energideklarera
Från och med den 1 januari 2009 skall alla villor 

som säljs vara energi deklarerade. Energideklaratio-

nen är till för att värna om miljön genom att minska 

bostädernas energiförbrukning.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi ser fram mot ett nytt bostadsår med nya trevliga kundmöten … 2009

önskar Sophia och Johan på Mäklarhuset

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

VI Matskeppet, Mälarö Torg 5,178 30 EKERÖ, Telefon 560 388 60. Öppettider  jul & Nyår : Julafton 9-14, Juldagen 10-15, Annandagen 10-15, 
Nyårsafton 9-17, Nyårsdagen 12-17. Erbjudanden gäller t.o.m. 28 december eller så långt lagret räcker.

APELSINER, Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVENSK KÖTTFÄRS, Stockholm Butikskött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JULMUST, Aportekarnes. 4x1l. 4l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FRYSTA RÄKOR 70/90, Royal Green, 1kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TROPICANA JUICE, 1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EDAMEROST, 875 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,90 kr/kg

49,90 kr/kg

24,90 +pant

49,90 kr/st

19,90 kr/st

49,90 kr/st

JULENS ERBJUDANDEN
V51

V52



   
    

   
   

  

   
 

   
   

  

  
 

   
 

   
 

Tom med personal

  

   

   

 
 
 
 

   
   

  

      
     Fax: 08-560 346 72
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Hammarkvarnsvägen 9   179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16  Fax: 08-560 346 72

Johan, Robin, , Marcus,  
Peter och Lasse

Stängt 22/12--7/1

  

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Nisse,  

Christer, Göran,  
 Mattias och Andreas
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Mån-fre 10.00-19.00
Lör-sön  10.00-15.00
08-560 514 00   Adelsö

Vi syns igen 
i spalterna 

den 19 januari

nyheterMÄLARÖARNAS

��������
�		��
����	��

 

 

 

��������	��
��		��

�
��	�	����

������
����������������

�������

��
�	����������
��������	���	

����������

   
    

      
       
       

 

 
   

    

Ekerö Vårdcentral 
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Staffan med personal

   
 

   
   

  

  
 

   
 

   
 

  

  

   

   

 
 
 
 

   
   

  

      
        

     
  

 

  

   
    

   
   

  

   
 

   
   

  

  
 

   
 

   
 

  

  

   

   

 
 
 
 

   
   

  

      
        

     
  

 

Roger med personal
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 Arne, Christina, 
och Henrik

   
   

  

  
 

   
 

   
 

  

  

   

   

 
 
 
 

   
   

  

      
        

     
  

 

  

   
    

   
   

  

   
 

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,  
Gerry och Ronny

T
  

 

   
 

   
 

  

  

   

   

 
 
 
 

   
   

  

    179 75 Skå
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Träkvista
Peo Leopoldsson 
med Personal

   
 

   
 

  

  

   

   

 
 
 
 

   
   

  

    179 75 Skå
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Skå
Willy och Agneta 

med personal
   
 

  

  

   

   

 
 
 
 

   
   

  

      
        

     
  

 

  

   
    

   
   

  

   
 

   
   

  

  
 

   
 

   
 

  

  

   

   

 
 
 
 

   
   

Träkvista Bilservice AB

      
        

     
  

 

  

   
    

   
   

  

   
 

   
   

  

  

  

   

   

 
 
 
 

   
   

  

      
        

     
  

 

  

   
    

   
   

  

   

  

Micke och Anders

Tel 08-560 422 38

   

 
 
 
 

      
        

     
  

 

  

   
    

   
   

  

   
 

   
   

  

  

  

   

Skå
Öppet alla dagar 9-21

förutom:
Julafton: 9-14
Juldagen: 9-19

Nyårsafton: 9-18
Nyårsdagen: 11-21
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Ekerö FärglagerA   
 

   
   

  

  
 

   
 

   
 

  

  

   

   

 
 
 
 

   
   

  

      
        

     
  

 

  

   
    

   
   

  

   
 

   
   

  

  
 

   
 

   
 

  

  

   

   

 
 
 
 

Byggvaror i Ekerö Centrum
”Allt för ditt bygge”

tappsundssag@telia.com

  

      
     Fax: 08-560 346 72

Johan, Robin, , Marcus,  
Peter och Lasse

Stängt 22/12--7/1

Roger med personal

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Nisse,  

Christer, Göran,  
 Mattias och Andreas

Staffan med personal

Ekerö FärglagerArne, Christina, 
och Henrik

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,  
Gerry och Ronny

Träkvista
Peo Leopoldsson 
med Personal

Skå
Willy och Agneta 

med personal

Ekerö
Lars och Carita 
med personal

Tom med personal

Micke och Anders

Tel 08-560 422 38

Skå
Öppet alla dagar 9-21

förutom:
Julafton: 9-14
Juldagen: 9-19

Nyårsafton: 9-18
Nyårsdagen: 11-21

Byggvaror i Ekerö Centrum
”Allt för ditt bygge”

tappsundssag@telia.com

Träkvista Bilservice AB

Hammarkvarnsvägen 9   179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16  Fax: 08-560 346 72

Johan, Robin, , Marcus,  
Peter och Lasse

Stängt 22/12--7/1

Roger med personal

BBiinnäärrddaattaa AABB
00770077--113399 000000

556600 440022 5511

AA
LL

A

GODATING
I TR

Ä

FÄRG

EKESIÖÖ FINNS PÅ KARLSBODAVÄGEN 16, VID BROMMA FLYGPLATS. TEL: 08 -728 92 00. ÖPPET: VARDAGAR 7-18, LÖRDAGAR 10 -14, MÅNDAGAR TILL 20

JÄRN
VVS

KÖKBAD
– Grundat 1922 –

VIRKE Ångermannagatan 78 i Vällingby 08-579 733 62 • www.vmusik.se
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  Detta har vi gjort efter halva 
mandatperioden!

Skola och förskola            
- Ökad valfrihet att välja skola och förskola       klart 
- Kommunalt vårdnadsbidrag          klart  
- Handlingsplan för att minska skadegörelsen       klart 
- Ekerö kommuns skolor ska vara bland de 10 bästa i landet 2010   pågår 
 

Äldreomsorg och insatser till funktionshindrade      
- Genomfört möjlighet till korttidsvård utomlands      klart 
- 55+ lägenheter ska byggas i Ekerö Centrum       klart
- Stimulera kultur för äldre och funktionshindrade      pågår 
- En bra hemtjänst och äldreboenden som är bland länets bästa   klart 
- Fortsatt stöd till anhörigvården          klart 
 

Infrastruktur              
- Höjd kapacitet på färjetrafiken Slagsta-Jungfrusund     klart 
- Ny färjeförbindelse Färingsö-Hässelby        pågår 
- Fjärde körfält på Ekerövägen           pågår 
- Ökad trafiksäkerhet med nya rondeller        klart 
- Bättre och utökade infartsparkeringar        klart 
 

Miljön               
- Snabba insatser mot klotter med klotterpolicy       klart 
- Förbättra skyddet av grundvattnet och Mälaren      klart 
 

Näringsliv               
- Rekryterat en näringslivschef           klart 
- Årliga företagsseminarier           klart 
- Näringslivspolicy             pågår 
 

Kultur och fritid             
- Ny idrottsanläggning vid Träkvista         klart 
- Kommunens ungdomssatsning          klart 
- Satsning på bibliotek - Barnens eget bibliotek i Stenhamra    klart 
- Fortsatt satsning på Ekebyhovs slott och park som kulturcentrum   klart  

Plan- och byggfrågor            
- Utveckling av Ekerö och Stenhamra centrum       pågår 
- Nya bostadsområden inom tätortsbandet       pågår 
 

Nu satsar vi vidare för den återstående tiden av mandatperioden!  

Rapport från Ekerös borgerliga allians (m), (fp), (kd) och (c) 
Efter valet 2006 skrev moderaterna, folkpartiet liberalerna, kristdemokraterna och 
centerpartiet en regeringsförklaring som vi avsåg att genomföra under mandatpe-
rioden 2006-2010.  
Inriktningen för vårt samarbete är trygghet, valfrihet och utveckling. Nu har halva 
mandatperioden gått och vi har genomfört drygt hälften av vår gemensamma platt-
form. Här är några exempel:

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



               

  

         
 

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian
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Midgård
Media

www.midgardmedia.se
08-560 426 22

Välkommen för fri konsultation!

Seriöst företag..?
Många kollar upp företag på internet.

En stilren hemsida med rätt innehåll kan
avgöra om det blir du som får uppdraget.
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När det här kan läsas är Kanthi
de Silva redan på väg till Sri
Lanka. Hon har sålt sina kransar,
stått på sina loppmarknader,
bjudit hundratals mälaröbor på
lankesisk mat för hundra kronor
kuvertet, för att nämna något av
det hon och vännerna ägnat sig
åt i den hjälpverksamhet som
kallas ”En hjälpande hand till
Hikkaduwa”. 

Med sin kvicksilverenergi, goda
mat, oemotståndliga skratt och till-
lika övertalningsförmåga, har hon
på det sättet fått 50
000 kronor att ta
med.

Som de flesta vid
det här laget känner
till, pågår sedan 70-
talet en väpnad kon-
flikt mellan rege-
ringstrupper och den
tamilska gerillan i Sri
Lankas norra och östra delar. Men
det är inte dit Kanthi ska, utan till
landets sydvästra hörn, till
Hikkaduwa, där en hel del turister
från jordens alla hörn visserligen
fortfarande befolkar stränderna,
men inte i samma utsträckning som
tidigare. In komsterna sinar och hela
den kader av lokalbefolkningen som
byggt upp sina ekonomier kring
turistnäringen blir allt fattigare.
Dessutom förlorade många allt de
ägde när tsunamivågen vällde in
julen 2004. 

Nu ska Kanthi använda de 50 000
till bland annat att i samarbete med
en lokal mjölkleverantör se till att
alla barn i fem skolor får varsitt
tetra pack med två deciliter mjölk en
gång i veckan.

Det låter inte så värst mycket? 
– Det är en början. Många barn

lider av näringsbrist. De har ofta
inte ätit frukost innan de går till sko-
lan och får ingen mat när de kom-
mer hem. Det händer att barn svim-
mar i skolbänken, om de alls tagit sig
dit. Får de sin tetra kanske de kom-
mer till skolan åtminstone den
dagen i veckan. Det är livsviktigt för
framtiden att de får sin utbildning.
Vi kommer att göra en utvärdering
och utöka projektet efterhand. 

Barnen ska också få skolmateriel
och behövande en del basvaror till
jul.

Tidigare bistånd har gått till bland

annat en fiskebåt, toalettbyggen,
vattenförsörjning i en by. Förra året
fick fem kvinnor hjälp till självhjälp
genom att de fick varsin symaskin
och allt nödvändigt material för att
kunna starta tillverkning av kläder
för försäljning.

Det var från Hikkaduwa Kanthi
kom när hon för första gången lan-
dade i Sverige. Hon var ung och ville
ut i världen. I sin butik i Hikkaduwa,
där hon sålde egentillverkad batik,
hade hon träffat några familjer från
Varberg och blivit hembjuden till

dem. Hon stannade
ett halvår, fick hjälp
med att ställa ut sin
batik i bland annat
Varberg och Borås,
vistades sedan en
period i Danmark och
en i Tyskland. 1982
åkte hon tillbaka till
Hikkaduwa. In i

batikbutiken klev då en ung, stilig
svensk dykinstruktör. Det gick som
det kan gå. Kanthi kom till Sverige
1983 och 1984 gifte sig paret.

De är numera skilda, de två bar-
nen är nästan vuxna och Kanthi kan
ägna sig helhjärtat åt det som hon
valt som sin sin livsuppgift: att dela
med sig från dem som har till dem
som inte har.

”Det bästa sättet att få en vän är att
vara en” står det på ett inramat
vykort i Kanthis hall. ”Människor är
till för att hjälpa varandra” är en
annan av Kanthis maximer.

– När andra mår bra, mår jag bra
och jag hjälper andra att må bra
genom att låta dem hjälpa andra,
förklarar hon.

Det är vattentätt och alla invänd-
ningar som ”vad får du ut av det här”
faller därmed platt.

Politiska lösningar på den kon-
flikt som har skördat mer än 70 000
liv är inte i sikte, så det här är vad
som går att göra. Det får räcka med
hjälp från människa till människa.

Vänner har Kanthi många. Det
gäller att se upp. För annars är man
rätt som det är indragen i diverse
hjälpprojekt, och eventuellt också
på väg till Sri Lanka för att med liv
och lust delta i dem på plats.

Det är rätt många ekeröbor som
har gjort den resan vid det här laget.

INGELA MÆCHEL
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”När andra mår
bra, mår jag bra.
Jag hjälper andra
att må bra genom
att låta dem hjälpa
andra”

NAMNKanthi de Silva
BOR Ekerö centrum
FAVORITSTÄLLE PÅ MÄLARÖARNA Bokskogen i
Ekebyhovsparken 
FAVORITFÄRG Allt som är blått

VILL ÄNDRA PÅ Ta bättre hand om våra äldre
OANAD TALANG Kan konsten att koka soppa på en
spik

RRiinngg 

BBiinnäärrddaattaa AABB 
00770077--113399 000000
eelllleerr 556600 440022 5511 
aallllaa ddaaggaarr 0077--2222

VVaall aavv ddaattoorr,,
vvaadd sskkaa jjaagg
ttäännkkaa ppåå??

RRiinngg 

BBiinnäärrddaattaa AABB 
00770077--113399 000000
eelllleerr 556600 440022 5511 
aallllaa ddaaggaarr 0077--2222

BBrraannddvväägggg,,
vvaadd äärr ddeett??

RRiinngg 

BBiinnäärrddaattaa AABB 
00770077--113399 000000
eelllleerr 556600 440022 5511 
aallllaa ddaaggaarr 0077--2222

TTiillllbbeehhöörr 
ttiillll ddaattoorrnn??
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Reporter söks 
till Mälaröarnas Nyheter

Journalist för fast hel- eller deltidsanställning
sökes. Vi önskar också komma i kontakt med
frilansare.

Absoluta krav på dig som söker är att du:
Älskar Mälaröarna
Bor på Mälaröarna
Har tillgång till egen bil
Har viss fotovana
Inte skyggar för politik- och samhällsfrågor

Vi söker inte dig som ser arbetet på en lokal-
tidning som första trappsteget i en karriär som
leder bort från öarna. Drömkandidaten är en
rutinerad journalist, som ser fördelen med att
arbeta på hemmaplan och som är beredd att
stanna ett tag. Ett väl utbyggt kontaktnät och
kunskap om kommunen är ett plus. 

Du får stor frihet att 
planera ditt jobb, 
hyfsad lön och trevliga
arbetskamrater. 

Intresserad? 
Mejla oss på 
annons@malaroarnas-
nyheter.se

nyheterMÄLARÖARNAS

Hyr bil här!
Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se
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FRITIDS PÅ HÄSTIS På Munsö kan hugade barn lära sig rida, sadla, tränsa och

givetvis att inte vara rädda för hästar. På bilden rider Ida Langels, ledd av Klara Borin.  | 18 

Bakläxa förförbifartenMiljödepartementet begär kompletteringar av
vägverket på en rad viktiga punkter. Bland annat

om hur klimatmålen uppfylls och om hur träng-

selskatten påverkar. Bland en av punkterna
ombeds verket klargöra sin inställning till Ekerö

kommuns villkor. I 6

MÄRKLIGA AFFÄRERPengatransaktioner hit och dit och flera konkurser
solkar fastighetsverkets uthyrning av Svartsjö slott. 

| 16

VADÅ FINANSKRISÄnnu märks ingen lågkonjunktur i Ekerö kommun men

kommunala besparingar väntar. | 8

"Det ökande exploateringstrycket på våra
strandområden borde istället leda till ett för-
stärkt strandskydd med tydlig lagstiftning och
bättre tillsyn. Norge stärker just nu sitt strand-
skydd efter att ha låtit kommuner fått sköta
strandskyddet och sett hur det lett till en över-
exploatering"       | 28 INSÄNDARE

EFTER 40 ÅR ÄR DET DAGSEkeröinstitutionen Jannes blommor stänger butiken

och ser fram emot att inte ha några direkta framtids-

planer.  | 12 PROFILEN

MISSION LÄSLUST Skolbibliotekens missionerande för att öka skolelever-

nas läslust fick efterlängtad extratid på Nationella
Läsdagen den 13 november. | 22

STÖRSTA FESTIVALENPlaneringsarbetet för Mälaröarnas första riktiga ung-

domskulturfestivalen, på Skå flygplats i sommar, är

redan i full gång.   | 14

ETK SIKTAR HÖGTEkerö Tennisklubb har genomgått ett rejält lyft på alla

nivåer under det senaste året.   | 30 SPORT

’’

Tappens Rör AB
Peter Söderstedt

0708-38 05 73
Det är jag som säljer och  

installerar Värmebaronen.

www.varmebaronen.se

Elomax
Bästa valet för 
värmepump och 
solfångare!
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För ett år sedan stod Mälaröar-
nas Waldorfskola klara att ta
över Drottningholmsskolans
lokaler när denna lades ner ef-

ter att två andra intressenter saknade
tillstånd. Politikerna i Barn- och ung-
domsnämnden valde dock att istället
fortsätta driva skolan ytterligare ett år
med förlust på skattebetalarnas be-
kostnad och utlysa en ny ansöknings-
omgång.

Om beslutet denna gång baserats på
fakta och inte godtycklighet hade
Mälaröarnas Waldorfskola  valts som
bästa skola på flera avgörande punk-
ter. Trots det föreslår politikerna
Inter national Swedish Schools AB
(ISS AB) som driver ett antal Raul
Wallenbergskolor. (De har ingenting
med Raul Wallenberg eller Wallen -
bergstiftelsen att göra utan är ett taget
företagsnamn).

MÄLARÖARNAS WALDORFSKOLA
har högst lärartäthet. Forskning har
visat vikten av att barn blir sedda i
skolan för att utveckla social förmåga
och inlärning. Mälaröarnas Waldorf-
skola har 6.7 elever per lärare. ISS AB
har över 20 elever per lärare.
Mälaröarnas Waldorfskola serverar
näringsriktig ekologisk mat och sat-
sar 28 kronor per elevportion. Debat-
ten i till exempel Svenska Dagbladet
och Matakuten i TV4 visar att många
skolor satsar mindre än 10 kronor per
portion. Det serveras halvfabrikat
med kemiska aromämnen och lägre
näringsinnehåll än vad hund- och
kattmat innehåller.

Mälaröarnas Waldorfskola har 13 års
erfarenhet av grundskola med lågsta-
dium i Ekerö kommun. I kommu-
nens egna enkäter har Mälaröarnas
Waldorfskola fått högst nöjdhetsbe-
tyg av alla skolor. ISS AB har överhu-
vudtaget ingen erfarenhet av att be-
driva lågstadie -
skola.

PER EGON LEWI Jo-
hansson, pingstvän
och ensam aktieä-
gare i ISS AB, har
ett legitimt vinstin-
tresse när han vill ta
över Drottning-
holmsskolans loka-
ler. Ett aktiebolag
måste enligt lagen
göra vinst och ak-
tieägaren vill natur-
ligtvis ha avkastning på investerat
kapital. De största pengarna kan man
tjäna genom låg lärartäthet och billig
skolmat. ISS AB:s skola har med sina
stora klasser haft ordningsproblem
och blivit anmälda för såväl misshan-
del som kränkning med stora utbetal-
ningar av skadestånd.

MÄLARÖARNAS WALDORFSKOLA
drivs av föräldrar och lärare i styrel-
sen utan intresse av att stoppa skatte-
medel i egen ficka och med full insyn
i skolans ekonomi. Varje inbesparad
krona på effektivare administration
och ideellt föräldraarbete går oavkor-
tat till skolans pedagogiska verksam-
het. 

Politikerna skriver i sin beslutsmoti-
vering att det finns både Montessori-
och Waldorfpedagogik i kommunen
och att man nu vill ha en friskola med
en mer allmän pedagogisk inriktning.
ISS AB använder Gardeners Multiple
Intelegense Theori (GMIT) pedago-

giken i sina Raul
Wallenbergskolor.
Den anses i sin
teori lik Wal-
dorfpedagogiken.
Men det finns avgö-
rande skillnader, till
exempel påståendet
om ”moralisk intel-
ligens” vilket gör
skolan populär hos
bland annat många
kristna i USA. Den
typen av religiös
anstrykning har

inte Waldorfpedagogiken. Få skulle
påstå att GMIT pedagogiken betrak-
tas som en allmän pedagogisk in-
riktning.

POLITIKERNA IBarn- och ungdoms-
nämnden beslutade i höstas att satsa
stora summor på renovering av både
egna skolor och friskolan Montessori.
Ingenting satsades på Mälaröarnas
Waldorfskola – trots skriande behov
–  med argumentet att skolan stod i
kö till Drottningholmsskolans loka-
ler. Samma politiker föreslår nu att
Mälaröarnas Waldorfskola inte ska få
ta över lokalerna utan till ett bolag
som inte ens har sitt säte i Ekerö
kommun.

Inför politikernas beslut kom Arbets-
miljöverket med en underrättelse om
att kommunen skulle förbjudas hyra
ut nuvarande lokaler till Mälaröarnas
Waldorfskola om inte omfattande re-
noveringsarbete genomfördes, något
man tidigare beslutat att inte göra.
Att en stängning av Mälaröarnas
Waldorfskolas skollokal helt sopade
undan det bärande argumentet för att
välja ISS AB tycktes inte bekymra.
Argumentet om att vilja få fler skol-
utförare i kommunen faller nämligen
bort om man samtidigt stänger Wal-
dorfskolans lokaler.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS
beslut om att låta ISS AB:s Raul Wal-
lenbergskola komma in i kommunen
och ta över Drottningholmsskolans
lokaler får i nuvarande situation
orimliga konsekvenser. Det kan
komma att ske till priset av att kom-
munens första friskola, Mälaröarnas
Waldorfskola, går under. En om-
tyckt, erfaren och stabil skola blir ut -
sparkade för att en ny skola som sak-
nar lokal förankring och erfarenhet
och som drivs i vinstintresse ska få
etablera sig istället. Vi hoppas därför
Att Barn- och ungdomsnämndens
beslut kan omprövas av kommunsty-
relsen innan tekniska kontoret fattar
det avgörande beslutet.

Johannes Tovatt, vd på Tovatt
Architects and Planners, 
Lovö
Per Norman, vd på Svegro, 
Färingsö

Ompröva beslutet om ISS AB!

”Beslutet att låta
Wallenbergsskolan
ta över Drottning -
holmsskolans  loka-
ler kan det komma
att ske till priset
att kommunens 
första friskola går
under”

RRiinngg 
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RRiinngg 

BBiinnäärrddaattaa AABB 
00770077--113399 000000
eelllleerr 556600 440022 5511 
aallllaa ddaaggaarr 0077--2222

KKooppppllaa
uupppp ttiillll

IInntteerrnneett??

RRiinngg 

BBiinnäärrddaattaa AABB 
00770077--113399 000000
eelllleerr 556600 440022 5511 
aallllaa ddaaggaarr 0077--2222

JJaagg bbeehhöövveerr
ddaattoorrhhjjäällpp

NNUU!!

RRiinngg 

BBiinnäärrddaattaa AABB 
00770077--113399 000000
eelllleerr 556600 440022 5511 
aallllaa ddaaggaarr 0077--2222

BBllääcckkssttrråållee --
eelllleerr llaasseerr--
sskkrriivvaarree?? 
VVII VVEETT

Fokus tar upp högak-
tuella debattämnen
som kräver lite större
utrymme och mer ana-
lys än vad som ryms
på insändarsidan.
Skriv ändå så effektivt
som möjligt, högst 
3 500 tecken inklusive
blanksteg. 

• Skicka texten till 
fokus@malaroar nas -
nyheter.se

• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Fokus”, Box 100
178 22 Ekerö

fo
ku
s

Din lokala musikaffär

Elgitarrpaket från 1795:-
Elbaspaket från 2795:-

www.vmusik.se

Classic Nylon gitarrpaket 850:-
Western gitarrpaket 1195:-

Ångermannagatan 78, Vällingby 
Tel : 08 - 579 733 62 

VÄSTERORT

LX 22 Standard Lackat trumset 
Förr 7995:-, Nu 6995:-

Vi hjälper dig att hitta rätt instrument



Starkt erbjudande
på värmepumpar från IVT

www.ivt.se 

Erbjudandet på Siemens espressobryggare TK65001 gäller för privatpersoner vid 
köp av IVT PremiumLine, IVT Optima samt IVT Greenline upp till 17 kW vid order 
tecknad 1/9-30/11 2008. Leverans av espressobryggare senast 90 dagar efter 
installation och erlagd betalning. För medverkande återförsäljare se vår hemsida, 
lokala avvikelser kan förekomma. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller 
bytas mot ekonomisk kompensation. Siemens garantivillkor gäller.

Köp värmepump och få en 
exklusiv Espressomaskin
Köp värmepump och få en 
exklusiv Espressomaskin
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Klara, färdiga, spar!

Alltid installerad 
och klar i ditt hus!

Halvera din
värmekostnad och 
minska växthuseffekten.

Luftvärmepumpen för svenska krav.

BÖRJA SPARA REDAN NU – VI STÅR BEREDDA!
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MMåånnddaagg 1155//1122......................kkll 1100--1199
TTiissddaagg 1166//1122.......................... kkll 1100--1199
OOnnssddaagg  1177//1122...................... kkll 1100--1199
TToorrssddaagg  1188//1122.................... kkll 1100--1199
FFrreeddaagg  1199//1122...................... kkll 1100--1199
LLöörrddaagg  2200//1122...................... kkll 1100--1155
SSöönnddaagg  2211//1122...................... kkll 1100--1155
MMåånnddaagg  2222//1122....................kkll 1100--1199
TTiissddaagg  2233//1122........................ kkll 1100--1199
JJuullaaffttoonn:: ssee rreessppeekkttiivvee bbuuttiikk

GGoodd JJuull && 
GGootttt NNyytttt ÅÅrr 
ttiillllöönnsskkaass 
aallllaa aavv oossss 
ii EEkkeerröö CCeennttrruumm!!

JJuullööppppeett
ii EEkkeerröö CCeennttrruumm

EExxttrraa

www.ekerocentrum.se
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Det diskuteras att bygga badhus
för ekeröborna (Ekerö kommun
innefattar inte bara Ekerö utan
också Munsö, Adelsö, Lovö och
Färingsö). Ingen har nämnt att
bygga badhus vid Svan hagen där
Allhallen finns. 

Där finns det ju möjlighet till badhus
och plats för parkering och mycket
mer. Där finns även fotbollsplan. Det
kan vara bra att ha i åtanke att fördela
aktiviterna mellan Träkvistavallen
och Svanhagen. Annars skulle det
tänkas bli överbelastning av trafik
och människor på ett och samma

ställe. Det är nog inte bara ekeröbor
som utnyttjar badet och annat. Det
kommer säkert många från Bromma -
området att göra.
Det är alltfler människor som flyt-

tar till Färingsö och det kommer förr
eller senare behov av aktiviteter för
ungdomar och folket på Färingsö.
Stenhamra behöver piggas upp och
inte förfalla och bortglömmas.
Många barnfamiljer bor där.

DET KÄNNSsomom Ekerö
kommun nedprioriterar just
Färingsö. Svanhagen är en mycket
enkel och idealiskt plats för badhus

och kan byggas litet större med även-
tyrsdel. Tänk att slippa åka långt för
riktigt roligt bad som  till Södertälje,
Husby badet och dessutom Fyris -
hovsbadet i Uppsala. Man slipper
miljöförstörning genom att använda
bilen till de fina badhusen om man
kan behålla folket på ön och sen
skulle man öka simkunnigheten hos
många barn  om badhuset fanns nära
tillhands, vilket också skulle ge lägre
kostnader för skolorna på Ekerö
/Färing sö eftersom det inte behövs
färd till Åkeshovsbadet, Erikdals -
badet eller dylikt för simtest.
Så tänk extra noga – väg in miljö-

aspekter, omgivning, ekonomi och
mycket annat. Det verkar som om
man helt enkelt låst fast sig vid att det
ska just vara på Träkvista vallen eller
vid Tappström. Varför?
Se det ur helhetsperspektiv och

helikopterperspektiv. Vidga tan-
karna och möjligheterna lite mer.
Allvarligt nog är att inte presentera

Färingsö Svanhagen som ett alterna-
tiv!

– Vid pennan 
Annelie Strömbeck, färingsöbo
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Söderströmska tomten lösningen för ett äldreboende!

���� REPLIK

Vi färingsöbor kan vara
stolta över vårt kommunal-
råd Peter Carpelan. Han är
mannen som söker en bra
boendelösning för de äldre,
läs Peters insändare i MN den
8 december. Har står för vad
han sa på Stenhamradagar -
na. Dagarna då Stenhamra
och dess nya centrum disku-
terades. Lyssnade med stora
öron och liten mun.
Han lyssnade på ”med -

borgarnas/väljarnas” önske-
mål om platsen för äldrebo-

endet. Den är och kommer så
att förbli den  Söderströmska
tomten i Stenhamra.
Om vi alla ser det positiva,

så vinner vi tid och pengar på
att bygga nya Stenhamra
centrum med ett närliggande
äldreboende. Ett äldrebo-
ende integrerat med en ny
vårdcentral.

Då får Alliansen höra fol-
kets jubel, om…
- Ni bygger äldreboendet

på den öronmärkta tomten,
den Söderströmska !
- Ni låter Fritidsgården

fortsättningsvis vara en fri-
tidsgård, väl fungerande,
med nöjda ungdomar och
personal.
- Ni anser att gamla vård-

centralen byggs om till
mindre lägenheter för ung-
domar och äldre. Utbygg -
nadsmark finnes i dess
närhet.
- Ni värnar om alla arbets-

tillfällen inom Ekerö
kommun, så också på
Färingsö och i Stenhamra.
Med dagens teknik och kun-
skaper, kommer  Nisseby
Snickerier att kunna fortsätta

sin verksamhet, tills man
från kommunens sida erbju-
der en framtida plats för
verksamheten.
- Ni anser att tomten där

Nissebys Snickerier är belä-
get, kan bebyggas med
hyreslägenheter.
Den risk, som Peter

Carpelan nämner i sin insän-
dare i MN den 8 december,
risken av en ytterligare förse-
ning av en byggnation, den
risken må vi ta. 
För vem skulle gå emot

detta positiva förslag på vårt
nya Stenhamra och vårt äld-

reboende, jag ställer bara
frågan ? Låt oss inte falla i
den grop, som annars blir allt
djupare, se i stället på möjlig-
heterna att göra något posi-
tivt för oss alla. Samtidigt
som alliansen stärker sitt för-
troende inför nästa val, när
man går väljarna till mötes i
denna fråga.
Vem går emot ?

– Undrar och hälsar
Anders i Stenhamra
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n

Miljödepart
ementet beg

är komplettering
ar av

vägverket
 på en rad

 viktiga pu
nkter. Bla

nd annat

om hur klimatmålen uppfy
lls och om

 hur träng
-

selskatten
 påverkar.

 Bland en 
av punkte

rna

ombeds verk
et klargör

a sin instä
llning till 

Ekerö

kommuns villko
r. I 6

MÄRKLIGA A
FFÄRER

Pengatrans
aktioner hi

t och dit oc
h flera kon

kurser

solkar fasti
ghetsverke

ts uthyrnin
g av Svarts

jö slott. 

| 16

VADÅ FINANSKRIS

Ännu märks ingen 
lågkonjunk

tur i Ekerö 
kommun men

kommunala besp
aringar vän

tar. | 8

"Det ökand
e exploater

ingstrycket
 på våra

strandområden bord
e istället led

a till ett för-

stärkt stran
dskydd med tydlig lag

stiftning oc
h

bättre tillsy
n. Norge st

ärker just n
u sitt strand

-

skydd efter
 att ha låtit 

kommuner fått sk
öta

strandskyd
det och set

t hur det let
t till en över

-

exploaterin
g"       | 28 INSÄNDARE

EFTER 40 ÅR ÄR DET DAGS

Ekeröinstit
utionen Jan

nes blommor stänger 
butiken

och ser fram
 emot att inte h

a några dire
kta framtids-

planer.  | 12 PROFILEN

MISSION LÄ
SLUST 

Skolbibliote
kens missionerand

e för att ök
a skoleleve

r-

nas läslust
 fick efterlä

ngtad extra
tid på Natio

nella

Läsdagen d
en 13 novem

ber. | 22

STÖRSTA FESTIVALEN

Planerings
arbetet för

 Mälaröarnas
 första rikti

ga ung-

domskulturfest
ivalen, på S

kå flygplats
 i sommar, är

redan i full 
gång.   | 14

ETK SIKTA
R HÖGT

Ekerö Tenn
isklubb har

 genomgått ett rejä
lt lyft på all

a

nivåer und
er det sena

ste året.   | 30 SPORT

’’

www.malaro.com/mn

Redan torsdag 
före utdelningshelgen 
finns MN för läsning 

på nätet

Tjuvläs!

Axelbesvär 
Tennis/musarmbåge 
Domningar 
Sovande armar nattetid

Tel 08 -560 313 31, Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina 
www.naprapaternaekerö.se

Nackspärr
Huvudvärk och yrsel
Trött nacke
Värk och stelhet

Ryggskott 
Trött rygg 
Ischias
Huggande känsla 
Värk och stelhet

Knäskador

Ledbandskador 
Stukningar 
Hälseneproblem

Muskelbristning
Muskelkramp

Hålfotsbesvär

Exempel på besvär som du kan söka för:

Även för BIG BOYS

Sovplagg & morgonrockar

WOLSEY,  JOCKEY,  P EGASUS ,  V ICTORY,  BONSO IR ,  
P E L L EVÄVARE ,  ROLF  SÖMMARE  OCH  SHEPHERD .

S:t Eriksgatan 41
T- Fridhemsplan

Tel 08-651 33 13, 14

PYJAMAS
Lä–Lb i flanell, poplin och trikå

Kä–Kb i poplin och trikå
NATTSKJORTOR

i flanell, poplin och trikå
MORGONROCKAR
DRESSINGGOWNS

TOFFLOR i skinn
JOCKEY

2-delad mysdress 998:-

SÖNDAGSÖPPET 

21/12 KL. 11–15

www.malaroforetagarna.se

tillönskas våra Medlemmar och alla Ekeröbor.

En God Jul
Ett Gott 2009Ett Gott 2009

och
En God Jul

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

ty
ck
!
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Jag arbetar som busschaufför för SL på Mälaröarna. För ett par veckor sedan missade jag en passa-
gerare vid en hållplats på   Färing sö. Hon blev med rätta uppbragt för detta, men det är hart när
omöjligt att se en person utan reflex i det mörker som råder nu när inte snön hjälper till att lysa
upp vintermörkret. Snälla du som rör dig på vägarna: Skaffa en reflex! Den billigaste är tydligen
bäst, enligt ett test som NTF har gjort. Köp en livförsäkring (som också är en försäkring om att
komma med bussen) på Clas Ohlson för 10 kr!

– Ian Wennerholm

���� REPLIK

Angående insändaren från signaturen ”Sköt
dig själv och skit i andra”, som trängt sig före i
bussfilen i morgontrafiken och blivit stoppad
av polisen och fått böta. Jag förstår verkligen att
du blir arg. Vad som däremot är ganska komiskt
är att du blir arg på polisen. Om du inte kan
följa regler och lagar, så är det väl dig själv du
ska bli arg på. Du beskriver en situation där
polisen inte ryckt ut när en person stått utanför
ditt fönster med ett anteckningsblock. Det låter
som en uppdiktad historia, men om det har
hänt, varför skulle polisen prioritera ett sånt
ärende och vad tycker du att brottsrubrice-

ringen är  – ”olaga anteckning”?
Polisen har till uppgift att med knappa resur-

ser hålla ordning och hjälpa till i samhället. Det
kan gälla allt ifrån att hjälpa till vid olyckor, ta
hand om fyllon, reda ut rån  till  att hålla bussfi-
len fri från folk som inte kan låta bli att tränga
sig före. Om du och dina likar kunde följa
reglerna, skulle man kunna lägga sin tid på vik-
tigare saker. När polisen stoppar dig och än en
gång får höra ”har ni inte viktigare saker för er
än att stoppa mig”, så har du inte förstått att för
polisen handlar det inte om att man måste göra
antingen eller, utan både och.

– Med rent mjöl i vänsterfilen

Polisen ska göra både och!

Reflex ett nödvändigt tillbehör!

Pannlampa åt barnen
FÖR TRE ÅR SEDAN frågade per-
sonalen på Sundby förskola om
kommunen kunde sätta upp en
extra belysningsstolpe på gården
för att även kunna vistas utomhus
på eftermiddagarna under årets
mörkaste månader. Kommunen sa
då nej eftersom det inte fanns
pengar till detta. Personal och för-

äldrar skrev namnlistor och be -
skrev den oro som fanns för att
släppa ut 1- och 2-åringar på den
mörka gården.  Gården är väldigt
stor och delar av gården är helt kol -
svart vintertid. Året därpå påtala-
des problemet igen, men utan
resultat.  Förra året kontaktade jag
som ny förälder på Sundby kom-

munen om samma fråga och fick
samma svar, inga pengar! Det har
nu gått tre år sedan frågan togs upp
så nog borde väl en belysnings-
stolpe kunna ha planerats in i bud-
geten kan man tycka. Ansvariga på
kommunen säger att renoverings-
behoven är stora på kommunens
alla skolor och förskolor men att

inga pengar finns. Den budget som
finns för renoveringar går åt till
akuta insatser. Ansvariga för verk-
samheten ligger hela tiden med
näsan över vattenytan för att klara
det absolut mest akuta.  När ska
våra politiker inse att ”Sveriges
bästa” skolor måste få kosta.
Nåväl här står vi nu med våra

barn och ännu än vinter med en
kolsvart gård. Kommunen har nu
kommit med det glädjande beske-
det att en belysningsstolpe kom -
mer att sättas upp, men först efter
årsskiftet när vi går mot ljusare
tider…

– Sylvia Slagbrand

���� REPLIK

Carpelan och Strömbäck skriver i en insän-
dare att Söderströmska tomten torde vara
huvudalternativet för lokaliseringen av det
nya äldreboendet i Stenhamra. 
Samtidigt har kommunstyrelsen 2008-

09-16 beslutat att förorda en lokalisering av
äldreboendet på nuvarande ”fritidsgårds-
tomten”. I budgeten har anvisats 200 tkr för
utredning av lokalisering av en ny fritidsgård.
Kan de inte hålla reda på vad de beslutar

om? Eller vill de vilseleda innevånarna?
Nu arbetar kommunchefen m fl med en

rad utredningar som ska vara klara i januari.
Jag vill då, som tidigare ledamot av full-

mäktige, kommunstyrelsen och dess planbe-
redning berätta följande.

1981 köpte kommunen Söderströmska
tomten för äldreboende. 1982 beslutade full-
mäktige att reservera marken för äldrebo-
ende. Detta beslut har sedan bekräftats i en
rad beslut  och varit en förutsättning för pla-
neringen av Stenhamra. 
På den Söderströmska tomten har plane-

rats särskilt boende, trygghetsboende, dag-
central, vårdcentral och restaurang. En natur-

lig planering med hänsyn till verksamheter-
nas inriktning. 
Varför har inget konkret skett under Car -

pelans tid som kommunalråd? Ja det är tyd-
ligt att han inte kan planering, varken inne-
hållsmässig eller fysisk. T ex sade han i full-
mäktige 2008 att det är balans mellan behov
och tillgång på äldreboende. Och det kan inte
vara okänt för Carpelan att det tar lång tid att
få en detaljplan godkänd. Planeringen borde
därför ha startas för fem år sedan, inte som
nu år 2008. 
Alla personer som är insatta i frågan och

begriper hur äldreomsorgen ska ordnas
förordar en lokalisering på Söderströmska
tomten. Det som behövs nu är handling, inte
fler utredningar.
En annan fråga, lokaliseringen av badhu-

set, har enligt kommunstyrelsens beslut
2008-10-14 högsta prioritet.  Denna priorite-
ring har inget som helst stöd bland ansvars-
kännande innevånare i Ekerö.
Ansvarskännande politiker i Ekerö måste

nu ta sitt ansvar för äldreboendet i Sten ham -
ra. 

– Per Eskilsson

Okunniga politiker leder till sämre äldrevård! 

 

God Jul och Gott Nytt År 
alla ekeröbor önskar

Så visa ord sa fi losofen Epiktetos (55-135 e Kr).
Öpartiet tar inte åt sig äran men vi vet att vi 
haft betydelse för ekeröpolitiken.

•  Vi har initierat en sänkning av kommunalrådslönen

 •  Vi har dragit i gång Nätverket Rädda Ekerö Bostäder

•   Vi har satt fokus på byggnadsnämnden och hanteringan 

 av byggnadsärenden

•  Vi har uppmärksammat socialnämndens hantering 

 av särskilt boende

•  Vi har vitaliserat debatten och väckt liv i oppositionen 

•  Vi har bland annat motionerat om medborgarombud, 

 om utomhusscen i bokskogen, om platsgaranti i barnomsorgen, 

 om egen tid för äldre i särskilt boende, om barnomsorg för

 föräldrar som jobbar kväll, natt eller helger 

”Ta inte åt dig äran av någonting 
som inte är din förtjänst”                          

Nu är det mörkt och trist och det känns långt till sommaren. 
Men lika sant som att sommaren alltid kommer tillbaka är att 
Öpartiet kämpar på även under nästa år.  Det fi nns många 
viktiga frågor där vi vill vara med att påverka: äldreboendet i 
Stenhamra, vitalisering av demokratin, badhusfrågan, medborgar-
infl ytande. Listan kan göras lång...
 



sp
o
rt ISHOCKEY I Det finns inte myck-

et nytt eller positivt att rappor-
tera från Skås hockeyherrar som
bokat sistaplatsen i division 1 D,
hoppet ställs till en bättre fram-
tid i fortsättningsserien nästa år.

Att laget noterats för bara två vinster i
de hittills spelade tjugofyra omgångar-
na sätter sig naturligtvis i huvudet. För
även om man varit mycket nära segern
flera gånger har man nästan alltid dra-
git det kortaste strået. 
I senaste mötet mot Nacka gjorde

man en repris från ett av  lagens möten
förra säsongen. En till synes trygg skå-
ledning med 0-4 efter första perioden
gav i slutändan en ny förlust med 7-6.
I hemmamatchen innan mot ett tag-

gat Visby hängde de glödfattiga skåhu-
vudena så tungt att de noterades för

säsongens största överhalning, 0-9. 
– Det har varit mycket upp och ner i

år. Vi har i flera matcher bland annat
gått runt på bara fyra backar, vilket inte
funkar särskilt länge. Jag har dock en
magkänsla om skärpning när fortsätt-
ningsserien startar efter nyår.
Förhoppningsvis är Micke Sandberg
och Ludvig Engzell och kanske också
Kalle Rahm tillbaka i truppen då, säger
tränaren Jan Tauberman.
I fortsättningsserien, som endast

innehåller grundseriens sex nedersta
lag, gäller det att undvika de två
nedersta platserna. Härifrån får man
kvala sig kvar i ettan mot lag som vill
upp från division 2. Ettan hamnar i
play off som kan bära ända till
Allsvenskan. Första match spelas 7
januari och sista den 18 februari. 

OW 

EKERÖ BODO I Sju av Ekerö Budos
goshindotränande medlemmar for den
22 november till Sport garden i Järfälla
för att genomföra en gradering upp till
svart bälte. För att få den eftertraktade
graderingen krävs en timmes sparring i
stående, klinch och mattbrottning, där
utövarna får visa att deras tekniska

kunnande fungerar tillfredsställande i
kamp. Kontroll, respekt och fighting -
spirit är också viktiga bitar som vägs in
i beslutet om ett godkännande.
– Det är få förunnat att bära svart

bälte i Goshindo. Att vi nu har sju
stycken godkända i Ekerö Budo är
unikt, säger Tomas Nordgren. 
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MOTORSPORT I Mälar öar -
nas Motorklubb, MMK,
har haft sin framgångsri-
kaste säsong i manna-
minne, med en DM-titel i
lag som främsta merit.

Många framgångsrika MMK-
förare i olika klasser var
receptet till att man för första
gången vann Stockholms
rally-DM totalt. Förarna som
bidrog till den prestigefyllda
titeln var: Johnny Ericsson
som blev trea i 4WD, Ola
Parkheden som sensationellt
vann 2WD som B-förare och
därmed även slog bästa A-
förare, Robin Nyberg som
kom tvåa i C-cupen och sjua
totalt bland 2WD-förarna
samt Tom Hansson som
kom trea i C-cupen.

DM-kampen var uppdelad
på åtta deltävlingar. Och
eftersom det numera är svårt
att få tillträde till lämpliga
rallyvägar i Stockholms reg -
ionen var det rejäl spridning
på deltävlingsorterna. Täv -
lingscirkusen for från Sand -
viken i norr till Mjölby i
söder och Gotland i öster.
Tillgången till utlåning av
lämpliga rallyvägar är för
övrigt också den främsta

anledningen till att MMK
inte anordnar rallytävlingar
med flera delsträckor på
Mälaröarna längre.
Vanligtvis körs fem-sex

olika sträckor på en deltäv-
ling, vilket brukar ge en total
körsträcka på tre till nio mil.
– Årets roligaste deltävling

var Rally Gotland som
sträckte sig över två dagar
och hade rejält långa sträck-
or, säger Robin Nyberg som
tillsammans med sin kartlä-
sare Valkyria Edlund vann
sin klass på Gotland.
Något som ger MMK-

bedriften lite extra bonus är

att många av konkurrenterna
ofta hade laddat med betyd-
ligt vassare och dyrare bilar.
Kostnaderna för en 4-hjuls-
värsting kan sträcka sig ovan
tvåmiljonersstrecket medan
den billigaste varianten
bland C-förarna kostar
knappt 50000 kronor. Den
jämställda kostnaden för att
köra en deltävling ligger på
cirka 2000 kronor.
Klubbens rallyframgångar

har visat stor variation
genom åren. Grunden till
framgångarna styrs framför
allt av hur mycket de täv-
lingssugna förarna är bered-

da att satsa i tid och pengar
samt hur många som tävlar
regelbundet under året.
Vid klubbens enda egna

tävlingsarrangemang på
hemmaplan, MMK Sprinten
i Myra den 19 oktober, var
Robin Nyberg den ende
hemmaföraren som körde
hem en klasseger. Till skill-
nad från en rallytävling kör
de tävlande samma sträcka
flera gånger på en sprinttäv-
ling.
När Mälaröarnas MK bil-

dades 1970 stod mest mop-
pecross och lådbilstävling på
programmet. Först 1972 kom
man igång med de första
KM-tävlingarna i de rätta
bilarna. 
MMK övergav nyligen sin

klubbstuga vid Skärvik efter-
som den knappt nyttjades
längre och planer på nybyg-
gen finns i området.

OVE WESTERBERG 

MMK snabbast i stan

Robin Nyberg missar precis ett dikesbesök.

����
KORT OM SPORT
FOTBOLL I Behrouz Bad -
reh, ordförande i division 7
laget Ekerö BOIS, har tagit
ett efterlängtat derbyinitia-
tiv. Den nykläckta turne-
ringen Mälarö Cup avgörs
den 28 mars på Träkvista -
vallens konstgräs mellan
representationslagen: Ekerö
IK, Skå IK, Munsö IF, Ekerö
BOIS och Adelsö IF. Match -
tiden har satts till 30 minu-
ter för att alla ska hinna
möta varandra och att de tre
division 7 lagen ska få en
chans att skrälla mot de två
från fyran.

SKÅ HOCKEY IDet ser rik-
tigt lovande ut för Skås
påläggskalvar. A-juniorer-
na kom på rätt sida strecket
och spelar i Allettan efter
nyår. B-juniorerna kom tvåa
i grundserien och fortsätter
även de i Allettan efter års-
skiftet. De som gör sista året
i pojklagsserien, U-16, har
efter halva serien obesegra-
de skenat iväg till en ledning
i division 2 A som ingen lär
komma ifatt. 

Skå hoppas på nyårsvändning

Maila en kort
sportnyhet till:
red@malar -
oarnas nyheter.se

���� LÄGET! DEN 9 DECEMBER
HANDBOLL
Herrar div 4 östsv södra
Tumba HBK 11 11 0 0 415-253 22
Hofet IK 11 9 0 2 375-286 18
Harrington Team 11 8 1 2 373-294 17
HF HUFF 11 7 1 3 312-317 15
Haninge HK 11 7 0 4 291-285 14
IK Stubbhagen 12 5 0 7 351-339 10
Visby IF Gute 11 5 0 6 286-300 10
Sannadals HK 11 4 1 6 303-308 9
Westis HK 11 3 2 6 300-335 8
Skå IK 11 4 0 7 287-333 8
BK Sparta 11 3 0 8 276-341 6
Jakan HK 11 2 1 8 268-340 5
Ösmo GIF 11 1 0 10 223-329 2

INNEBANDY
Damer div 3 norra
Bele Barkarby 8 6 1 1 41-18 19 
Ekerö IK 7 6 1 0 30-10 19 
Bollstanäs SK 8 6 0 2 40-24 18 
Bro IK 8 5 0 3 31-23 15 
Västerorts IBK 8 3 1 4 25-32 10 
Åkersberga IBF 8 3 0 5 26-37 9 
Töjnan IBK 8 2 0 6 20-44 6 
Enskededalen 7 1 1 5 18-27 4 
KTH IF 8 0 2 6 17-33 2

Herrar div 4 norra
Kungsängens IF 9 7 1 1 53-41 22 
Nyboda IBK 9 6 0 3 58-53 18 
Västerorts IBK 9 5 2 2 51-39 17 
IK Frej 9 5 2 2 51-44 17 
Veddesta Finska 9 5 1 3 63-50 16 
Ekerö IK 9 4 1 4 48-42 13 
Westermalms IBK 9 3 2 4 36-50 11 
Turebergs IF 9 3 0 6 56-59 9 
Rosersbergs IK 9 1 1 7 34-57 4 
Vällingby BK 9 1 0 8 40-55 3

Herrar div 5 västra
Skå IK 10 8 1 1 83-39 25 
Offensiv Lidingö 10 8 1 1 74-31 25 
Stockholm IBK 10 7 2 1 70-41 23 
Stockholm West 10 5 2 3 43-53 17 
Djurgårdens IF 10 4 2 4 55-44 14 
Hässelby IBK 10 4 2 4 40-53 14 
Handelshögskolan 10 4 0 6 49-54 12 
IK-Stym 10 1 2 7 40-74 5 
Mariebergs SK 10 1 1 8 47-70 4 
Östermalms IBS 10 1 1 8 36-78 4

ISHOCKEY
Herrar div 1 D
Nyköpings HK  24  19  3  2  133-49  61  
Väsby IK HK 24 13 7 4 94-69 53 
Wings Arlanda 24 12 4 8 85-63 43 
Visby-Roma HK 24 10 6 8 93-90 38 
Botkyrka HC 24 9 5 10 104-105 35 
Nacka HK 24 7 7 10 86-90 31 
Haninge HF 24 7 6 11 74-90 31 
Mälarh/Bredäng 24 6 8 10 71-99 30 
Trångsunds IF 24 7 5 12 76-91 27 
Skå IK 24 2 5 17 75-145 11

Herrar div 2 södra
SLUTSPELAD

Värmdö HC 18 14 2 2 98-44 30 
Nynäshamns IF 18 13 2 3 91-51 28 
Lidingö Vikings 1 18 13 1 4 85-48 27 
Hanvikens SK 18 12 2 4 86-60 26 
Åkers IF 18 10 1 7 76-68 21 
Skarpnäcks AIK 18 8 2 8 68-56 18 
Sudrets HC 18 4 1 13 50-94 9 
Ekerö IK 18 4 1 13 48-95 9 
IFK Salem 18 3 1 14 55-90 7 
Gnesta IK 18 2 1 15 38-89 5   

���� DET HÄNDER HEMMA TILL 19 JAN

HANDBOLL  | Herrar div 4 östsv södra: 21 dec kl 14
Bollhallen: Skå IK-Visby IF Gute  • 11 jan kl 16.45 Bollhallen:
Skå IK-Tumba HBK 

INNEBANDY  | Damer div 3 N: 10 jan kl 15.30 Bollhallen:
Ekerö IK-KTH IF  

Herrar div 4 N: 20 dec kl 12.45 Bollhallen: Ekerö IK-Nyboda
IBK  • 18 jan kl 12 Bollhallen: Ekerö IK-Kungsängens IF 

Herrar div 5 V: 18 jan kl 13.30 Bollhallen: Skå IK-Djurgård -
ens IF   

ISHOCKEY  | Herrar div 1 D: 17 dec kl 19 Allhallen:  Skå IK-
Botkyrka • Fortsättningsserien börjar 7 jan

Herrar div 2 fortsättningsserie: 16 dec kl 19.30 Vikinga -
hallen: Ekerö IK-Hässelby Kälvesta  • 18 dec kl 19.30
Vikinga hallen: Ekerö IK-Solna Hockey  • 9 jan kl 19.30
Vikinga hallen: Ekerö IK-Skarpnäcks AIK 

Sju nya svartbältare i Ekerö Budo

Nygraderade
Ekerö Budo-
medlemmar fr v,
Willy Wiklund,
Björn
Weideskog,
Bengt Ward,
Jens Olsson,
Micke Fong,
Ronny Dahlin tog
2:a dan och
Tomas Nordgren
tog 3:e dan. 

MMK:arna som körde hem DM-titeln, fr v Ola Parkheden,
Robin Nyberg, Jonny Ericsson och Tom Hansson.



Nordea utökar servicen i Bromma 
          med ett nytt kontor och utökade öppettider! 

Vi har glädjen att meddela att Nordea 
utökar servicen i Bromma med ett nytt 
kontor på Brommaplan 403 (f d Svensk 
Kassaservice/Posten) från mitten på november. 
På det nya kontoret kommer vi att kunna 
erbjuda dig all service för privatpersoner, 
inklusive kontanthantering och utländska 
sedlar. Vi förbättrar också öppettiderna 
och erbjuder nu även kvällsöppet: måndag 
kl 10-18 samt tisdag–fredag kl 10-16.

I och med detta flyttar även all kontant-
hantering från det befintliga kontoret på 

Brommaplan 418 till det nya kontoret på 
Brommaplan 403. Brommaplan 418 blir 
rådgivningskontor där du som kund kan 
ansöka om lån, beställa kort, Internet eller 
få rådgivning om t ex sparande och försäk-
ringar. Kontorets kundtjänst är öppen måndag 
10-18 samt tisdag–fredag kl 10-16. 

För kontantuttag kan vi också rekommendera 
våra ombud. Hos ICA och Coop Med Mera 
kan du ta ut upp till 2 000 kr med Nordeas 
Bankkort (gäller i mån av butikens tillgång 
på kontanter).

Gör det möjligt
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Varmt välkommen till våra kontor i Bromma

Mats Engelgren
Kontorschef
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Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Serviceverkstad • Reservdelar 
Ackrediterad ”släcka 2:or”
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Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

Redaktion
• ANSVARIG UTGIVARE
Ove Westerberg 
• REDAKTÖRER
Ingela Mæchel, Ove Westerberg
• KONTAKT08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2008

Annonser
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv
vecka före  utgivningsdagen. 

Tidningen ansvarar ej för
icke beställt material samt för fel i
annonser mer än till annonspriset. 

HEMSIDAwww.malaro.com/mn

nyheterMÄLARÖARNAS

Utgivning 
2009
Jan 19
Feb 2, 23
Mar 9, 30
Apr 13, 27 
Maj 11, 25
Juni 8, 22
Aug 17
Sept 7, 21 
Okt 12, 26
Nov 9, 23 
Dec 7, 14 
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Jättegrattis
TinTin på 
7-årsdagen
den 14
december
från mam -
ma, pappa,
Stoffe,
Bobbo,
Dennis och
Rasmus.
Du är bäst!

Grattis Alvin
på 2-årsda-
gen den 17
december.
Många
kramar från
farmor,
farfar, faster
och farbror.

             

   

   
 

  

Våra duktiga florister
binder allt enligt 
kundens önskemål
sorgbinderier � kistdekorationer 
brudbuketter � snittblommor 
arrangemang � krukväxter 

företagsservice � blommogram

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

Mälaröarnas Nyheter gör juluppehåll 
men inte vi

Läs om Kejsarens nya kläder, 
De nyvalda ordförandena mm
www.ekerobloggen.se

Vi kan hjälpa dig med bland annat begravning, gravsten, juridik och 
försäkringar. Du är varmt välkommen in på vårt kontor. Vi gör även  
hembesök och har jour dygnet runt.

Bromma, tel: 08-709 86 50
www.fonus.se 

 
  

 tel:a, 709 86 50 08-
onus.se .ffo  www
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Bygdeboken Förlag skriver nu en 
bygdebok om Ekerö kommun. 

Vi söker dig som vill ha ett 
nytt spännande jobb och som är 
intresserad av din hembygd.

Kom till www.bygdeboken.se 
eller ring 08-333 444.

Bygdeboken Förlag, 
Tingsvägen 19, 191 61 Sollentuna. 

E-post: info@bygdeboken.se

Ditt nya drömjobb?

Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Ny adress

   
                 

   
                 

   
                 

   
                 

   
                 

�� DÖDA
• Britt Lottie Madeleine
Gustafsson, Färingsö, 
avled den 20 november
i en ålder av 13 år.

• Margit Alma Elisabet
Duvedal, Färingsö, 
avled den 21 no vember
i en ålder av 81 år.

• Bertil Karl Gotthard Orling,
Adelsö, avled den 23
november i en ålder av 97 år.

• Göran Henrik Yxhammar,
Färingsö,  avled den 23
november i en ålder av 75 år.

• Hulda Alvina Maria
Dybäck, Ekerö, 
avled den 30 november 
i en ålder av 95 år.

�� TACK
Tusen tack till er alla som
förgyllde min 80-årsdag. 
Maj Olsson

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild. 
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. 
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se 
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Vecka 51 

SÖNDAG 21 DECEMBER 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 11  
Högmässogudstjänst  
Tony Strepin 
Färingsökvartetten 

Vecka 52 

ONSDAG 24 DECEMBER 
SÅNGA KYRKA 
Kl. 11  
Samling kring krubban 
Gunvor Johnsson 
SKÅ KYRKA 
Kl. 13 Julbön 
Tony Strepin 

TORSDAG 25 DECEMBER 
SÅNGA KYRKA 
Kl. 05 Julotta 
Gunvor Johnsson 
Färingsö Kyrkokör 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 07 Julotta 
Gunvor Johnsson 
Färingsö Kyrkokör 

FREDAG 26 DECEMBER 
FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 15 Julens sånger med  
Färingsö kyrkokör 
Torger Torgerson 
kl. 15.30 träffa 
”Staffansryttarna” på kyrk-
backen.  
Glögg och pepparkakor 
serveras. 

SÖNDAG 28 DECEMBER 
SKÅ KYRKA 
Kl. 11 Högmässa 
Tony Strepin 

Vecka 1 

ONSDAG 31 DECEMBER 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 17 Nyårsbön 
Torger Torgerson 
Sångsolist 

TORSDAG 1 JANUARI 
SÅNGA KYRKA 
Kl. 15 Högmässogudstjänst 
Tony Strepin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

                                             www.faringsoforsamling.se 

SÖNDAG 4 JANUARI 
SKÅ KYRKA 
Kl. 11 Högmässa 
Tony Strepin 

Vecka 2 

TISDAG 6 JANUARI 
FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 15  
Högmässogudstjänst med 
julmusik 
Tony Strepin 
Färingsö Kyrkokör 

SÖNDAG 11 JANUARI 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 11  
Högmässogudstjänst 
Gunvor Johnsson 

Vecka 3 

SÖNDAG 18 JANUARI 
SÅNGA KYRKA 
Kl. 11  
Högmässogudstjänst  
Torger Torgerson 
 

RRiinngg
BBiinnäärrddaattaa AABB 
00770077--113399 000000
eelllleerr 556600 440022 5511 
aallllaa ddaaggaarr 0077--2222

JJaagg bbeehhöövveerr  pprraattaa
ddaattoorreerr mmeedd nnååggoonn!!

RRiinngg 

BBiinnäärrddaattaa AABB 
00770077--113399 000000
eelllleerr 556600 440022 5511 
aallllaa ddaaggaarr 0077--2222

VVii bbeehhöövveerr
nnååggoonn ssoomm 
sskköötteerr vvåårraa
ddaattoorreerr!!



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

   
   

  

   

       
          

Kaffet 
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30-50%
rabatt 

på hela 
sortimentet!

Bågrea 30-50%!

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

Gäller tom 31/1 -09 
för bågar komplett 

med glas. Kan ej kombineras med
andra erbjudanden eller rabatter.

Kristdemokraternas vision
är ett tryggare Sverige. 
Ett Sverige där ingen hålls
tillbaks och ingen lämnas
efter.

Vi är glada för, och det känns
 förtroende fullt att vi kristdemokrater
nu har möjligheten att tillsammans
med allianspartierna få vara med och
forma politiken i både Ekerö kommun,
Stockholms läns landsting och i
 Sveriges regering. Inför valet  gav
vi kristdemokrater ut ett garantibevis
med  punkter som vi särskilt skulle
arbeta för om vi fick regeringsmakten.
 procent av dessa punkter har vi, 
eller håller vi på att infria. Detta är vi
stolta över. Några av de frågor som
kristdemokraterna särskilt arbetat för
och varit med och drivit igenom på
kommunal-, landstings- och riksnivå är:
• Fastighetsskatten slopad till förmån

för en lägre kommunal avgift
• Vårdnadsbidrag införs i kommunen

från  januari 

• Satsning på Kulturskolan. Fler barn
har fått plats under de senaste två
åren

• Konstgräsanläggning står färdig vid
Träkvistavallen

• Äldreboende i Stenhamra planeras
• Näringslivschef har anställts i

 kommunen
• Arbetet med att få en simhall i

 kommunen är i full gång

• Vid större planprojekt som inne-
håller bostäder skall 20 procent av
 beståndet vara hyreslägenheter

• Det blir billigare att gå till
 tandläkaren vid större vårdbehov 
+ tandvårdscheck till alla

•  miljoner i extrastöd till
 landstingen för psykiatriarbete

• Studentrabatt på SL-kortet,
 nattrafiken återinförd

• Gemensamt ungdomsarbete 
vilket lett till anställandet av en
 ungdoms-coach i kommunen med
uppgift att bl a stötta ungdomars
egna initiativ när det gäller
 mötesplatser, aktiviteter m m

• Pensionshöjning med  kronor i
månaden för dem med lägst
 pensioner

• Fritt val inom äldreomsorgen genom
den s k LOV-reformen

• Satsning på självständighet för
 funktionshindrade

• Anhörigvårdkonsulent till stöd för
anhöriga som vårdar nära och kära

FOTO: TOMMY WIBERG

God Jul och Gott Nytt År
önskar Kristdemokraterna i Ekerö!

Sivert Åkerljung, gruppledare Kd Ekerö, Pia Lidwall, gruppledare Stockholm läns landsting 
och Göran Hägglund, partiledare och socialminister.

Har du några frågor eller synpunkter om

kommunpolitiken, eller vill du kanske

bli medlem?! Hör gärna av dig till: 

Ordförande Christina Blom-Andersson

cba@kristdemokraterna.se

Gruppledare Sivert Åkerljung

sivert.akerljung@kristdemokraterna.se

www.kristdemokraterna.se
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70 ÅR SEN | Greta Söder -
berg, tidigare lovöbo,  be -
rättar i Härje Bäärnamans
”Lovö i våra hjärtan”  om
hur grannens julgris blev
ett byte för svartabörsha-
jar.

”Under krigsåren 1939-1945,
då svartabörsaffärer grasse-
rade och tjuvar av alla de slag
härjade vilt, fick vi också på
Norrby en natt besök av tju-
var. Mina föräldrar var bort-
resta, så jag var ensam
hemma, då jag väcktes på
morgonen av vår ladugårds-
karl, Björk, som förebrådde
mig mitt slarv i mjölkkam-
maren, då han tog för givet
att det var jag som hämtat
mjölk där kvällen innan och
lämnat sådan oordning efter
mig.

Medan vi stod och resonera-
de om vad som hänt och jag
försäkrade att jag inte varit i
ladugården, kom fru Björk
springande med andan i hal-
sen och helt uppskakad
berättade, att hennes gris var
borta, uppslaktad utanför
grishuset med bara inälvorna
kvar. Vi förstod ju genast, att
vi hade haft påhälsning av
tjuvar. Vi gick runt på gården
och försökte göra oss en bild
av hur det hela hade gått till.
Först hade tjuvarna varit i

smedjan och hämtat en släg-

ga, sedan gått till mjölkkam-
maren och hämtat mjölk att
locka ut grisen med. Vid
grishuset hade dom öppnat
den lilla utgångsluckan som
ledde till grisgården och när
grisen visat sig där frestad av
mjölkfatet klippt till honom
med släggan. Björk hade en
liten stege i sin vedbod, som
kom väl till pass nu, den
användes nämligen som bår.
Så tog tjuvarna en lov om
gården, gick till skogskanten
ovanför den och sedan ner
till Dyviksvägen, där deras
cyklar med resväskor var
parkerade. Där styckades
säkert grisen i lagom bitar för
att rymmas i resväskorna.
Och allt detta skedde, då
”alla sovo i enslig gård djupt
under midnattstimma” som
det står i Viktor Rydbergs
”Tomten”.
Jag ringde sedan till lands-

fiskalen och anmälde stöl-
den. På kvällen blev Björk
kallad till polisen i
Drottningholm för förhör.
Det vilade länge en misstäm-
ning över Norrby, inte nog

med själva stölden, så små-
ningom började vi nämligen
ana, att vi själva misstänktes
för att ha utfört stölden i
komplott. Det såg ju inte hel-
ler bra ut, att allt hände just
när mamma och pappa rest
bort.

Men så en dag kom en tele-
fonpåringning med ett med-
delande från tinget, att tju-
varna var tagna och nu stod
inför rätta. Björk blev tillfrå-
gad om han hade något att
andraga. Han funderade en
stund och så kom det: ”Säg
åt dom att dom behåller tju-
varna på Långholmen så
länge, att jag hinner föda
upp en ny gris och sedan
slakta den åt mig själv”. Så
fick vi också veta, hur tjuvar-
na blev tagna. En konduktör
på en spårvagnslinje på en
Söderförort kände, att det
luktade “gris” om ett par
passagerare med resväskor.
Han kallade på polis, som
spårade männen till en
lägenhet i västra delen av
stan, där det fanns ett stort
förråd av fläsk, höns mm.
Tjuvarna hade härjat runt i
Stockholmstrakten och er -
kände också Lovöstölden.
Som en liten parentes kan

nämnas, att en av tjuvarna,
han var rörmokare, varit
anställd i en firma tillhörig
en släkting till mamma”.

Den stulna julgrisen



Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer
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AE Einarsson Byggnads AB

� Tillbyggnad
� Ombyggnad
� Nybyggnad
� Generalentreprenad
� Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
� Kompetens för  
asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se
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Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

  

  

Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16 �� Mån-fre 11-18 �� Pråmvägen 4A, innergården

Ring för tidsbokning kl 9-20
0704-53 96 62 

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

��Hälsokost  �� Frisör
��Massage  ���SPA
��Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)

Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)

Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)

Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)

Boka Buss för:
Julbord, konferens, 

föreningsresor, idrottsresor 
och företagsresor.

För offert:

www.adelsobuss.se
Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag

med miljön i tanken!
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Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR

Tors 17-19. Lör 10-15. Övrig tid ef ök. Hemvärnsv 1, Stenhamra C
Telefon: 08-560 466 00    Mobil: 070-260 16 24     www.ekvt.se

  
  

  

   
    

   

  

   
   

  

    
 

 
 

    

  
 

 

           

           

       
    

   
        

    
   

 
    

    

     

 

  
  

  
 

  

  

    

   

 
   

        
    

   
    

    

  
   

  
  

    
    

      
 

      

    

  

    

  

       
        

        

  
  
  

  
  

  

   
    

   

  

   
   

  

    
 

 
 

    

  
 

 

           

           

       
    

   
        

    
   

 
    

    

     

 

  
  

  
 

  

  

    

   

 
   

        
    

   
    

    

  
   

  
  

    
    

      
 

      

    

  

    

  

       
        

        

  
  
  

  
  

  

   
    

   

  

   
   

  

    
 

 
 

    

  
 

 

           

           

       
    

   
        

    
   

 
    

    

     

 

  
  

  
 

  

  

    

   

 
   

        
    

   
    

    

  
   

  
  

    
    

      
 

      

    

  

    

  

       
        

        

  
  
  

  
  

  

   
    

   

  

   
   

  

    
 

 
 

    

  
 

 

           

           

       
    

   
        

    
   

 
    

    

     

 

  
  

  
 

  

  

    

   

 
   

        
    

   
    

    

  
   

  
  

    
    

      
 

      

    

  

    

  

       
        

        

  
  
  

  
  

  

   
    

   

  

   
   

  

    
 

 
 

    

  
 

 

           

           

       
    

   
        

    
   

 
    

    

     

 

  
  

  
 

  

  

    

   

 
   

        
    

   
    

    

  
   

  
  

    
    

      
 

      

    

  

    

  

       
        

        

  
  
  

 

Erbjudandet gäller t.o.m. 19/12-08 på ordinarie prislistan 
och ej på våra redan prisnedsatta paket.  

Stängt i julveckan

God Jul och Gott Nytt År!

Otroligt julklappserbjudande!

15% rabatt
Ring oss gärna för mer information

Tips – Presentkort!

Nedan följer merparten av de larm
och anmälningar som engagerat
Ekerö närpolis och Södertörns brand-
försvars Ekeröstation den senaste
veckan.

1 DECEMBER I Polisen får tips om en
misstänkt rattfyllerist som stoppas vid
Färingsökorset och visar sig vara hel-
nykter.
•  Kläder och en plånbok anmäls stulna
från Adelsögården.
•  En person i Stenhamra gör en an-
mälan om ofredande efter att ha fått
flera oönskade sms.
•  Adelsö krog anmäler stöld av  bygg-
material.
2 DECEMBER I Polisen gör ett besök
på Drottningholms skola. Alla skolor
i kommunen har en egen kontaktpolis
som ska göra regelbundna besök i sko-
lan.
•  Polisen får ett anonymt tips om en bi-
list som kör fort och vingligt på Bryg-
gavägen. De lyckas dock inte hitta bi-

listen.
3 DECEMBER I Tobaksvaror stjäls vid
ett inbrott i ICA Tappström. En över-
vakningsfilm som registrerat inbrottet
överlämnas till polisen.
•  Ekebyhovskolan gör en anmälan
om misshandel efter att två elever varit
i slagsmål.
4 DECEMBER I Flera ägg kastas på
Stenhamra förskola. Liknande van-
dalisering har hänt flera gånger tidigare.
•  SL anmäler klotter på busskurar, vil-
ket skett i augusti.
•  En person i Färentuna anmäler att
någon tagit ut pengar på anmälarens
kontokort. Pengarna visar sig ha stulits
utomlands trots att anmälaren bara
nyttjat bankomater där.
•  En skadegörelse på en bil på Lupin-
gränd i Stenhamra anmäls.
•  En moped stjäls på Ekerö.
5 DECEMBER I En misstänkt stulen
båt hittas på Adelsö.
•  Polisen får samtal om en lösspring-
ande häst mitt på Ekerövägen i Drott-

ningholm.
6 DECEMBER I Bilister ringer polisen
om trafikkaos i samband med julmark-
naden i Drottningholm. Polisen anser
dock att det är bättre ordning på trafik-
situationen än vid tidigare års julmark-
nader.
•  Polisen får samtal om att ungdomar
eldar ett bord utanför förskolan i
Sundby.
•  En misstänkt rattfyllerist stoppas på
Väsbyvägen.
•  En stöld av plånbok ur en handväska i
Ekerö centrum anmäls. När kontot
kollas har någon redan tagit ut peng-
arna.
7 DECEMBER I Tips om att en älg med
kraftigt haltande kalv i Hilleshög
rings in till polisen. 
8 DECEMBER IVid en trafikkontroll
av bussfilen vid Lindö tunnel får åtta
bilister ordningsböter för att ha kört i
filen under fel tid.
•  En registreringsskylt anmäls stulen
från en bil på Tegelbruksvägen.
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Haltande älgkalv i Hilleshög

Den gemensamma
aktionen mot klotter,
som drog igång för
drygt ett år sedan, har
på relativt kort tid
resulterat i ganska klot-
terfria öar.

I polisens medborgarenkäter
vill mälaröborna att polisen
satsar en stor del av sin tid på
att få slut på klottrandet.
Därför antog kommunfull-
mäktige den 26 juni förra
året en policy mot klotter,
där en av huvudpunkterna
var att sanera kommunens
egendom inom 24 timmar, i
framför allt Ekerö och Sten -
hamra tätorter. En annan
viktig åtgärd var att allt klot-
ter skulle polisanmälas och
fotograferas strax efter upp-
täckt. 

För att få ett bättre genom-
slag har även representanter
från större fastighetsägare,
vägföreningar, företag med
flera, träffats några gånger för
att informera sig och göra
gemensam sak mot klotter. 

Resultatet har inte låtit
vänta på sig. Den främsta
orsaken till att det numera

kommer in ytterst få klotte-
ranmälningar kan härledas
till polisassistent Johan
Jarkell och hans kollegor på
Ekerö närpolisstation, som i
tätt samarbete med kommu-
nens säkerhetssamordnare
Per-Johan Thyrén och kom-
munens bevakningsföretag
minskat klottrandet rejält.
Hittills har de identifierat
cirka 20 misstänkta, varav tre
räknas till de mest aktiva. I
och med att klottret så gott
som upphört, tror polisen att
man i stort lyckats hitta den
lilla klick som ägnat sig åt
klotter på Mälaröarna. 

Det är i samarbete med
kommunens bevakningsfö-

retag som polisen i civil för-
klädnad har tagit en hel del
nattklottrare på bar gärning,
vilket i sin tur lett vidare till
andra klotterkollegor. Tagg -
arna i sig själva är ju också en
identifiering som efter en del
pusslande ofta leder till
klottraren själv. Merparten
av de avslöjade är under 14 år. 

– Föräldrarna till barn som
klottrar vet oftast inte vad
deras barn sysslar med på
nätterna när de smiter ut.
Barnen vet mycket väl hur de
ska mörka för föräldrarna.
För klottrarna handlar det
mycket om spänningen och
om att bekräfta egenvärdet
genom att synas så mycket

som möjligt genom ”varu-
märket”. För många är det
fruktansvärt svårt att sluta
eftersom de inte är någon
utan sin tagg, säger polisas-
sistent Johan Jarkell som bör-
jade sin yrkeskarriär på
bevakningsföretaget CSG,
som bland annat jobbar för
SL för att få stopp på vandali-
sering och klotter, innan han
utbildade sig till polis. 

Hans specialnisch gör att
han ofta får hålla föredrag
om klotter inför poliskolle-
gor runt om i stockholmsre-
gionen. Han och kollegan
Stefan Berg lobbar också hårt
för att en klotterkommission
ska bildas hos Västerorts -
polisen.

– Klotter är inget vanligt
busstreck. Vårt främsta mål
är att få stopp på klottrarna i
tid och putta ungdomarna i
rätt riktning igen. Många
inser inte att detta kan vara
ingången till en grövre kri-
minell livsstil som är mycket
svår att ta sig ur. Så föräldrar
som är oroliga får gärna höra
av sig anonymt för att få tips
och råd, Johan Jarkell.

OVE WESTERBERG 

Lyckad aktion mot klotter

Klottersanering kostar cirka 1000 kronor kvadratmetern när
alla kostnader räknas in.



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

BBiinnäärrddaattaa AABB
SSuuppppoorrtt && FFöörrssäälljjnniinngg

0077--2222 AAllllaa ddaaggaarr

00770077--113399 000000
556600 440022 5511
LLeeiiff RRiicckkeeggåårrdd

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning,
Kontorsstädning, Golvvård,

Trappstädning mm.

070-471 89 33
560 243 62

EKERÖ 

BILSKADECENTER
Bilplåt • Krockskador

Försäkringsskador
Framvagnsinställningar

Stöldskador

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Tel 08-560 245 15
Fax 08-560 248 80
Skå industriområde

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Auktoriserad  
serviceverkstad för

Hammarkvarnsvägen 9   179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16  Fax: 08-560 346 72

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

Står ni inför om- eller nybygg-
nadsplaner? Vi hjälper er att få
ihop tankar och idéer till funktio-
nella och realistiska lösningar.
Kontakta:

Arkitekt SA 
Erland Klingberg

560 242 76, 0707-94 89 54 
erland.klingberg@telia.com

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

Tel 560 244 38

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

Trädfällning
Sektionsfällning
Borttransport

– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

Ska du dränera, bryta, bila, jordborra, 
fräsa stubb eller jord, gräva, mm 

På Atmos har vi maskinerna 
som gör jobbet roligt! 

08-560 377 66 
Bryggavägen125

www.atmosexpo.se 

Maskinuthyrning  
&

Försäljning

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

TRYCK
EKERÖ

tel/fax 560 308 10
mob 070-7957175
ekero.tryck@swipnet.se

allt inom pappers-tryck

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor
m.m. lackas!

Snabb leverans!

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

ASEANNAASEANNA
KONTORSUTENSILIERKONTORSUTENSILIER

Träkvista Torg -Ekerö

Tel 08-560 355 35

Fax 08-560 355 95

www.malaro.com/kontor

WMR
Bil & Maskin

Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19

Vi utför det mesta inom  
transporter och entreprenader.
Vi levererar grus och matjord.

Flak och containrar.
Bryggavägen 102 • 178 31  Ekerö

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

Månd-Fred 06-24
Lörd, Sönd , Helgdag 08-24

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

KYL&KLIMAT
Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning
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ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

MASKINER TRÄD- & TOMTARBETEN

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILUTHYRNING

BRANDSKYDD

BRUNNSBORRNING

DATA

LACKERING

RÖRARBETENKONTORSMATERIAL M.M

FÖNSTER

MÅLARE

TRYCKERIPLÅTSLAGERI

VÄRMEPUMPAR

FYRHJULINGAR/MOPEDER

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE LOKALER

STÄDNING

FFyyrrhhjjuulliinnggaarr MMCC

MMooppeeddeerr CCrroossss

SSllääppvvaaggnnaarr VVaatttteennsskkootteerr

*Försäljning *Service

*Tillbehör *Reparationer

Troxhammar Gård / Skå 

Må-To 11-17 Fr 11-15 Lörd 11-14

08-560 443 74 / info@fyrhjuling.se

Service Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

BBrraannddsskkyyddddssbbuuttiikkeenn

Köp brandsläckare 
Montering
Brandsäkert hem
SBA-Konsult 

www.Brandskyddsbutiken.se

08-560 354 09

naKöp br erackdslän

kkssddnnaarrBB

-508

Brandwww.

KonSBA--K
äsdanrB
neritMon
naKöp br

nneekkiittuubbssddddyykyk

09540 365

eddsbutiken.sydskky

tulns
met hreäk

gn
ackdslän

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

www.aseanna.se

VÄRMEPUMPAR 
VARMVATTENBEREDARE 
VATTENRENING 
GOLVVÄRME  
PUMPAR
SERVICE & REPARATIONER 
OM- & NYBYGGNADER

560 354 00 070-717 79 49 
www.sjogrensvvs.se

Tel: 08-560 243 48
Mobil 070-895 65 45
Fax 08-560 243 15

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB



Önska dig en ny bostad.
Vi slår in din gamla i ett fint paket.
Medan du firar jul i lugn och ro förbereder vi din försäljning. Vi ordnar alla papper, 
färdigställer marknadsföringen och börjar söka efter köparna som önskar sig en bostad
som din. När granen är utslängd och allt drar igång är både du och din bostad redo
för visning. Läs mer om hur ”bäst förberedd gör bäst affär” på svenskfast.se.

Vi har öppet under mellandagarna! God Jul och Gott Nytt År önskar Monika, Carola, 
Karin, Elizabeth, Linda och Amelie. 
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