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Färja från
Färingsö
hänger löst
Enligt ett tjänstemannaförslag ska utredandet av en färjelinje mellan Färingsö och Lövsta
avbrytas. | 8

EKERÖLEDENS BILJETTSYSTEM
Nu är den så kallade testperioden av det nya biljettsystemet på Ekeröledens färja slut. Det finns fortfarande brister och missnöje. | 8

’’

”Men det är inte bara risk för cancer som
barnen i Ekerö skolor påtvingas av vuxenvärlden: det är visat och vanligt förekommande
att strålningen från wifi orsakar huvudvärk,
sömnsvårigheter, yrsel, koncentrations-,
minnes- och inlärningsproblem samt nedstämdhet, till och med ångest.” | 38 tyck

PRISUTDELNINGAR PÅ KF
På årets sista kommunfullmäktigesammanträde
delades det bland annat ut stipendier för socialt engagemang, kompetensutveckling samt framgångsrikt
miljöarbete. | 4

ÅRET SOM GÅTT
I en tillbakablick och uppföljning av årets nyheter, får
vi bland annat veta hur det gått med Klöverskolan. Vi
har också sammanfattat några av alla sporthändelser
under 2013. | 36

90 ÅR AV
ENGAGEMANG

SNÖLYCKA
Ö
FÖR
Ö FLERA
Andra helgen i december drog snökanonerna igång i Ekebyhovsbacken. Einar Hestmann med sonen Philip
passade på att njuta av den första ”kanon-snön”. Exakt när backen öppnar var inte klart vid denna tidnings
Foto: Ove Westerberg
pressläggning, med skidåkning i jul blir det garanterat.

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

Lillemor Miskar har nyss
fyllt 90 år men är fylld av
kraft och många berättel-ser. Bland annat fick hon
kommunens kulturstipendium 1996. | 30
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Under december/januari månad
bjuder vi på inpasseringsbricka!

DROP IN SOLARIUM 6-23 ALLA DAGAR

Året som gått på Mälaröarna
Välkommen till nummer 20 av Mälaröarnas
nyheter, din lokala nyhetstidning med
100 procent redaktionellt material om
Mälaröarna. I 64 år har tidningen bevakat
det som sker och speglat de som lever i
kommunen. Alla artiklar, från första till sista
sidan, är unikt skrivna för mälaröborna.
Hur gick det egentligen med bussdepåplanerna? Blir det någon ny idrottshall och tenniscenter? Detta är några av årets händelser
som vi följt upp. Vi har också blickat tillbaka
på sportåret som rymt många framgångar för
öarnas aktiva. En beﬁntlig färja och en planerad färja engagerar, mer om dessa två i detta
nummer. En helt annan båt som engagerat
mycket är Seaside. Läs om vad som hänt med
båten efter efter att den lämnade kommunen.
Möt Lillemor Miskar som under sina 90 år
hunnit med såväl politiska som konstnärliga
engagemang. Detta och som alltid, mycket
mer att läsa.
MN återkommer den 23 januari. Vi önskar
alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!
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PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen
450 kr/år. Betalas till bankgiro
837-0017
TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013
Tidningen ansvarar ej för icke
beställt material samt för fel
i annonser och bokning mer än
till annonspriset.
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God jul och gott nytt år!
2014 blir ett intensivt
och roligt valår.

Ekerö Sol
Sola fr.

(värde 20kr)

Mälaröarnas nyheter | 16 DECEMBER 2013

30kr

Ingång vid Always Fitness

Till dess önskar vi en
trevlig och fridefull helg.
www.moderatnerna.net/ekero

Separat tjejdel
Kondition
Fria vikter
Klipp ut
& ta med!

Tegelbruksvägen 1

TRÄNA FÖR
/mån

199kr
Värdecheck

Just nu får du 100 kr rabatt
när du börjar träna hos oss!

EKERÖMODERATERNA

VILLOR / BOSTADSRÄTTER / FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

2:a Ekerö | Färingsö
Skepparns väg 16
Trivsamt läge i området med fri vy över ängar
och hagar. Härlig insynsskyddad altan och
trädgård. Lägenheten har en bra och praktisk
planlösning och är i originalskick. Kök med
plats för matbord samt öppning mot
vardagsrum med ekparkett. Separat tvättstuga
och rymligt badrum. Garage i länga.

Ekerö | Adelsö Marielundsvägen 10A

Avgift 3 500:-/mån (inkl vatten, kabel-TV och
garage)
Boarea 62,2 kvm Vån 1 av 1
Visas Sön 12/1
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Rum 9 rum, varav 6-7 sovrum Boarea 190 kvm + 84 kvm Tomt 1 076 kvm Byggt 1965
Energiprestanda 104 kWh/kvm år Visas Sön 12/1 12.30-13.30 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

SÅLD

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Ekerö | Färingsö
Hasseluddsvägen 6
Stilfullt, välbyggt och välskött hus fr-07 i ett
plan. Köket helt nytt med utmärkta
materialval. Sjöusikt från vardagsrum! Högt
läge på tomten som inrymmer plan gräsyta,
altaner och dubbelgarage.
Tre sovrum varav ett stort master bedroom
med badrum. Ett fjärde sovrum går att få till på
loftet vid vardagsrummet.

Ekerö | Färingsö Kungsberga Tullhusvägen 26
Boarea 178 kvm Tomt 3 357 kvm
Byggt 2007
Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Rum 3 rum, varav 2-2 sovrum Boarea 79 kvm Tomt 147 kvm Byggt 1992
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

SÅLD

Ekerö | Färingsö
Stugvägen 16
Stor villa med totalt ca 285 kvm med perfekt
dubbelgarage, en dröm för den som är
motorintresserad. 4 bra sovrum, stora
sällskapsytor. Öppen spis. Välskött trädgård.
Kantareller, blåbär och busshållplats runt
knuten.

Boarea 148 kvm Tomt 4470 kvm
Byggt 1976
Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

SÅLD

Ekerö | Ekerö Tätort
Björkuddsvägen 16A
SÅLD INNAN VISNING!
Underbar mark-3:a med mycket bra läge i
området. Tillbyggt uterum i söderläge med
öppningsbara glaspartier, här sitter man från
mars till november. Gavelläge med välskött
"tomt" och häck runtom. Två bra sovrum,
helkaklat duschrum med duschkabin. Garage i
länga.

Rum 3 rum
Avgift 3706:-/mån
Boarea 78,3 kvm
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-754 54 35

Ekerö | Färingsö
Troxhammar byväg
Tomt med fint och högt söderläge och med
sjöglimt åt två håll! Ca 500 meter till
strandkant, ca 100 meter till busshållplats. Här
bor man på landet men ändå nära café, butiker
och golfbana med restaurang. Kommunalt V/A
till tomtgräns. Här får byggas både bostad,
lokal för handel/kontor. Byggrätt max 25% av
tomtarean.

Accepterat pris 1 650 000 kr
Tomt 1 050 kvm
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

God jul och Gott nytt år!
Vi hoppas du får en lång och skön ledighet med god
mat, för mycket godis och tupplurar i soffan. Och om du
skulle märka att du är lite trött på utsikten från soffan,
varför inte ringa Stockhoms största mäklare?
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Stipendieutdelning på årets sista KF
KOMMUNEN | Kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december blev en positiv
tillställning utan några
heta debatter. Istället fick
en efter en av kommunanställda och hårt arbetande
föreningar kliva upp på scenen och ta emot stipendier
och utmärkelser.

kontoret emot för att kunna
delta i en fyraveckorskurs på
North East University.
Som MN tidigare skrivit
om, ﬁck Vindens vänner ta
emot ”Socialnämndens utmärkelse för ideella föreningar som arbetar för medmänniskor i behov av stöd
och hjälp i sin vardag”.

Först ut var utdelningen av
kommunstyrelsens stipendier för kompetensutveckling.
Kajsa Paulson, Färentuna förskola, ﬁck 10 000 kronor för
att kunna utbilda sig till ”ateljerista” vid Reggio Emiliainstitutet. Inom skolområdet
delades det första stipendiet
med samma summa ut till
Anna Linde, Jacob Gustavsson, Gino Peirano och Annica
Nilsson vid Stenhamraskolan
för att de ska ha möjlighet att
delta i två olika kurser. Jessika
Danielsson, kökschef inom
matproduktion, ﬁck det andra skolstipendiet för vidareutveckling inom näringslära
och kostrådgivning.

Slutligen klev Kjell Andersson och Bengt Haglund från
Mälaröarnas biodlarförening
upp på scenen och tog emot
miljöstipendiet på 15 000 kronor, bland annat för att ”föreningens arbete har stor betydelse för pollineringen av öarnas
frukt- och växtodlingar”.
Miljöpartiet säkrade nästa
års arbete genom att avsluta
mötet med att lämna in ett
ﬂertal motioner för beredning
under nästa år. Bland annat föreslog de att kommunen ökar
sitt ﬂyktingmottagande så att
det motsvarar befolkningsandelen och istället för 25 personer tar emot 38 framöver.
– Man har sett en tydlig
koppling mellan snabb kommunplacering och lyckat integrationsarbete och med tanke
på att ﬂyktingarna från Syrien
bara antas öka under de kommande åren, lämnar vi den här
motionen, sa Lena Holst (MP).

Sofie Johansson från Ekgårdens äldreboende ﬁck ta
emot omsorgens stipendium
för att kunna delta i en handledarutbildning på Sophiahemmet.
Det sista av kommunstyrelsens stipendier tog Alexander
Fagerholm från stadsarkitekt-

LO BÄCKLINDER

Ovan till vänster ses kommunalrådet Peter Carpelan (M) överlämna ett av kommunstyrelsens stipendier för kompetensutveckling till fyra av
Stenhamraskolans lärare. Till höger tackar Lennart Schönning, ordförande i Vindens vänner, för socialnämndens utmärkelse. Nedan till vänster
tar stadsarkitektkontorets Alexander Fagerlund emot ytterligare ett kompetensutvecklingsstipendium ur kommunfullmäktiges ordförande Inger
Linges hand. Kjell Andersson och Bengt Haglund från Mälaröarnas biodlarförening tar emot årets miljöstipendium nedan till höger.
Foto: Ove Westerberg

lo@malaroarnasnyheter.se

Sista chansen!
Sista ansökningsdag 31 december 2013

ATT SÖKA DINA DRÖMMAR & NOMINERA DINA HJÄLTAR!
30.000 kronor

Förverkliga din dröm, sök ett stipendium!
.XOWXUVWLSHQGLXP8QJGRPVNXOWXUVWLSHQGLXP
,GURWWVVWLSHQGLXP8QJGRPVOHGDUVWLSHQGLXP
10.000 kronor

Nominera din syster, bror, granne, tränare, inspiratör, eller vän till årets pris!

.XOWXUSULVHWcUHWVLGURWWVSUHVWDWLRQcUHWVHOGVMlO
Priser och stipendier delas ut vid GALAN den 17 februari i Erskinesalen.
Biljetter till galan kan köpas på Ekerö bibliotek och på www.ticnet.se from 7/1-2014. Pris 120 kr.
Läs mer och nominera senast den 31 december på www.ekero.se/galan eller via brev till
Ekerö kommun, Kultur- och fritidsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö

Önskar alla vi på
ICA Supermarket Tappström

 


/kg

Nötfärs
Smak av Gotland. Ursprung Sverige.
Ca 1 kg.

Allt för julbordet

Ny spännande cheddar
för din julostbricka.



– och lite till!

/kg

Quickes extramatured
cheddar
Engelman.

 


 


/st

Clementiner i trälåda
Marocko. 2,3 kg.
Jfr pris 13:00/kg.

 


/hg

/hg

Från vår deli

Från vår deli

Tappens heminlagda sill

Löjromssill

Tappens kök. Med smak av ﬂäder och citron.

Tappens kök. Vi gör den själva.

Vi gör den själva. Jfr pris 149:00/kg.

Jfr pris 199:00/kg.

Priserna gäller måndag 16/12 t o m 26/12-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

I varje hjärta armt
och mörkt
sänd du en stråle
blid
En stråle av Guds
kärleks ljus
i signad juletid
Psalm 116 v 4

JULAFTON
JUL FÖR ALLA
Ekebyhovskyrkan kl
13.30 -17.00
Fira julaftons eftermiddag
tillsammans med andra.
ung eller gammal, singel
eller hel familj – alla är lika
välkomna
Vi inleder med julbön, sedan äter vi julmat och
sjunger julsånger. Vill du kan du dansa runt granen,
och vi får träffa tomten.

Nu tändas tusen juleljus
Nu sprider sig julfriden och julstämningen.
För många av oss är en självklar del av julﬁrandet att få gå till kyrkan – få lyssna till
julevangeliet, sjunga de kända julpsalmerna, lyssna på vackra julsånger, kanske samlas
kring julkrubban. Här har vi samlat alla gudstjänster under juldagarna.

ONSDAG 18/12
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Yngve Göransson, orgel: Rickard
Backlund

Ekerö kyrka 18.30 & 20.30
JULKONSERT, Ekerö Gospel, solist: Gladys del Pilar,
instrumentalister, piano: Daniel Stenbaek,
dirigent: Pernilla Thörewik SLUTSÅLT

Kostnad: 50 kr/person, barn gratis
Anmälan och förfrågningar, senast 16/12 till
Emma Grennard 08-560 387 37

Sånga kyrka kl 11.00

JULDAGEN 25/12

BARNENS JULBÖN SAMLING KRING KRUBBAN.
Yngve Göransson, orgel: Jonas LundahL

Adelsö kyrka kl 07.00

Ekerö kyrka kl 11.30
SAMLING VID KRUBBAN
Mårten Mårtensson, musik: Anna & Helena Hansson

JULOTTA, Lizen Anterud,
sång: Malin Rikardsdotter, orgel: Gudrun Pettersson

Ekerö kyrka kl 07.00

JULBÖN

JULOTTA, Mårten Mårtensson
Ekerö kyrkokör, dirigent: Helena Hansson

Hilleshögs kyrka kl 13.00

Lovö kyrka kl 07.00

MÄSSA Jonas Gräslund, Mie Johansson piano

JULBÖN
Yngve Göransson, orgel: Jonas Lundahl

JULOTTA, Marianne Häggkvist
sång: Teresia Frödinger, orgel: Bengt Tribukait

FJÄRDE ADVENT 22/12

Ekebyhovskyrkan kl 13.30

Sånga kyrka 07.00

JULBÖN,
Emma Grennard, musik: Familjen Hansson

JULOTTA Lars Brattgård, Kyrkokören
orgel: Rickard Backlund

ORGELMÄSSA Messe solennelle av F Couperin.
Lars Brattgård, Ellen Jakobsson, orgel: Rickard
Backlund, Ellen avskedspredikar

Drottningholms slottskyrka kl 17.00

Drottningholms slottskyrka kl 11.00

JULBÖN, Marianne Häggkvist, sång: Sonny Wallentin,
orgel: Vivi-Ann Gäfvert

Ekerö kyrka 16.00

Ekerö kyrka kl 17.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST, Peter Strömmer,
Marianne Häggkvist Lovö kyrkas kör,
dirigent: Vivi-Ann Gäfvert orgel: Bengt Tribukait

Ekebyhovskyrkan kl 19.00

Skå kyrka kl 11.00

KOM OCH SJUNG JULENS SÅNGER OCH PSALMER
Mämus symfoniorkester, trumpet: Ludwig Frydén
Kristensson, Lena Stämmor, solist och k
onferencier: Lennart Lundblad, dirigenter:Helena
Hannson, Kerstin Baldwin, präst: Jonas Gräslund

JULAFTON 24/12
SAMLING VID KRUBBAN
Färentuna kyrka 09.30

JULBÖN,
Peter Strömmer, Musik: Familjen Kaufeldt

Färentuna kyrka 15.00

Ekebyhovskyrkan kl 23.00
JULNATTSMÄSSA,
Jonas Gräslund, Ekerö Gospel, piano: Daniel Stenbaek

Ekerö kyrka kl 23.00
JULNATTSMÄSSA, Peter Strömmer, Ekeröensemblen,
dirigent: Anna Pihl Lindén

BARNENS JULBÖN MED JULSPEL
Yngve Göransson, Barnkör, ungdomskör,
FaVo-kören, Birgitta Sommarbäck, Jonas Lundahl

Munsö kyrka kl 23.00

Ekerö kyrka kl 10.00

Färentuna kyrka 23.30

JULGUDSTJÄNST MED JULSPEL
Mårten Mårtensson Ekerö barnkör,
instrumentalister,
Helena Hansson, Marie Björnvad

ANNANDAG JUL 26/12

JULNATTSMÄSSA

JULNATTSMÄSSA,
Lizen Anterud, Ad Mundi, dirigent: Malin Rudengren

GUDSTJÄNST MED
STAFFANSRITT
Yngve Göransson, Birgitta
Sommarbäck, FAVO-kören,
orgel: Jonas Lundahl

Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Jonas Gräslund,
orgel/piano: Daniel Stenbaek

JULNATTSMÄSSA, Lars Brattgård,
sång: Gabriel Suovanen, orgel: Rickard Backlund

Adelsö kyrka kl 11.00
SAMLING VID KRUBBAN,
Lizen Anterud, musik: Gudrun
Pettersson

Lovö kyrka kl 11.00
SAMLING VID KRUBBAN,
Marianne Häggkvist, orgel: Irene
Hammar

Gemensam annons för Svenska kyrkan
Ekerö pastorat och Färingsö församling
Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero.
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso

Vi ber för det nya året
för fred och rättvisa åt alla folk
för trygghet och försörjning
åt varje människa
för kraft och mod åt de svaga
för medkänsla och vishet åt de starka
för en fördjupad solidaritet mellan
allt levande
för din närvaro i varje människas liv.

Gudstjänster

ur Bönboken ”Tradition och liv”

MÄSSA, Marianne Häggkvist
musik: Daniel Stenbaek

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 12 JANUARI
Munsö kyrka kl 11.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST, Peter
Strömmer, orgel: Birgitta Ruthberg

SÖNDAG 19 JANUARI
sammanlyst till Mälarökyrkan
EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 8 JANUARI
Ekebyhovskyrkan 19.00
SÖNDAG 12 JANUARI
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund
orgel: Kerstin Baldwin

Ekebyhovskyrkan kl 16.00
MÄSSA MED SMÅ OCH STORA
Jonas Gräslund,musik: Helena
Hansson
JULGRANSPLUNDRING

ONSDAG 15 JANUARI
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Peter Strömmer,
musik: Daniel Stenbaek

Ett Gott Nytt År!

SÖNDAG 19 JANUARI
sammanlyst till Mälarökyrkan
ONSDAG 22 JANUARI
Ekebyhovskyrkan 19.00

29 december – 6 januari

“Smått och gott”

SÖNDAG 29/12
Ekerö kyrka 11.00

MÅNDAGAR
Adelsö kyrkas vävstuga 9.00-13.00

HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund,orgel: Kerstin Baldwin

KYRKANS VÄVARE, info: Solveig Magnusson, 08-560 520 50

Hilleshögs kyrka 11.00

Ekebyhovskyrkan 18.30-21.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Jeanette Frenkman, orgel: Rickard Backlund

Drottningholms slottskyrka 16.00
HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund, orgel: Roger Tanner

NYÅRSAFTON 31/12
Ekerö kyrka 17.00
Nyårsbön, Mårten Mårtensson, sång:
Birgitta Levin, orgel/piano: Kerstin Baldwin

20/1OMSKÄRELSE – medicinsk, kulturell och religiös fråga
Samtalsledare: Mårten Mårtensson

TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan 07.45-8.15

21/1 terminsstart TISDAGSSOPPA

NYÅRSBÖN, Karin Frödinger, sång: Oskar Olofson,
orgel: Bengt Tribukait

21/1 terminsstart FLITIGA FINGRAR

Ekebyhovskyrkan19.00-20.30

Munsö kyrka kl 17.00

21/1 terminsstart BOKCIRKEL

NYÅRSBÖN, Lizen Anterud, sång: Rebecka Kaplan Sturk,
orgel: Gudrun Petterssson

ONSDAGAR
Stenhamra församlingsgård 17.30-20.00

NYÅRSDAGEN 1/1
EKEBYHOVSKYRKAN 16.00

15/1 terminsstart ONSDAGSCAFÉ
Birgitta Sommarbäck, Karin Sandberg

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 12.00

Ekebyhovsmässa, Marianne Häggkvist, orgel: Kerstin Baldwin

16/1 terminsstart SOPPLUNCH (40:-)
11.45 LUNCHMUSIK – 12.45 ANDAKT - BÖN i kyrkan

Sånga kyrka 17.00

Stenhamra församlingsgård kl 12.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD Yngve Göransson,
orgel: Jonas Lundahl, sång: Mark Petersen

16/1 terminsstart TORSDAGSSOPPA (40:-)

SÖNDAG 5/1
Ekerö kyrka 11.00

GUDSTJÄNST Yngve Göransson, orgel: Rickard Backlund

Färentuna kyrka 15.00
MUSIKGUDSTJÄNST Yngve Göransson,
sång: Malin Edström, orgel: Rickard Backlund

Lovö kyrka 16.00
”A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS”
Marianne Häggkvist, Lovö kyrkas kör,
orgel: Martin Blomquist, dirigent: Vivi-Ann Gäfvert

Sista lördagen innan jul, den 21 december, öppet som
vanligt Då har vi 50% på alla julsaker
Butiken och
inlämningen är

STÄNGDA
22 december10 januari
Butiken och
inlämningen

ÖPPNAR IGEN
Gemensam annons för Svenska kyrkan
Ekerö pastorat och Färingsö församling
Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero.
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso

GUDSTJÄNST MED
JULGRANSPLUNDRING
Lars Brattgård, Birgitta
Sommarbäck, Annika Becker,
orgel: Rickard Backlund, barnkör
och ungdomskör. Mottagande av
ny kyrkomusiker Dans kring granen,
korv med bröd, ﬁskdamm

ONSDAG 16 JANUARI
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA, Lars Brattgård

SÖNDAG 19 JANUARI
sammanlyst till Mälarökyrkan
ONSDAG 22 JANUARI
Timmermannens kapell 18.30
LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 13 JANUARI
Lovö kyrka kl 11.00

Timmermannens kapell 11.00

GUDSTJÄNST, Karin Frödinger, Musik: Birgitta Ruthberg

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 12 JANUARI

VECKOMÄSSA

HÖGMÄSSA – Jesus revolutionären,
Mårten Mårtensson, orgel: Kerstin Baldwin

TRETTONDEDAG JUL 6/1
Adelsö kyrka 11.00

lördagar 12.00-13.00
21/12 Julstämning och julmusik
JULUPPEHÅLL 28/12 och 4/1
åter 11/1 Gott Nytt År

Färentuna församlingshem 12.00
Adelsö hembygdsgård 13.00-15.00

NYÅRSBÖN Jeanette Frenkman, orgel: Jonas Lundahl,
sång: Ragnar Markusson

KYRKRADION 101,4 MHZ

7/1 terminsstart MEDITATION enligt zazen metoden

Lovö kyrka 17.00

Skå kyrka 17.00

MÄSSA, Lizen Anterud
musik: Daniel Stenbaek

11 januari
kl 10.00-14.00

TACK för ett fantastiskt år! Vi kommer
att kunna skicka iväg drygt 800 000 till bistånd i år!

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH
STORA, Marianne Häggkvist Lovö
barnkör, Klara Valkare, orgel: Irene
Hammar, JULGRANSPLUNDRING

SÖNDAG 19 JANUARI
sammanlyst till Mälarökyrkan
ALLA FÖRSAMLINGAR
SÖNDAG 19 JANUARI
Mälarökyrkan 11.00
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Församlingarnas gudstjänst
sammanlyst under Ekumeniska
böneveckan. Gudstjänstledare:
Samuel Klintefeldt, Predikant:
Peter Strömmer;Lars Brattgård,
Ekerö gospel och Birkakören, piano:
Daniel Stenbaek, dirigent: Pernilla
Thörewiik
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Senaste nytt om Ekeröleden
JUNGFRUSUND | Testperioden för det nya betalsystemet för Ekeröleden
förlängdes till sista november. Det kvarstår dock
en hel del brister och ett
flertal resenärer uttrycker
fortfarande missnöje.
Under november månad testades den nya betaltjänsten
via webben. Nu är den i bruk,
även om sidan har en del
buggar fortfarande. På webben kan man köpa biljetter
med kort eller mot faktura.
Giltighetstiderna för biljetterna som köps nu är för
klippkort ett år, enkelbiljett
för fordon sju dagar och enkelbiljett för gående och cyklister gäller 30 minuter från
det att den köpts. Gående,
cyklister och mopedister under 18 år åker gratis och barn
under sju år ska resa i vuxens
sällskap.
30-dagarskort köpta från
1 december gäller endast för
registrerat fordon. Det är
kring detta som det starkaste
missnöjet fortfarande ﬁnns,
nämligen att biljetter, klippkort och periodkort knyts till
ett fordon.
Det går i och för sig att ﬂytta klippkort från ett fordon
till ett annat, men det kan
ta upp till 24-timmar innan
ändringen genomförts. Flytten görs via ett formulär på
Färjerederiets hemsida men
handläggningen är manuell.

jag eller min fru som lämnar
barnen, tar jag den större eller mindre bilen till arbetet.
Med det nya biljettsystemet
på färjan, undrar jag vad ni
rekommenderar att jag ska
göra. Antingen köpa två
30-dagars kort à 1020 kronor
varje månad för vardera bil,
eller ska jag köpa enkelbiljetter för båda bilarna? Vad är er
tanke? Det är jag som ska vara
på jobbet, inte min bil. Detta
system är som att koppla SLkortet till din jacka. Du måste
ha samma jacka, annars får du
köpa en annan biljett till pendeltåget.”
MN kontaktade Ingrid
Jarnryd som är kommunikationschef på Färjerederiet.
Hon skriver följande svar på
mejlet:
”Det låter lämpligt tycker
jag att teckna ett 30-dagarskort för den bilen som åker
mest frekvent över leden
och att komplettera med ett
klippkort för den bilen som
används sällan. Går det att åka
kommunalt, med SL-kortet
är det förstås ett alternativ,
men då behöver du förstås
en biljett även för den resan.
Grundtanken är ett fordon =
en biljett. Välkommen ombord!”

”Detta system
är som att
koppla SL-kortet
till din jacka”

En av Ekeröledens pendlare

mejlade till rederiet en frågeställning, men har inte fått
detta besvarat. MN ﬁck ta del
av mejlet som beskriver väl
vad många passagerare uttryckt och ifrågasätter. Frågeställningen löd:
”Jag bor i Huddinge och
pendlar till Ekerö där jag har
mitt arbete. Jag åker alltså
färjan mellan Slagsta och
Jungfrusund varje vardag.
Vi har två bilar. En större
och en mindre. Den större
behövs för att kunna lämna
barn på skolan på morgonen. Beroende på om det är

Det ser med andra ord ut som
att möjligheten till att knyta
ﬂer än ett fordon till biljett eller klippkort är uteslutet.
Något formulär för att ﬂytta

ett 30-dagarskort från ett
fordon till ett annat, ﬁnns däremot inte att ﬁnna på hemsidan. Då MN uppmärksammade Ingrid Jarnryd på detta,
meddelade hon att samma
rutin gäller för 30-dagarskort
och klippkort och hon skulle
se till att detta förtydligades.

Det finns fortfarande förvirrade passagerare som letar efter betalmöjligheter när de väl åkt ombord. Då är det dock för sent. Registreringen av
huruvida ett fordon har betalat eller ej, sker nämligen vid påfart på färjan. Det är bara då stickkontroller utförs som det finns personal att få hjälp
av.
Foto: Ewa Linnros

Det har även kommit in
reaktioner på att det är illa
skyltat vid färjelägena, både
på svenska men även på engelska. Det ﬁnns fortfarande
förvirrade passagerare som
letar efter betalmöjligheter
när de väl åkt ombord. Då är
det för sent. Registreringen
av huruvida ett fordon har
betalat eller ej, sker nämligen
vid påfart på färjan.
Under testperioden har
man inte haft någon kontrollavgift för dem som av ett

eller annat skäl, inte löst biljett före avgång. Färjerederiet
ville införa en sådan avgift på
1200 kronor från den 1 december.
Från kommunens sida har
man motsatt sig detta eftersom Färjerederiet fortfarande
inte har levererat ett färdigt
system. Beslut kring denna
avgift tas med största sannolikhet på kommunstyrelsens
möte 17 december.
Vad beträffar väntplanerna
vid de båda färjelägen har en

del skett. Det ﬁnns belysning
vid automaterna i land och
vid skyltarna, väderskydd är
monterat och ombord är bildäck väl upplyst. Det ﬁnns
också ”gatupratare” med den
senaste informationen på
plats och information ombord.
– När det gäller förbättringar
i färjeläget ligger vår konsult
långt fram i planeringen men
vi inväntar en del tillstånd, till
exempel bygglov för skyltar,
säger Ingrid Janryd.

Även detta kommer upp på
kommunstyrelsens
sammanträde med redogörelse i
detalj för skisser och planering av respektive väntplan
samt en tidplan för att få
bygglov och genomförande
klara av dessa väntplan.
MN följer upp turerna
kring Ekeröleden nästa år.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FAKTA STATISTIK TRAFIK OCH EKONOMI EKERÖLEDEN

PBE (personbilsenhet) juli-okt
2011
309 301
2012
304 194
2013
294 024(manuell räkning, felkällor finns)

Intäkter i miljoner kronor, juli-okt
2011
12,4 Mkr
2012
13,5 Mkr
2013
12,5 Mkr

Kommentar: Effekten av de s.k. VIP-korten som gällde perioden juli-oktober bedöms uppgå till ca 450-500 000 kronor.
VIP-kortet kunde köpas då testperioden startades och var giltigt t.o.m. 31 oktober. Kortet berättigade till resa i enlighet
med reglerna för 30-dagarskortet, men erbjöd en särskilt fördelaktig rabatt under testperioden.

Planer på Lövstafärja föreslås avbrytas
KOMMUNEN | Under
många år har en färjelinje mellan Färingsö och
Lövsta diskuterats och
utretts för att minska
trafikflödet på väg 261
och minska sårbarheten i
kommunen som endast har
en fast landförbindelse.
Nu föreslås hela idén att
läggas ner.
Förslaget om färjelinjen har
mött såväl jubel som kraftigt motstånd bland kommunmedborgarna. Många
välkomnar ytterligare en
möjlig väg för att ta sig från
Mälaröarna, särskilt när
kommunen står inför ytterligare trafikproblem i

samband med breddningen
av Ekerövägen och förbifartsbygget. Motståndarna
finns främst bland de boende i Färjestaden, som ser
stora faror med ökad trafik
på de smala vägarna fram
till färjans föreslagna angöringsplats.
Alternativa placeringar av

färjeläget och vägsträckningar har undersökts i
flera omgångar. Under senaste åren har det dock varit förhållandevis tyst om
projektet, som finns med i
allianspartiernas politiska
plattform för mandatperioden.
I ett förslag från Leif Kå-

sthag, kommunens planeringssamordnare, föreslås
nu kommunstyrelsen fatta
beslut om att lägga ner allt
vidare utredande av färjeförbindelsen. Istället förespråkas att kommunen verkar för att lägga krutet på att
jobba för pendelbåtstrafik
mellan Ekerö och Stockholm, utökad kollektivtrafik både mellan Ekerö centrum och Brommaplan och
via färjan mellan Slagsta
och Jungfrusund.
Skälen till att avbryta
utredningen av färjetrafik
är att överklagandehanteringen och de rättsliga processerna man räknar med
ska sättas igång, sannolikt

”...det är bråttom
att komma igång
med den här
färjetrafiken”

kommer att ta alltför lång
tid i anspråk och att den
breddade Ekerövägen och
Förbifart Stockholm redan
antas vara satt i trafik när
alla processer är klara.
Från oppositionens sida är

man upprörd över förslaget
och motsätter sig att färjeplanerna slås ur hågen.
– Jag anser att det är bråttom

att komma igång med den
här färjetrafiken och helst
skulle den ha varit igång redan igår. Den kommer verkligena att behövas när man
börjar med ombyggnaden
av 261:an och bygget av förbifarten. Vi inser också att
det inte är ett lätt projekt att
genomföra med tanke på att
det kan komma att ta lång
tid eftersom man räknar
med många överklaganden,
men frågan är varför man
inte har börjat jobba med
det här tidigare, säger Lars
Holmström, oppositionsråd (S).
Vid kommunstyrelsens
sammanträde den 17 december ska beslut fattas kring

huruvida färjeplanerna ska
läggas på is eller inte. Kommunstyrelsens ordförande
Peter Carpelan (M) vill inte
kommentera ärendet förrän
beslutet är klart.
– Detta är endast ett
tjänstemannaförslag
och
frågan är på intet sätt avgjord. Ärendet ska till
kommunstyrelsen och politikerna har inte tagit ställning ännu, det är därför inte
möjligt att lämna något besked, säger han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se



God jul och gott nytt år

önskar
Linda, Amelie, Helene, Carola, Lena,
Cecilia, Tina, Maria och Mia
Lokalt kontor: Ekerövägen 82
Telefon: 08-560 328 40
Mail: ekero@maklarringen.se

Se vårt utbud av bostäder på
www.maklarringen.se/ekero

10

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&+9:8:B7:G'%&(

Kostsamt omhändertagande
FÄRINGSÖ | I slutet
av november fick Ewa
Kierkegaard, Viltjouren, en
faktura på 86 335 kronor
för uppstallningen av de
djur som omhändertogs
tidigare i år. Bland annat
kostade inkvarteringen av
20 duvor i 41 dygn 22 960
kronor plus moms.
Enligt fakturaspeciﬁkationen kostar uppstallningen
av åsnan 8 400 kronor för 41
dygn. De totala kostnaderna
för omhändertagandet av
höns, ankor, gås och påfåglar
uppgår till 37 754 kronor och
då ingår transport, inackordering och kostnader för
behandling på djursjukhus.
Omhändertagandet av de
20 duvorna kostade totalt 33
831 kronor för transport och
inkvartering.
– Det är chockerande att
det kostar så mycket, säger
Ewa Kierkegaard.
Maken Michael Kierkegaard
tycker att fakturan är ytterligare ett bevis för att
länsstyrelsen är ute efter att
straffa hans hustru för att
hon inte följt deras direktiv
till punkt och pricka.
– Varför hemlighöll de
annars att de skulle omhänderta djuren? Vad hade det

kräva en egen process och
någon sådan pågår inte, förklarar han.
Ewa Kierkegaard ger dock
inte mycket för det uttalandet.
– Jag litar inte på Andreas
Johansson, han kan när som
helst bestämma sig för att
dra igång en sådan process,
svarar hon.

varit för skillnad om Ewa
själv hade sett till att placera ut dem på andra ställen? Nej, allt gick ut på att
de skulle omhänderta så
många djur som möjligt för
att öka kostnaderna, säger
han.

”Allt gick ut på att
de skulle omhänderta så många
djur som möjligt”

Fakturan för uppstallningskostnaderna är utställd av
polisen.
– Det är länsstyrelsen
som beslutar om omhändertagandet och polisen
verkställer beslutet. Sedan
förskottsbetalar vi kostnaderna med allmänna medel
enligt djurskyddslagen och
debiterar därefter djurägaren när domen trätt i kraft,
berättar Pernilla Markström, gruppchef på Stockholmspolisens djurskyddsgrupp.
Hon beskriver hur polisen
använder sig av uppställningsplatser som är godkända enligt förvaltnings-

Numera står burar och fågelvoljärer tomma hos Viltjouren på Färingsö. Michael Kierkegaard (bilden) är
mycket kritisk till hur omhändertagandet av djuren har hanterats.
Foto: Lo Bäcklinder

rätten för att kunna ta hand
om många olika djurslag.
Efter den drygt månadslånga
uppstallningstiden
fattade länsstyrelsen beslut
om att tamdjuren skulle
säljas eller överlåtas, beroende på deras värde. Det
handlade om en åsna, sju
höns, tre ankor, en gås och
två påfåglar. Polisen verkställde även det beslutet och

enligt polisen såldes inget
av djuren, utan de överläts
alla utan ersättning.
– De vilda djuren flyttades till en uppstallningsplats där de rehabiliterades
för att sedan släppas ut i naturen igen, berättar Andreas Johansson, länsveterinär.
Han säger även att det
inte finns något djurförbud
mot Ewa Kierkagaard och

att ärendet endast rör omhändertagandet av de djur
som fanns på platsen när
beslutet verkställdes.
– Det är inget som hindrar Ewa Kierkegaard från
att skaffa privata tamdjur,
men hon kan inte driva tillståndspliktig viltjoursverksamhet eftersom hon inte
har fått sitt tillstånd förlängt. Ett djurförbud skulle

Hon berättar dock att Viltjourens övriga verksamhet
är i full gång trots att de inte
rehabiliterar några djur.
– Viltjouren är ju ett nätverk och en ideell förening
med människor som arbetar
för djurens väl. Nu är det
visserligen lågsäsong, men
jag tar ändå emot ungefär 15
till 20 telefonsamtal per dag
från människor som vill ha
råd kring vilda djur.
Nyligen avslog också förvaltningsrätten Ewa Kierkegaards överklagan av
länsstyrelsens beslut om
omhändertagandet.
– Vi kommer att gå vidare
till kammarrätten med det
här ärendet, säger Micahel
Kierkegaard.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Ring Helene, hon guidar dig till den bästa mäklaren för just din bostadsaffär. 
Helene får ofta frågan från vänner och bekanta om vem som är
den absolut bästa mäklaren på Mälaröarna. Hon har aldrig
samma svar. Alla våra mäklare på Mäklarringen är super
duktiga. Vem som passar för ett visst uppdrag beror på 
vem som frågar, vad det är för typ av bostad, var bostaden 
är belägen och hur målgruppen för potentiella köpare ser ut.
Kraven ni ställer på oss är precis de samma som vi ställer på
oss själva varje dag –lite bättre och lite trevligare än alla
andra. Vi har stor erfarenhet av Mälaröarna och förmedlar
flest bostäder här på öarna. Ring Helene, 0708
så guidar hon dig till rätt mäklare för just dig och din bostad.

+HOHQH'DKOElFN
25 år i branschen




Reg. fastighetsmäklare och kontors
ägare till Mäklarringen Ekerö
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Hos oss hittar du dina

JULKLAPPAR &
JULDEKORATIONER
Brastillbehör
i svart smide
Vedkorg

399 kr

Askhink

199 kr

Eldställ

379 kr

15% rabatt
På hela Chilli-serien

Vi har OBH NORDICAs nya serie

RUSTIC REVOLUTION
Fantastiska grytor och pannor i
emaljerat lättare gjutjärn

Känt från TV

Hund 40 LED

449 kr

Ordinarie pris: 615 kr

Snögubbe 24 LED

369 kr

Ordinarie pris: 510 kr

Julgransfot - Kungsgran

529 kr

Ordinarie pris: 738 kr

Julgransfot inne

129 kr

Ordinarie pris: 165 kr

Matberedare
Assistent
Ordinarie pris: 4495 kr
Två skålar. Visp, degkrok,
blandare och skyddslock.
)LQQVLÀHUDIlUJHU

Erbjudandena gäller 14 - 30/12 2013

Vi har stängt julafton, juldagen, annandagen,
nyårsafton, nyårsdagen och trettondagen
Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
7HO)D[LQIR#IDULQJVRWUDVH
ZZZIDULQJVRWUDVH)lUHQWXQDY6Nn

1295 kr

Ordinarie pris: 1395 kr
Inkl. rivskivor, kniv, degkniv och vispskiva

3995 kr
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Besök av
möss på förskola
EKEBYHOV | Under mellandagarna stängs Ekebyhovs
förskolan för sanering, detta
på grund av besök av möss.
Efter att det inkommit
klagomål om att förskolan
haft problem med möss i
köket, genomförde miljöoch
hälsoskyddskontoret
en inspektion på Ekebyhovs
förskola den 14 november.
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömde vid inspektionen att det inte innebar
någon akut olägenhet då det
inte fanns några tecken på att
möss befunnit sig i produktionsköket.
Förskolan har tillsammans med tekniska kontoret vidtagit åtgärder för
att få bukt med problemet
med mössen. Kommunens
upphandlade
skadedjurssaneringsföretag har tätat
samtliga tänkbara vägar in i
byggnaden. En ﬁlmning med
rörelsekamera utomhus har
gjorts nattetid, för att identiﬁera mössens gångstråk och
rörelsemönster. Inom kort
kommer saneringsföretaget
att placeras ut fällor utmed
fasaden. Fällorna kommer
bara att vara aktiva tider då
förskolan är stängd. Löpande
uppföljande kontroller kommer att genomföras fram till
dess att problemet är åtgärdat.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Alla ventilationsbrister är
nu åtgärdade på skolorna
KOMMUNEN | För ett år
sedan skrev vi om ventilationskontroller
(OVK)
i skolorna som visat
på ett flertal brister.
Besiktningsprotokollen var
dessutom
undermåliga,
åtgärdsarbetet har tagit
mycket lång tid och på toppen av detta, en i det närmaste obefintlig kontroll av
situationen från byggnadsnämnden. Nu, ett år senare
är alla brister åtgärdade.
– Nu känner vi att vi har jättebra kontroll och jag är jättenöjd. Besiktningsmannen,
som kontrollerar ﬂera kommuner, är mycket imponerad
av Ekerö kommun och över
den koll vi har på vår OVK
nu. Vi har åtgärdat alla fel
som fanns, berättar Rusmir
Redzepagic, teknisk fastighetsförvaltare på kommunen.
Obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK, kom
till efter en stor statlig allergiutredning som gjordes på
grund av ökat antal allergier
inom skola och förskola. För
ett år sedan, började MN en
granskning av kommunens

OVK. Det visade sig att ﬂertalet skolor i kommunen fått
underkänt och att åtgärdsarbetet inte gjorts i den takt
som plan- och bygglagen föreskriver, det vill säga så snart
som möjligt.
Nu har samtliga brister åt-

gärdats och alla skolor har blivit godkända. Ett digert arbete har gjorts i ﬂera skolor där
nya ventilationssystem installerats. Detta gäller bland
annat Skå skola, Tappström
och Kulturskolan. Munsö
skola har fått ett helt nytt
ventilationsaggregat i gymnastiksalen och förskolan
har ett nytt ventilationssystem. Sundby skolan har fått
ny ventilation på Regnbågen
och i personalhuset.
– Den största ombyggnaden har varit på Träkvista
skola. Där kastade vi ut sex
stycken gamla ventilationsﬂäktar och har ersatt dem
med ett nytt ventilationssystem, berättar Rusmir Redzepagic.
Frank Renebo, fastighetschef på kommunen, tillägger:
– Därmed inte sagt att vi
inte kommer att hitta nya

problem. Det krävs ett ständigt underhåll naturligtvis.
Nu börjar dessutom OVKbesiktningarna om igen,
men nu är förutsättningarna
mycket bättre.
Även om alla skolor nu är
godkända, är det alltså dags
att besiktiga dem igen. Detta
beror på att OVK ska utföras
vart tredje år. Man räknar då
från 2011, det vill säga det år
då skolorna besiktigades och
underkändes.
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Brister i skolornas inomhusmiljö
Byggnadsnämnden har inte tagit del av besiktningsprotokollen
KOMMUNEN | Alla kommunens skolor fick underkänt när de obligatoriska
ventilationskontrollerna
genomfördes för snart
två år sedan. Mälaröarnas
nyheters granskning visar
på en rad frågetecken i
handläggningen, bland
annat har byggnadsnämnden inte varit inkopplad,
trots att de ska ha det
närmaste inseendet över
byggnadsverksamheten och
att det handlar om risker
för elevernas hälsa.
Obligatorisk
ventilationskontroll, så kallad OVK, är
till för att ”veriﬁera att samhällets krav om skydd med

snart en skola är klar bör ombesiktning göras. Är åtgärderna så stora att de måste
ta så här lång tid på sig, då
måste de dessutom komma
in med en detaljerad tidsplan och inte bara svara att
det tar tid. Det är byggnadsnämnden som, tillsammans
med byggnadsägaren, ska ta
fram en utförlig tidsplan där
det klart och tydligt ﬁnns
ett datum för när åtgärderna
ska vara klara, säger Kurt
Ingeberg.
Ekerö kommuns byggnads-

nämnd har dock inte varit
inkopplad trots att nämndens uppgift är att ”fullgöra
kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen och

ombyggnad. Tre skolor totalrenoveras, det är Träkvista, Munsö och Skå. Dessa två
blir klara före jul. Träkvista
kommer kanske inte bli klar
i år men i januari, säger Rusmir Redzepagic.
Ett stort arbete och ordentlig satsning pågår alltså. Bland
annat lägger man 35 miljoner
kronor bara på ny ventilation
i Träkvista skola. Frågan är
dock hur pass bra slutresultatet blir då besiktningarnas
protokoll som gjorts 2011, visar på att kontrollerna överlag
är undermåliga. Exempelvis
är ﬂera luftﬂöden inte uppmätta.

”Tyvärr har dessa

slag uppsatt för husets energianvändning. Där står bland
annat att ”Ventilationskontrollen är ej godkänd”. Anslaget är daterat 2009-01-05.
Det ﬁnns inget intyg uppsatt
i skolan från någon tidigare
godkänd besiktning. Tidigare
protokoll saknas också.
– Det är inte så att vi tar
bort några protokoll. Men
nu är det så att de saknas tidigare protokoll, säger Frank
Renebo.
MN:s redaktion ”hittade”
dock OVK-protokoll från
1996 hos stadsarkitektkontoret. Även då var samtliga
skolor underkända. Däremot
gick det betydligt fortare att
åtgärda den gången. Redan
1997 var samtliga skolor god-

”Det finns gränser
för hur många man
får vara i en lokal,
men vi har svårt
att kontrollera hur
det efterföljs.”

ju hur lättsamt man ser på
det här. Man tar det med en
klackspark. De kraftigt ökade
allergierna är på grund av
dålig inomhusmiljö. Jag anser att den största bristen är
uppföljning av kontroll från
kommunens sida. Detta gäller då inte bara skolorna utan
också alla andra lokaler, kommenterar Martin Ancons.

olika rummen hur många
som kan vistas där?
– Nej. Det är lättare att vi i
så fall skickar ut den obligatoriska regeln som säger hur
mycket liter luft per kvadratmeter och per person det ska
vara. Då kan de räkna ut själva, säger Rusmir Redzepagic.
Men lärarna har inget an-

Dessvärre är inte Ekerö kommun ensam om att OVK inte
hanteras på ett fulländat vis.
– För några veckor sedan
hade vi en utbildning för
kommunala handläggare. De
var helt borta när det gällde
OVK. Det är synd, förordningen har inte fått den status som den borde ha. Den

För ett år granskade MN hanteringen av ventilationskontroller (OVK)
i kommunens skolor. Ett flertal brister visade sig. Nu är skolorna godkända och protokollen i ordning.

”Nu känner vi att
vi har jättebra
kontroll och jag är
jättenöjd”

De närmaste åren görs en
stor satsning överlag på
kommunens skolor. Exempelvis startar nybyggnation
av Närlundaskolan nästa år
men kommer inte att bli klar
under 2014. Under påsklovet
kommer den första nya delen
av skolan att byggas upp, sedan tar man bit för bit.

Utöver de omfattande arbetena med ny ventilation på ﬂera
skolor, har det även installerats övervakningssystem av
ett femtontal ventilationssystem. Detta innebär att man
kan övervaka anläggningarna
från driftsentreprenaden som
sitter på Bryggavägen. Övervakningssystemet kommer
att byggas ut allt eftersom.

Arbetsmiljöverket har fun-

nit brister i landets skolors
arbetsmiljöarbete genom att
undersökningar uteblir eller
är bristfälliga, riskbedömningar dokumenteras inte,
åtgärder genomförs inte och

handlingsplaner upprättas
alltför sällan. Därför kommer Arbetsmiljöverket göra
inspektioner av skolhuvudmän och skolor under 2013
till 2016. Inspektionen kommer att ske på 30 procent av
landets skolor och alla skolhuvudmän med fem eller
ﬂer skolor. Detta innebär att
också Ekerö kommun kommer att inspekteras.
– Det är lugnt, vi är inte
nervösa, avslutar Frank
Renebo.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Priserna gäller för v 51 (16/12–22/12 2013)

God Jul!

Gäller endast
måndag–torsdag

Nötfärs
ICA Basic.
Import.
1600 g.
Max 20 % fett.
Max 2 köp/hushåll.

Revbensspjäll ICA.
Svensk köttråvara.
Ca 1000 g. Förkokta.
Mittdelskött av gris.




/kg

Sill




Abba. 220–240 g.
I glas. Jfr pris 41:67/kg,
71:43/kg utan spad.

Julmust

/kg

3

för

 

Apotekarnes. 1,4 liter.
Jfr pris 7:14/liter +pant.



2

Hushållsost Arla.

för

Ca 1,1–2,2 kg. Fetthalt 17–26%.
Max 2 köp/hushåll.

 


+pant




/kg

Laxﬁlé
Odlad Norge.
Hel sida i vac.
Salmo salar.




/kg

Skå

Välkommen till Ekerö Vårdcentral
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst
och har vårdavtal med Stockholms läns landsting
Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00
Kvällsmottagning: måndag och torsdag tidsbokade akuta besök 17-20,
telefon 560 375 00.
Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 123 407 50,
Klädesvägen 12, plan 2, Bromma (brevid systembolaget)

Vaccinationskampanjen
fortsätter till 28 februari 2014
Nu endast tidsbokning på telefon 560 375 00
Du som är född 1948 eller tidigare samt du som har någon av följande kroniska
sjukdomar:
UÊÀÃÊÕ}ÃÕ`]ÊÊ>ÃÌ>
UÊÀ>vÌ}ÊÛiÀÛÌÊ(BMI > 40)
UÊiÕÀ}ÃÊÃÕ`]ÊÌÊiÝÊUÊÀÃÊ BÀÌÃÕ` (dock inte enbart förhöjt blodtryck)

UÊ>`ÊÀÃÊvÀÊviÌiÀ
UÊÀÃÊiÛiÀÊV ÊÕÀÃÛÌ
UÊ`>LiÌiÃÊ
UÊÕÌvÕÌÃ >`>««

samt du som är gravid kan vaccinera dig kostnadsfritt mot inﬂuensa fram till den
28 februari 2014. Du är välkommen att boka tid på telefon 560 375 00.

Ekerö Vårdcentral önskar
God Jul och Gott Nytt År!
Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se
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600 jobbar med förbifarten
Tunnelutformningar och säkerhetsfrågor bearbetas noga
LOVÖN | Nära 600 personer arbetar redan idag
med föreberedelserna för
Förbifart Stockholm och
projektet framskrider dag
för dag. Bland annat börjar utformningen av såväl
tunnlar som breddningen av
väg 261 så smått ta form.
I en fullsatt Wrangels sal på
Ekebyhovs slott samlades
kommunens näringsliv den
28 november för att lyssna
när Traﬁkverket berättade
om läget kring förbifartsbygget. Att arbetsplanen nu
är godkänd av ”Enheten för
planprövning” har MN redan skrivit om, men en hel

del övrig information lades
fram.
– Vi vet att planen redan har
överprövats, vilket vi räknade
med och nu går den till regeringen för att de ska säga ”ja”
eller ”nej”. Det ﬁnns dock ingenting idag som pekar på att de
säger nej, sa Louise Melander,
kommunikationschef på Traﬁkverket.
Eftersom planen är fastställd

går det inte längre att påverka
den, utan nu är det antingen
eller som gäller.
En hel del fakta om bygget
som beräknas ta 10 år, kom
fram under mötet.
– Kostnaderna beräknas

”Vi vet att
planen redan har
överklagats, vilket
vi räknade med”

bli 28 miljarder kronor. Beräkningar gjordes 2009,
men gäller fortfarande trots
att många säger att det kommer att bli mycket dyrare.
Finansieringen sker till 80
procent med trängselskatt
och till 20 procent med statliga medel, berättade Louise
Melander.
Redan idag arbetar 600

personer med projektet, vilket säger en hel del om omfattningen. Det läggs just
nu arbete på den invändiga
tunnelutformningen, för att
skapa en så behaglig atmosfär som möjligt. Ordet ”ljussymfoni” användes för att
beskriva känslan som man
försöker åstadkomma.
– När det gäller säkerheten
kommer det bland annat att
bli utrymningsvägar var 100
meter för att man som mest
ska ha 50 meter att ta sig för
att kunna komma över till det
andra tunnelröret. Det kommer också ﬁnnas sprinklersystem i tunnlarna, berättade
Pia Andersson, Traﬁkverkets

projektledare för Lovö, Vinsta och Hjulstadelen av Förbifart Stockholm.
Planerna för ombyggnaden
av väg 261 fortskrider också.
När det gäller den del som
ligger i anslutning till förbifartspåfarterna beskrev Pia
Andersson hur långt arbetet
kommit.
– Vi jobbar väldigt mycket
med gestaltningen just nu för
att få vägen att smälta in så
bra som möjligt i landskapet.
Det handlar bland annat om
utformning och höjd på belysning och skyltar.
Hon berättade även att det
kommer göras ytterligare ett

tunnelrör vid sidan av de beﬁntliga i Lindö tunnel, för att
få plats med de planerade fyra
ﬁlerna.
Gällande den övriga delen
av väg 261, är ombyggnaden
av den ett eget projekt som
ligger i en helt annan fas än
den som Förbifart Stockholm
beﬁnner sig i.
– Det har varit samråd under sommaren och nu arbetas
de synpunkterna in i planen.
Därefter kommer den ut på
granskning, sa Pia Andersson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nytt släckmedel testas av brandförsvaret
MÄLARÖARNA | I samband med att Södertörns
brandförsvar fyllde 20
år bjöd de in sina samarbetspartners till stationen
på Ekerö. Det serverades
tårta, mingel och tipspromenad. Inför alla åskådare
passade de också på att
visa upp effektiviteten hos
ett nytt släckmedel som
just nu provas på brandstationen.
Stora vagnhallen var platsen för sammankomsten
och där minglade kommuntjänstemän, politiker, poliser och brandmän. När det
var dags för demonstration
av det nya släckmedlet var
det många telefoner som
lyftes för fotografering av
den spektakulära scenen.
En container fylld med
brännbart material tändes
på. På bara en kort stund var
hela branden släckt efter att
en brandman sprutat vatten
blandat med det nya släckmedlet ”X-fog” på brandhärdarna.
– Det här medlet är nio
gånger effektivare än vanligt vatten. Det är dessutom

miljövänligt och giftfritt.
Medlet har dock använts
länge för att impregnera
brännbara föremål mot
brand, men nu har man
även kommit på att man kan
blanda det med vatten och
använda det för släckning,
berättar Magnus Libert, Södertörns brandförsvar.
Han och kollegorna testar
nu medlet för att se om de
kan hitta några negativa effekter, men hittills ser de
bara fördelar. På andra håll
i Sverige används medlet
redan sedan en tid tillbaka.
Även om det nya släckmedlet underlättar brandförsvarets arbete avsevärt,
betyder det dock inte att
deras arbetsinsats kommer
att minska i någon större
utsträckning.
– Det är ju fortfarande så
att det bara är de ytor som
vi kommer åt som slocknar. Om ett hus är övertänt
slocknar ju inte allt bara för
att vi sprutar vatten med
släckmedel på väggarna, säger Magnus Libert.
Fortfarande kommer man
vara tvungen att använda

sig av rökdykare och riva
loss material för att komma
åt att konstatera att det inte
brinner bakom.
Fördelarna är dock många.

Förutom en effektivare
släckning, vilket innebär
mindre vattenåtgång, mer
begränsade
vattenskador
och mindre utsläpp av kemikalier, ger släckmedlet en
avsevärt förbättrad arbetsmiljö för brandmännen.

”Det här medlet
är nio gånger
effektivare än
vanligt vatten”

– Det har visat sig att vi
brandmän har en ökad risk
att få cancer eftersom vi
utsätts för så mycket skadliga ämnen, men det pågår
ett stort och viktigt arbete
med att förbättra miljökraven kring vårt arbete, säger
Magnus Libert.
Han beskriver hur han
och kollegorna idag byter

På några sekunder släcktes den övertända containern när brandförsvaret visade upp det nya släckmedel som
de testar.
Foto: Lo Bäcklinder

kläder direkt på brandplatsen efter släckningsarbetet
och packar in alla använda
kläder och materiel nogsamt för att slippa andas
in rökgaser och kemikalier
under längre tid än nödvän-

digt. Även slangar och annat materiel rengörs mycket
noggrant och blandas aldrig
med de släckningsverktyg
som är rena.
– Vi undersöker också
möjligheterna att bygga

om brandstationen för att
inte behöva blanda ren och
smutsig utrustning.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tel: 08-560 247 80
Vår idé är att tillhandahålla ett
komplett sortiment med maskiner,
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner.
Återförsäljare
Öppettider: Måndag-Fredag 06.30-16.00
Mörbyvägen 2
Ingentingsgatan 2
179 75 Skå
171 71 Solna
www.mgrental.se s info@mgrental.se

SW E

Mer jul.
Mindre stök.
Nu utökar vi öppettiderna.
Så ta ett djupt andetag, du hinner ﬁxa allt innan tomten kommer!
Läs mer om julens aktiviteter på brommablocks.se
och följ @brommablocks på Instagram för julens alla erbjudanden.
Julöppettider: 16-20 dec 10-21, 21-22 dec 10-20,
23 dec 10-21, julafton 10-14, juldagen stängt, annandagen 10-18,
nyårsafton 10-15 och nyårsdagen stängt.
För avvikelser se brommablocks.se
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Vad ska göras i kommunen?
 SÅ TYCKER VI
MÄLARÖARNA | Nästa år är det valår. Säg en sak du vill
att politikerna satsar på.
Sophia
Åkerman,
Färingsö:

Lars
Erlandsson,
Gällstaö:

– Jag tycker
att man ser
över infartstraﬁken
ordentligt.
Det behövs verkligen.

– Att
förbättra
kommunikationen och
vägen in till
stan. Det är viktigt.

Kenneth
Bengtsson,
Sandudden:

Hella Rosell,
Helgö:

– En enda
sak...
Ja, då anser
jag att man
ska stoppa
Förbifart Stockholm.

– Bygg ett
badhus.
Det har
varit uppe
på tapeten
så många
gånger. Vi har så många barn
på öarna och också pensionärer som skulle njuta av ett
badhus.

Göran
Rydeberg,
Ekerö:

– Fler
bostäder,
framförallt
för ungdomar. Jag är
28 år, vill ha eget boende på
Ekerö men bor hemma hos
mina föräldrar.

– Jag tycker
att en av de
mest angelägna frågorna är att
ordna det nya bussgaraget.
Detta så att utvecklingen av
Ekerö centrum kan komma
till stånd.

”Det viktigaste är
att de som arbetar
här är duktiga på
service, sedan är
det en fördel om
de kan sitt område
från början. ”
Det som pågår närmast är att
rekrytera en chef för verksamheten. Det kommer att
göras både externt och internt. Det är inte tänkt att
organisationen ska växa och

SOMMARLÄGER PÅ KÄRSÖN

MOTIVATIONSGRUPP

UNGDOMSMÄSSA
TJEJ/KILLGRUPPER

FÖR SKOLÅR 3

STUDIEBESÖK

I EKERÖ

är som många behöver hjälp
med. Tack vare det kan vi
förbättra vår service, uppdatera hemsidan och vi kanske
skapar en e-tjänst för just den
saken som efterfrågas ofta,
avslutar Daniel Lindqvist.
Målet är, som det står i arbetsplatsannonsen för kontaktcenterchefstjänsten, att
få en verksamhet, som ska ge
service i toppklass till Ekerös
medborgare.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

CLUBKVÄLLAR MED LIVEBAND

LJUD & LJUSGRUPPER

LÄXLÄSNING

SEGLING

KOCKSKOLA

PÅ UNGA

i övrigt är det tänkt att det
kommer att vara beﬁntlig
personal som ska arbeta på
kontaktcentret.
– Det viktigaste är att de
som arbetar här är duktiga på
service, sedan är det en fördel
om de kan sitt område från
början.
Meningen är att ”Ekerö
direkt” ska effektivisera hanteringen av inkommande
ärenden och förkorta handläggningstiderna vid bakomliggande kontor.
– Vi kommer också att få en
större kunskap om vad det

SOMMARJOBB
VÅR/SOMMAR 2014-FRITIDSKLUBB

KREATIV
VERKSTAD
VÅR/SOMMAR 2014-UNGDOM
VI SATSAR

Kommunstyrelsen beslutade i oktober att man ska skapa ett kontaktcenter som planeras att vara i full drift i januari 2015. Foto: Ewa Linnros

STUDIEBESÖK & UTFLYKTER

LAN
RESOR

ÖVERNATTNINGAR

I dagsläget kan det vara svårt
att få tag på handläggare på
kommunen eller att ens veta
vem man ska vända sig till
i ett speciﬁkt ärende. Det är
telefontider att passa och det
ﬁnns kanske bara en person
som kan ge svar på den fråga
man ställer. Är denne person
inte på plats, är situationen
sårbar.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober att man ska
skapa ett kontaktcenter som
planeras att vara i full drift
i januari 2015. Här ska 12 till
15 servicehandläggare, bestående av i huvudsak beﬁntlig
personal, öka servicen och
tillgängligheten för kommunens invånare, företagare och
andra intressenter.
– Kan vi bygga upp mycket
kompetens i kontaktcentret,
kan det efter en tid bli så att
även om man är specialist på
ett område, är tanken att man
ska kunna hantera andra områden också, berättar Daniel

Lindqvist,
kommundirektörsassistent som nu arbetar
med att bygga upp kontaktcentret.
Till grund för kontaktcentret samlar man in fakta kring
kommunens olika kontor
genom en ordentlig genomgång av alla verksamheters
ärenden.
– Vi kommer att gå igenom
med alla kontor vilka frågor
som är vanligast och också
mäta telefonstatistik. Ofta
handlar det inte om att de
som ringer har behov av att
prata med en speciﬁk person
utan behovet är att få ett korrekt svar, fortsätter Daniel
Lindqvist.

UNGDOMSLEDARE

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

KOMMUNEN | Ett nytt
kontaktcenter, ”Ekerö
direkt”, ska byggas upp i
kommunen för att förenkla
för medborgarna att få svar
på frågor och hjälp i olika
ärenden. Meningen är att
det ska vara igång i januari
2015.

FLYGANDE

(VI LÄR OSS ODLA)

Kommunen vill ge service i toppklass med ”Ekerö direkt”

KULTURFEST

BOODLA PROJEKT

FYSISK AKTIVITET

Elin
Nilsson,
Skärvik:

Kontaktcenter förbereds

SUMMERCAMP

SW E

Ge bort ett
presentkort
till någon du gillar.
Och till en
fullständig främling.
För varje presentkort som säljs i gallerian mellan den
12 – 24 december till ett värde av 500 kr skänker vi ett presentkort värde
100 kr till Stockholms Stadsmission och behövande familjer.

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Såld!

FÄRINGSÖ STENHAMRA
HAMPUSVÄGEN
Topprenoverat med pool
och två eldstäder.

Fastigheten såld. Ring oss
för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

Såld!

EKERÖ GÄLLSTAÖ
HERREDAGSVÄGEN
Gedigen villa i högt läge
med härlig sjöutsikt.

Vi önskar Er alla
en nöjdare jul!
Vi gör alltid vårt yttersta för att Er bostadsaffär ska bli
en "bästsäljare". Våra slutpriser visar att vi lyckas!
Välkommen att bli nöjd du också!
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Fastigheten såld. Ring oss
för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

Såld!

EKERÖ HUMMELVRETEN
TENNISGRÄND

Såld!

EKERÖ ÄLVNÄS
KOLTRASTVÄGEN

Såld!

EKERÖ ÄLBY
HAGTORNSVÄGEN

Trivsamt atriumhus i lugnt
barnvänligt läge!

Stilfull villa med egen stig
ner till strandkanten. Härlig
Mälarvy från de flesta
rummen...

Härligt SV-läge, sjöglimt.
Stor tomt med byggrätt.

Fastigheten såld. Ring oss
för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

Fastigheten såld. Ring oss
för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

Fastigheten såld. Ring för
mer information.
Ekerö 08-560 304 22

www.husmanhagberg.se
Varmt välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1, invid Träkvista torg. Tel: 08- 560 304 22
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”HLR” räddar många liv
MÄLARÖARNA | Allt fler
i kommunen som drabbas
av hjärtstopp får hjärtlungräddning (HLR) i väntan på ambulans. För Ekerö
kommun var mediantiden
från att samtalet kom in till
112 till att ambulansen var
på plats 18,8 minuter under
2012.
År 2009 låg mediantiden på
17,1 minuter. Det visar statistik från Sveriges kommuner
och landsting. Allt ﬂer av dem
som drabbas av hjärtstopp i
kommunen, räddas istället av
människor som kan HLR och
beﬁnner sig i närheten. Det
visar en ny sammanställning
av Hjärt-lungfonden.
– Det har blivit mer och
mer populärt att lära sig
hjärt-lungräddning. De ﬂesta
blir involverade i det här på
något sätt, antingen känner
man någon eller har hört talas om någon som drabbats,
säger Mats Widén från Ekerö
civilförsvarsförening.
De har totalt åtta vuxenkur-

ser och åtta barnkurser per
år. Hälften av dessa körs på
våren och den andra hälften
på hösten. Kurserna är gratis
och hålls på brandstationen.
Utöver dessa kurstillfällen,
besöker Ekerö civilförsvarsförening kommunens bad-

platser på sommaren och lär
ut hjärt-lungräddning.
71 procent av de som
drabbades av ett bevittnat
hjärtstopp i Stockholms län
under 2010 till 2012, ﬁck HLR
innan ambulansen kom till
platsen. I hela landet var andelen 73 procent år 2012 vilket är en kraftig ökning sedan
1992, då bara 40 procent ﬁck
hjälp. Det framgår av Svenska HLR-registrets nya årsrapport som Hjärt-lungfonden
har tagit del av.
– Det är glädjande att så
många kan hjärt-lungräddning och vågar ingripa när
något händer. Men det ﬁnns
fortfarande ett stort behov
av ﬂer hjärtstartare runt om i
landet, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för
Hjärt-lungfonden.
Varje år drabbas cirka 10 000
svenskar av plötsligt hjärtstopp. Cirka 500 av dem
överlever. Forskning visar att
den som drabbas av plötsligt
hjärtstopp och får en stöt av
en hjärtstartare inom 180
sekunder, har 75 procents
chans att överleva. Med ﬂer
hjärtstartare och ﬂer som kan
HLR kan många liv räddas.
– Viktigt är att poängtera
att hjärtstartaren inte ersätter
hjärt-lungräddning på något
sätt. Man måste göra den ma-

Ekerö civilförsvarsförening har totalt åtta vuxenkurser och åtta barnkurser per år i hjärt-lungräddning. På bilden Ekebyhovs slotts personal
då de fick utbildning.
Foto: Ewa Linnros

nuella insatsen först, sedan
kommer hjärtstartaren som
ett komplement, säger Mats
Widén.
Den som har gått en kurs i

HLR kan också anmäla sig
till ett sms-register. Skulle
det till exempel ringas in
ett hjärtstopp i Drottningholmsparken, då skickas det
sms till de som är med i registret om detta. Den som är i
området, svarar då att man är
på plats och får då veta exakt
var den drabbade är.
– Vi utbildar ungefär 150
personer per år på Mälaröarna. Jag och Lars Samuelsson gör det här frivilligt. Vår
lön är applåden från dem
som känner att det här var en
bra kurs, plus att jag brukar
säga att nu har jag sexhundra
gånger större chans att över-

leva på Mälaröarna, för nu
har vi utbildat så många, avslutar Mats Widén.
Datum för vårens kurser är
ännu inte fastställda men då
det är klart, kommer dessa att
utannonseras i MN.
Hjärt-lungfonden

driver
också kampanjen ”Hjärtsäkra
Sverige” tillsammans med
Bliwa livförsäkring och AFA
försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och
med 2015, är bland annat att
dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda
100 000 personer i HLR och
att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kort om kommunens historia
KOMMUNEN | För 150 år
sedan trädde den nya kommunalförordningen i kraft.
På Mälaröarna bildades
sammanlagt åtta kommuner.
Karl XV undertecknade förordningen som skulle hjälpa
till att decentralisera samhället.
Den nya kommunalförordningen skulle skilja den
kyrkliga och den borgerliga
kommunen åt. Kommunalstämman blev högsta beslutande organ. Stämman tog,
tillsammans med kommunalnämnden över sockenstämmans arbetsuppgifter.
Skolärenden handlades dock
fortfarande av kyrkan och
först en bit in på 1900-talet
ﬂyttades dessa till kommunen.
1963, då den nya kommunalförordningen trädde
i kraft, bildades åtta kommuner på Mälaröarna. Dessa
var Adelsö, Ekerö, Färingsö,
Hilleshög, Lovö, Munsö, Skå
och Sånga kommun.
1951 kom den första kommunsammanslagningen och
de åtta kommunerna blev
två, nämligen Ekerö och Färingsö. Tjugo år senare, 1971,
var det dags igen och två
kommuner blev en, Ekerö.
Att det blev namnet på kommunen var inte självklart.
I både Färingsö och Ekerös

kommunalnämnder
lämnades ﬂera reservationer in
mot att den nya kommunen
skulle heta Ekerö. Det förslag
som fanns var istället Mälarö
kommun, vilket även en majoritet av de 362 medborgare
som deltagit i en omröstning, föreslog.
Men kammarkollegiet tar
inte detta till sig utan hänvisar till ”en lag om införande
av enhetlig kommunbeteckning”, förordnar att Ekerö
och Färingsö landskommuner ska läggas samman till en
kommun den 1 januari 1971
och den nya kommunen ska
benämnas Ekerö.
1984 beslutade kommun-

fullmäktige att anta det
kommunala vapnet Eklövet
efter en förslagstävling och
en omröstning. Vinnaren av
förslagstävlingen var en 13årig skolelev.
I kommunhusets reception ﬁnns en liten gratis
skrift om kommunens historia.
– Den som är ännu mer
nyﬁken på kommunens arkivhandlingar, är välkommen att kontakta mig, säger
kommunens arkivarie Anneli Brattgård som också är
den som grävt fram all fakta
till skriften om kommunens
historia.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vår nya värmepump jobbar hårdast
när elpriset är lägst.

Nyhet!

IVT PremiumLine® HQ – först i Sverige med Smartgrid.
Med vår nya värmepump introducerar vi många förbättringar – och en revolution. Den är
nämligen förberedd med Smartgrid. Det betyder att värmepumpen kopplas mot elbörsen
Nord Pool Spot, och själv anpassar så att den jobbar hårdast när elpriset är lägst. Och precis
som alla våra värmepumpar har IVT PremiumLine® HQ 10 års garanti. För vi chansar aldrig.

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
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Så här rostig och skamfilad såg Seaside ut då båten bogserades ut ur Tappströmskanalen den 29 november
2011. Då hade hon legat nio år i kanalen, varav några år på kant.
Foto: Ewa Linnros

Så här fin är numera Seaside, eller ”Gamle Skogøy” som båten heter idag. Den ligger i Narvik där frivilliga
krafter rustar upp båten steg för steg.
Foto: Brenda Alonso

Från skrothög till skönhet
KURIOSA | Ingen har väl
glömt Seaside, vraket
som låg på kant i Tappströmskanalen? Idag skulle
ni knappt känna igen
henne.
Seaside engagerade mälaröborna stort, så även om det
är två år sedan som fartyget
slutligen bogserades bort
från kommunen efter nio år
i Tappströmskanalen, är det

värt att följa upp vad som
skett.
När Seaside den 29 november 2011 gled iväg från kommunen, skulle båten egentligen destrueras, men den
norska föreningen Skogøys
venner ville få hem fartyget
till Norge. (Seaside kommer
från början från Norge och
bar då namnet Skogøy. Reds.
anm.)
Norrmännen hade ont om

tid. 100 000 kronor hade
de,men var tvungna att på
några få dagar samla in ytterligare 300 000 norska kronor för att betala de 400 000
norska kronorna som bogseringen till Norge kostade.
Att viljan var stark att få
hem Seaside var det ingen
tvekan om. På sju dagar
fanns pengarna och kontrakt
skrevs för bogseringen.
Även ett köpeavtal skrevs

tionsarbetena på båten. Huvudmotorn ska plockas ut
och göras i ordning. I övrigt
har ﬂera dörrar renoverats
och återställts.
Båten heter inte längre
Seaside, numera är namnet
”Gamle Skogøy”. MN rapporterar naturligtvis när båten blir klar för färd.

mellan Seasides ägare och
Skogøys venner. Numera
ﬁnns båten i Narvik och dess
skepnad är en helt annan än
den som Seaside hade då båten låg på kant i Tappströmskanalen. Frivilliga krafter
arbetar kontinuerligt med att
rusta upp fartyget.
Nu har båtdäcket fått en
överbyggnad så att man slipper läckage in i båten. Det
underlättar också repara-

EWA LINNROS

Skogøys förarhytt i ”nyskick”.

ewa@malaroarnasnyheter.se

Foto: Lars Grimstad

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer
för ALLA bolagsformer och verksamheter

God jul och
gott nytt år!
Vi har öppet i mellandagarna
och hälsar gamla och nya
kunder välkomna!

Folktandvården Ekerö
Tegelbruksvägen 1B
Tel 08-123 152 85
folktandvardenstockholm.se

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en modern redovisningsbyrå som strävar efter att hålla en aktiv dialog med sina
uppdragsgivare. Sedan starten 1987 har vi fått förtroendet att arbeta åt ﬂera hundra företag och vi kan idag
räkna oss bland de större redovisningsbyråerna i Sverige.
Vår personal har tystnadsplikt om våra uppdrag och
behandlar all information med sekretess. Vi har ett aktivt
kvalitetsarbete och en strävan att personalen ska vara
delaktig och engagerad i byråns resultat och utveckling.
Vi ser oss som fullservicebyrå och en komplett ekonomipartner till våra uppdragsgivare.

Vi välkomnar nya kunder!
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z Bokslut och årsredovisningar
z Löner
z Deklarationer och skattefrågor
z Koncernredovisning
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Bergtäkten vi Löten
MUNSÖ | Vid Löten på Munsö har Sand
och grus AB Jehander ett täkttillstånd som
går ut 1 juni 2015. Under året förbereddes
ansökning för nytt tillstånd för berg- och
grustäkt för ytterligare 20 år.
Det gäller också tillstånd till hamn- och
vattenverksamhet och även hantering av
massor vid Löten. Planerna oroade de boende i området, de hade sett fram mot ett
avslut 2015 av verksamheten, som orsakar
oväsen, damm och även skador på deras
fastigheter.
Innan Jehander kunde ansöka om tillstånd, var samråd det första stadiet i processen. Det innebar att en inbjudan gick ut
från Jehander till myndigheter och andra
som berörs av den planerade verksamheten.
Jehander lämnade sedan in en redogörelse för samrådet till länsstyrelsen som nu
yttrat sig i saken. De bedömer att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Länsstyrelsen
skriver följande:
”Länsstyrelsen vill särskilt framhålla att
ansökan om miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa behovet av naturgrusuttag från
täkten, buller för närboende på Färingsö
samt även verksamhetens konsekvenser
från vattenskyddssynpunkt då täktområdet berör vattenskyddsområde.”MN följer
upp ärendet framöver.
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Skolpaviljonger
stängdes
EKERÖ | Efter ett dramatiskt nämndmöte
den 30 januari, bestämde miljönämnden
att stänga två skolpaviljonger på Träkvista
skola. Orsaken var att lokalerna hade svåra
fukt- och mögelskador.

Till grund för beslutet låg en skrivelse från
en personalgrupp om torra ögon, kliande
halsar och näsor, ständiga förkylningar,
huvudvärk och trötthet. Även barnen hade
liknande symptom. Skrivelsen kom till
miljönämnden i december, men redan den
31 augusti 2012 inkom klagomål från skolan till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Detta ledde till inspektion på skolan där
ett ﬂertal brister i inomhusmiljön noterades, bland annat i ventilationssystemet,
dålig lukt och indikationer på fuktskador
av okänd omfattning.
Man beslutade att tre byggnader skulle
utrymmas under maj 2013 och att tekniska kontoret fram till dess skulle vidta
åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och
minska olägenheterna. Men en enig miljönämnd tyckte inte det räckte utan beslöt
att två av skolpaviljongerna skulle stängas
senast den första mars i år.
Samtliga äldre paviljonger är nu rivna.
Under sportlovet 2014 kommer Träkvista
skolas nya modulbyggnader att sättas upp.
Allt beräknas stå klart till höstterminen
2014 om allt går enligt planerna.
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Planer om nya hallar
EKEBYHOV | Två stora byggprojekt planlades under 2013, Ekerö tennisklubbs nya
hall och kommunens nya idrottshall.
Ekerö tennisklubb har under en femårsperiod konsekvent arbetat för att realisera etableringen av ett tenniscenter i egen
regi, detta i anslutning till dagens anläggning i Ekebyhov.
– Vi har sedan tidigare en idé om utformningen av anläggningen, som i tidigare skede var basen för en bygglovsansökan som då godkändes. I detta skede var
dock ﬁnansieringen inte helt löst, utan
klubben intensiﬁerade arbetet med detta.
Finansieringen är nu i allt väsentligt klar
och klubben har lämnat in en förnyad
bygglovsansökan, med förhoppningen
om att få denna godkänd för byggstart
våren 2014, säger Carl-Magnus Månsson,
ordförande i Ekerö tennisklubb.
Samtidigt har Ekerö kommun sökt
bygglov för den nya idrottshall som planeras att byggas i Ekebyhov, omedelbart
väster om det område som tennisklubbens
nya hall är tänkt att ligga. Kommunen äger
marken.
I samband med detta förs nu diskussioner mellan kommunen och tennisklubben
om möjligheter till samordning och eventuellt gemensam byggnad mellan de två
projekten.
Ingenting är beslutat i dessa ärenden
ännu.
– Det är för klubben av yttersta vikt att
projektet nu kan startas då vi har en bristsituation avseende bantider för våra barn
och ungdomar, säger Carl-Magnus Månsson.
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Turerna kring
Klöverskolan
KOMMUNEN | Planer på att ﬂytta resursskolan Klöverns verksamhet till lokaler i
Träkvista skola, upprörde föräldrar till barnen som går där och personal på skolan.
De skrev i våras ett brev till barn- och utbildningsnämnden med en konsekvensbeskrivning av en eventuell ﬂytt av skolverksamheten till en större skola. Man påtalade
att eleverna på Klöverskolan kommit dit till
stor del för att de inte klarat av stora klasser
och mängden elever på rasterna.
Nämndekontoret hade inte gjort någon
konsekvensanalys som grund för ett beslut utan motiverade beslutet för ﬂytten av
verksamheten med att det handlade om arbetet ”för en ökad inkludering och att i det
perspektivet stärka varje enskild elev att nå
kunskapskraven och få den undervisning
den har rätt till”.
Föräldrar till barn på Klöverskolan informerades först i september om ﬂyttplanerna. Efter deras aktiva protester, bordlade barn- och ungdomsnämnden ärendet
och träffade föräldrarna på ett enskilt möte,
utan tjänstemännen. Därefter tog en enhällig nämnd beslut om att inte ﬂytta verksamheten och att en analys ska genomföras
och presenteras för nämnden senast under
våren 2014.
Oron väcktes på nytt då föräldrar fått information om att kommunens resursteam
placerat en elev på Lunaskolan i Stockholms län. Misstankar ﬁnns om att kommunen försöker strypa tillförseln av barn
till Klöverskolan, detta genom att inte låta
ﬂer barn få plats på skolan.
– Vi har inget intagningsstopp, det ﬁnns
inget sådant formellt beslut. Däremot måste vi naturligtvis upplysa om läget, det vill
säga att det kan bli förändringar. Just nu
ﬁnns det en osäkerhet och därför måste vi
vara noggranna med att beskriva läget, säger Anders Anagrius, nämndansvarig för
barn- och ungdomsnämnden.
Det upplevs även från föräldrahåll att
kommunen inte informerar om att skolan
ﬁnns för barn i behov av särskilt stöd och
att det därför inte skapas någon kö till skolan.
– Det ﬁnns inte någon kö till Klöverskolan eftersom skolan inte ingår i skolvalet,
den erbjuds till barn med särskilda behov.
Det är då en bedömning som sker med resursteam och föräldrar. Vi har en skyldighet att de elever som behöver särskilt stöd i
ett mindre sammanhang, ska få det oavsett
om det ﬁnns platser på Klövern eller inte,
säger Anders Anagrius.
När konsekvensutredningen beräknas
vara klar vill han inte säga i dagsläget. Arbete pågår med att hitta en person med rätt
kompetens till att utföra utredningen.
– Arbetet får den tid det behöver för att
det ska bli så bra som möjligt.

FÄRINGSÖ | Detaljplanen för bussdepån
ifrågasattes i maj av berörda fastighetsägare
och boende i området. Man ansåg bland
annat att planen stred mot kommunens
översiktsplan, att den planerade bergsskärningen var oacceptabel och att planen hade
en rad felaktigheter. Länsstyrelsen ansåg
att det fanns skäl att upphäva antagandebeslutet av detaljplanen och ålade kommunen att göra en miljöbedömning och
inom ramen för den, upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.
Sakägare och även andra, lämnade in
yttranden till kommunen. Synpunkterna
sammanställdes, planen omarbetades och
ställdes ut under oktober månad.
Stadsarkitektkontoret har nu sammanställt de inkomna synpunkterna på detta
utställningsförslag och planerar att kommunfullmäktige tar upp planen för antagande under första sammanträdet i februari
2014.
Det ﬁnns fortfarande utrymme att överklaga planen. Den som inte är nöjd med
kommunfullmäktiges beslut att anta en
detaljplan, kan överklaga skriftligt hos
länsstyrelsen. Överklagan ska lämnas till
kommunen inom tre veckor från det att
protokollet anslagits. För att ha rätt att
överklaga måste man någon gång under
ärendets gång, under samråd eller utställning, ha lämnat skriftliga synpunkter på
planen, som sedan inte har blivit tillgodosedda.
De inkomna synpunkterna har lett till att
planförslaget har reviderats.
Bland annat har planområdet utökats i
norr vid Färentunavägen för att inrymma
bussdepåns personalparkering. Planbestämmelser har förts in på plankartan om
att träd inte får ﬁnnas inom sju meter från
vägbanekant, bestämmelse har lagts till
som anger att det vid schaktningsarbeten
särskilt måste uppmärksammas om eventuell arkeologiska fynd förekommer.. Upplysning om att särskilda skyddsföreskrifter
ska beaktas vid bergsskärning anges i planhandlingarna, detta för att bevara vegetation utanför planområdet.
– Vi tycker att planen inte har blivit ett
dugg bättre. Planerna har inte ändrats trots
att utredningarna visar att miljön på berget
kommer att förstöras. Dock skulle en djärv
tolkning kunna vara att inget berg kommer
att sprängas, detta eftersom tjänstemännen anser att Enlundavägens samfällighet
inte har rätt att överklaga beslutet, detta
då vi på något underligt sätt skulle ha fått
våra synpunkter tillgodosedda. Självklart
har vi protesterat mot detta, då inga av våra
synpunkter har blivit tillgodosedda. Just
nu känns det lite som alliansen och socialdemokraterna ikläder sig tomteluvor och
delar ut julklappar till ekeröbarnen, alltmedan de delar ut slag på ﬁngrarna till färingsöbarnen, säger Mikael Hellgren, ordförande i Eneby/Enlunda vägsamfällighet.
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BORN TO MOVE™ - En bra start från unga år
Det är viktigt för oss att rörelse och träning förknippas med glädje. Något som får dig
att må bra och som du längtar efter att göra. Precis det vill vi att barn och ungdomar
som deltar på BORN TO MOVE™ ska uppleva. Att rörelse innebär något positivt och
kul. Dessutom vet vi att barn som rör på sig tränar sin motorik, kroppskontroll, får
ökat självförtroende och en positiv självbild. Genom att låta barn uppleva glädjen att
röra på sig redan när de är små, ger du dem möjlighet att främja och befästa positiva
fysiska vanor.

Mest
fatlagrad

Finns på Systembolaget på Ekerö

Som en av det första anläggningarna i världen har du nu möjlighet att testa BORN
TO MOVE™ på Mälarö Träningsverk, där vi erbjuder passen för åldrarna 10-15.

Du som är 10-15 år - kom och prova gratis under hela jullovet
Se veckoschema på vår hemsida – Ring gärna innan så att vi vet att du kommer.

www.malarotraningsverk.se
info@malarotraningsverk.se
tel: 08-560 25550

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

69 kr

79 kr

2007 VIÑA ALBALI
GRAN RESERVA

2009 VIÑA ALBALI
RESERVA

Varunr. 2788
13% vol.

Varunr. 22674
13% vol.

www.domainewines.se

ISTÄLLET FÖR JULKORT
… lämnar vi som vanligt ett bidrag och en tanke till Irmgard Kaiser
och hennes beundransvärda arbete för barnen på Sri Lanka.
Vill du också göra en insats? Sätt in ditt bidrag på pg 19 15 413-7.

Välj fastighetsmäklaren med Sveriges nöjdaste kunder!
Mäklarhuset toppar Svenskt Kvalitetsindex mätningar år efter år.

JOHAN SIÖNÄS

Att börja dricka
i tidig ålder
ökar risken för
alkoholproblem.

(*
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Unik designtävling
ADELSÖ | ”Kläder för livet”
heter en i sitt slag ovanlig
designtävling som adelsöbon Beryl Kornhill nu startat upp. Tävlingen vänder
sig till alla som inspireras
av medeltida mode.
Beryl Kornhill är dramatiker,
regissör och skådespelerska
och har en rad uppsättningar
bakom sig. Hon ligger även
bakom projektet ”Ladulås
hus och kung Ladulås” som
drivs av kultur- och teaterföreningen Spelrum Stenen.
Där samarbetar professionella och amatörer med volontärer, hantverkare, designers
och konstnärer. Här ﬁnns en
rad delprojekt, varav designtävlingen ”Kläder för livet”
är ett.
Beryl Kornhill hoppas att
lajvare (fr.engelskans live,
levande rollspel, reds.anm.),
professionella
designers,
ungdomar med ﬂera kommer att delta i denna den första modetävlingen i sitt slag.
Man tävlar i två kategorier,
bästa medeltida dräkt som är
historiskt korrekt och bästa
moderna design inspirerad av
medeltidsmode. Kvinno- eller
mansdräkt är valfritt men det
ska vara i naturmaterial.
– Det kan vara ganska fritt,
men vi vill hålla oss till att
man har de här hållbara ma-

terialen som ylle, linne och
även läder, säger Beryl Kornhill.
Hon har satt upp ﬂera föreställningar i medeltida anda
och på så vis haft det medeltida modet nära sig.
– De hade fantastiska snitt
och kvaliteter ibland i sina
kläder på den tiden. Det är
naturmaterial som är mycket
hållbara, säger Beryl.
Hon har också ett exempel
ur sitt eget liv vad beträffar
hållbarheten. För cirka 35 år
sedan ritade hon själv en cape
som hon sedan lät en skräddare sy upp.
– Den var i ett otroligt tyg.
Under den här tiden turnerade jag mycket och reste
runt i hela Sverige. I nästan
20 år åkte jag omkring i den,
jag sov på stationer, jag låg på
den om det inte fanns någon
brits när jag skulle vila och jag
var gravid i den. Jag hade den
jämt. Nu hänger den i garderoben och den är som om den
inte vore använd, berättar
Beryl.
Tävlingen ”Kläder för livet”

riktar sig till människor både
lokalt och regionalt och till
alla kategorier.
– Jag tyckte att det var kul
att försöka locka fram lajvarna ur skogens djup, de är så

Bildvävar i slottsgalleriet
EKEBYHOV | ”Mellan
himmel och jord” heter
utställningen som från den
18 januari fyller Ekebyhovs
slottsgalleri. Då visas bildvävar av Inger Lavesson.
Efter en yrkesutbildning i
vävning och praktik på en
vävateljé fortsatte Inger Lavesson att väva. I början
vävde hon mattor, gardiner,
överkast och dukar bland annat, för att sedan övergå till
att väva bilder.
– Naturen är den största inspirationskällan för mig. För
att få skiftningar och nyanser
i vävarna växtfärgar jag garner av naturmaterial. När jag
blandar olika kvaliteter och
färger är det som att ”måla”

med garnerna. Ibland har jag
med tagel, torkade växter och
andra naturföremål som jag
hittar i skog och mark, berättar Inger Lavesson.
De vävar som kommer
med på utställningen är lite
blandade. Det är land och
strandmotiv, blommor av
skiftande slag och vävar inspirerade av naturen men
inte klart föreställande.
– Jag upplever alltid en stor
glädje när jag skapar mina bilder i vävstolen, avslutar Inger
Lavesson.
Utställningen pågår till och
med 2 februari.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Designtävlingen ”Kläder för livet” vänder sig till alla som inspireras
av det medeltida modet. På bilden Emma Södergård i pjäsen Kung
Ladulås.
Foto: Ove Westerberg

otroligt duktiga och kreativa.
Men det är också för moderna
designers och jag hoppas att
folk här på Mälaröarna kommer att delta, här ﬁnns många
som redan håller på med detta. Jag tycker att det är roligt
att tussa ihop olika kategorier
av människor som annars
inte har något samröre, avslutar Beryl Kornhill.
Hon har redan fått ett
stort gehör, bland annat från
Beckmans designhögskola.
I juryn sitter klädskapare,
sömmerskor, arkeologer och

Tina Rodhe, chef för Medeltidsmuseet där de vinnande
plaggen också kommer att
ställas ut.
Anmälan är öppen till och

med den sista maj, därefter sker ﬁnalen i augusti
på Ladulås hus på Adelsö.
Tävlingsbidragen får även
möjlighet att vara med i teaterföreställningen Kung Ladulås.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nu har vi påbörjat sista etappen av Ekebyhov Business Center!
Gör som allt ﬂer mälaröbor – sluta köa in till stan, hyr kontor på Ekerö!
Moderna nyproducerade kontorslokaler med karaktär, ljusa och rymliga ytor
Kontor med ﬂexibla ytor på 72 kvm, 90 kvm i ett plan alt verksamhetslokaler i tvåvåningslösning à 72 kvm alt 90 kvm
per plan med inlastningsport i bottenplan.
Lokalerna på Bryggavägen 110 har moderna ytskikt, värme/kyla samt ﬁberanslutning.
Beräknad inﬂyttning 1/7 2014.
Ring eller e-posta för ytterligare information: Stefan Stjernberg 08-560 308 12, e-post: stefan@yabygg.se
Byggentreprenör

www.yabygg.se
EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ

www.ebece.se
– Bryggavägen 110, 178 22 EKERÖ
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En gemensam bok
EKERÖ | David Kastrup
från Ekerö gav upp idén
om att skriva en egen
bok. Istället tog han initiativet till att skriva en
gemensam bok med andra
skrivsugna. Med max 200
ord varje dag växer den nu
fram på nätet.
De flesta minns väl leken
som gick ut på att man tillsammans ritade en gubbe.
Någon började med huvudet, vek bort det man ritat
och lämnade över till nästa
som ritade en överkropp
och så vidare.
– Det var ritgubben som
gav mig idén till projektet. Jag tänkte att det säkert
var ﬂer än jag som försökt

att skriva en bok, men inte
kommit så långt och att vi på
det här sättet kunde hjälpas
åt, berättar David Kastrup,
initiativtagare till websidan
”200 ord”, där boken nu växer fram under 90 dagar.
David

Kastrup, som till
vardags läser ekonomi och
jobbar extra i Ekerös kommunhus, säger att han är
mer intresserad av se vart
projektet tar vägen än själva
skrivandet.
Efter att ha lagt ut en inledande, lite längre text som
inspiration har nu David
Kastrup valt ut ett bidrag
varje dag som sedan blir inspiration till nästa dags 200
ord långa text. När detta

skrivs har ett tjugotal sidor
skrivits när sjuttio dagar
återstår av projektet.
– Det är spännande att
se vilka vändningar historien tar. Till en början var
det ingen som ville skriva
något avgörande och det
dröjde ett tag innan personerna fick namn och kön
till exempel, men nu har det
blivit en hel del oväntade
svängningar.
Ännu vet han inte vad
som ska hända med materialet när det är klart, men
det ligger nära till hands att
göra en nedladdningsbar ebok av det.

| kultur
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Hemlig mening färdades
snabbt runt hela jorden
EKERÖ | Den 16 november
firades Nordiska speldagen
på Ekerö bibliotek. Bland
annat deltog man då i en
internationell visklek som
färdades över alla kontinenter. Nu har resultatet från
dagen kommit.
”Gossip Global Game – My
Secret”, som viskleken kalllades, startade i Australien
med
ursprungsmeningen
”Play is training for the unexpected” och färdades sedan
runt till olika bibliotek världen över via telefonsamtal.
– Vi ﬁck vår hemlighet som

var ”Night in the gate” från
Danmark, lät den sedan gå
runt översatt till svenska i biblioteket som en vanlig visklek i cirka 50 minuter. Sedan
skickade vi vidare hemligheten, som nu hade förvandlats
till ”A dark secret”, till ett bibliotek i England, berättar Frida
Eriksson, biblioteksassistent.
Från starten i Australien,
gick viskleken vidare till Antarktis, Asien, Afrika och Europa. Därifrån färdades den
till såväl Nordmerika som
Sydamerika. I USA delades
den upp i fem för att det skulle stämma med tiden och att

alla skulle kunna få vara med.
Den slutade sedan på fem
olika platser i USA som: ”I
love the world”, ”Zombie”,
“Clouds travel around the
world”, “Glow, glow, peanut
butter jelly” och “Ian needs
help”.
– Förutom vårt bibliotek
här på Ekerö deltog endast ett
annat svenskt bibliotek, det i
Kristinehamn, som dock lät
hemligheten gå runt i biblioteket på engelska, säger Frida
Eriksson.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

VISKLEKEN


Filmfestival för kommunens åttor och nior
KOMMUNEN | Den 15 till 17
januari är det filmfestival
för kommunens åttondeoch niondeklassare i
Erskinesalen. Då får de chansen att se flera filmer, prata
om film och fundera över
hur värderingar påverkar hur
man ser på omvärlden.
Filmfestivalen sker inom ramen för det ﬁlmprojekt som
pågår inom kommunens skolor tack vare bland annat det
bidrag från Kulturrådet som

kommunens skolor fått. Kulturskolan har sedan fått i uppdrag att genomföra projektet i
samarbete med skolorna.
– Tanken med den här
ﬁlmfestivalen är att eleverna
genom temat ”ﬁlmberättelser” ska få en chans att fundera över hur våra värderingar,
tidsandan och aktuella normer påverkar hur vi ser på
omvärlden, berättar Susanna
Hellberg, projektledare på
Kulturskolan.
Eleverna kommer att få se

>> Fler än 840 deltagare

ﬂera ﬁlmer, träffa ett par av regissörerna till dessa och delta
i seminarier. Dessutom kommer de att jobba med ﬁlmerna
som utgångsläge även när de
är tillbaka i klassrummen.
Festivalen kommer avslutas med en aktuell överraskningsﬁlm den sista eftermiddagen, då alla elever i
kommunen från klass sex, får
chansen att komma och titta.
LO BÄCKLINDER

deltog på 74 olika bibliotek
i 17 länder plus Antarktis.

>> Alla sju världsdelarna
var representerade.

>> Hemligheten reste 151

Under internationella speldagen var Ekerö bibliotek ett av 74 bibliotek i
världen som deltog i den världsomspännande versionen av ”viskleken”.

lo@malaroarnasnyheter.se

926,9 km i 141 timmar och
ändrades över 356 gånger
på sju olika språk som
var: tjeckiska, engelska,
franska, hindi, italienska,
norska och svenska, men
reste mellan länderna på
engelska.

Foto: Ove Westerberg
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Rabatten gäller för inköp av allt utom tobak och ombudstjänster såsom: spel, presentkort, telekontant, apotek, postärenden och SL-biljetter, mfl.
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• Välkommen att tipsa
redaktionen om kommande
utställningar och evenemang.
De ska öppna för en bred
allmänhet, utan förpliktelser
annat än att man ska betala
för eventuell entrébiljett.
Vi tar endast med evenemang
och utställningar som äger
rum på Mälaröarna.
Evenemangstips:
• Skicka till
red@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”På G”
Box 100
178 22 Ekerö
Manusstopp:
Torsdag före kl 12 en vecka
före utgivning.


UTSTÄLLNINGAR
Ekebyhovs slott
Pepparkakshustävling,
besökarna röstar fram vinnarna. Utställning i galleriet
till och med 20/12. Vinnaren koras i Wrangelska
salen 20/12 kl 16.
Galleri Utkiken
Traditionell julkrubba från
Krakow. Ekerö kommuns
nyinköpta Krakowkrubbas upphovsman och
skapare är den berömde
Krakowkonstnären Roman
Wozniak. Visas till och med
den 11/1, Galleri Utkiken,
Ekerö C.
Hantverksstallet
Julutställning t.o.m. 22/12.
Öppet tis-sön kl 11-16,
Jungfrusunds marina.
Fotoutställning
”Hundporträtt från Ekerö”
– foto på canvas av Hans
Holmqvist. Öppet: tis-tor
kl 15-18, lör-sön kl 12-16,
mån 22/12 (sista dagen)
kl 12-17 för hämtning av
köpta tavlor. Öppet också
efter överenskommelse.
Kanalgalleriet, Ekerö C.
Konstvinden
Ateljé och galleri Konstvinden har öppet fredagar kl
10-18 och lördagar 10-15
fram till jul. Träkvista torg,
Jungfrusundsvägen 2.

Utställning
Pia Isaksson – olje- och
akvarellmålningar. T.o.m.
18/12, mån-tor kl 8-17,
väntrummet på tandläkaremottagningen Profydent, Ekebyhovsvägen 1
(vid brandstationen).


EVENEMANG
Julpyssel
Biblioteken i kommunen
ställer fram sina stora
julpysselbord. Kom och gör
julpynt och julkort och annat roligt. T.o.m. 23/12
Pysselverkstad
Pyssla gratis. Allt material
finns. Fredagar kl 10-18, lördagar kl 10-15 fram till jul.
Ateljé och galleri Konstvinden, Träkvista torg, Jungfrusundsvägen 2.
Skridskodisco
Fritt inträde upp till 15 år.
Övriga 10 kr i inträde. Lotter till alla. Lotteridragning
ca kl 19.30. Iscafé med
varmkorv och dryck m.m.
Skridskodiscot sker varje
lördag fram till sportlovet
v.9 2014 med uppehåll
i julveckorna. Kl 18-21,
Vikingahallen, Träkvistavallen. Samarr: Ekerö kommun, EIK hockey.
Julkonsert
Ekerö Gospel, flygel: Daniel
Stenbaek, elbas: Magnus
Ahlgren, slagverk: Oscar

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen

Ekerö Taxi har LÄGSTA
A
jämförspris i branschen!!
Ekerö Taxi
Taxi Kurir
Taxi 020
Taxi Stockholm

299
307
306
325

kr
kr
kr
kr

Åker du HEM
från andra
sidan Nockebybron?
Ja, då slår vi av
ytterligare

15 %

på våra redan
låga priser!

FASTA priser? Självklart!

Eriksson, dirigent: Pernilla
Thörewik. Gästartist: Gladys del Pilar. Entréavgift,
förköp Ekebyhovskyrkan.
18/12 kl 18.30-19.45 och
20.30-22. Ekerö kyrka.
Arr: Ekerö pastorat.
Mässa
Jonas Gräslund, piano: Mie
Johansson. 18/12 kl 1919.30, Ekebyhovskyrkan.
Arr: Ekerö pastorat.
Jul för alla
Inleds med julbön, sedan julmat och julsånger
sjungs. Dans runt granen,
tomten kommer. 50 kr/person, barn gratis. Kyrkan tar
tacksamt emot julklappar,
mat och hjälp. Anmälan.
24/12 kl 13.30-17, Ekebyhovskyrkan. Arr: Ekerö
pastorat.
Julottor
25/12 kl 7-8. Adelsö kyrka:
Lizen Anterud, sång: Malin
Rikardsdotter, orgel: Gudrun Pettersson. Ekebyhovs
kyrka: Mårten Mårtensson,
Ekerö kyrkokör, dirigent:
Helena Hansson. Lovö
kyrka: Marianne Häggkvist,
sång: Teresia Frödinger,
orgel: Bengt Tribukait.
Arr: Ekerö pastorat.
Ekerö bio
25 och 28/12 kl 19 samt
29/12 kl 15: Sune på bilsemester, Sverigepremiär
(barnt.)
5/1 kl 15: The Hobbit 2
(fr. 11 år).

Etabl: 1949

5 och 8/1 kl 19: Hundraåringen (fr. 11 år.)
12/1 kl 15: Victor och Josefine (barnt.)
12 och 15/1 kl 19: Twelve
years a slave (fr.15 år).
19/1 kl 15: Victor och Josefine (barnt.)
19 och 22/1 kl 19: Philomena (barnt.) Erskinesalen,
Ekerö C.
Ekebyhovs slott
11/1 kl 14: ”Att ledas av
trådar”, Camilla Skorup
berättar om sin textila
verksamhet.
12/1 kl 14: Jazzgruppen
Always. Kaféansvariga:
Lovö vävare.
18/1 kl 14: Pianisten Henrik
Kniberg improviserar och
blandar blues, jazz, salsa
m.m.
19/1 kl 14: Blåstrio
medtvärflöjter, fagott och
piano. Kaféansvariga: Sanduddens skola klass 4.
Designtävling
”Kläder för livet” – modedesigntävling för alla som
inspireras av medeltida
mode. Man tävlar i två
klasser: bästa medeltida
dräkt alternativt bästa
moderna design inspirerad
av medeltidsmode. I juryn:
klädskapare, sömmerskor,
arkeologer och Tina Rodhe,
chef för Medeltidsmuseet
där vinnande plagg ställs
ut. Anmälan öppen t.o.m.
31/5 2014. Final i augusti
på Ladulås hus, Adelsö.

Vinterrally
För 14:e året i rad arrangerar Mälaröarnas ornitologiska förening fågelartrally
i kommunen. Artrallyt blir
förutom en spännande tävling en bra genomräkning
av kommunens vinterfåglar. Lagen/personerna
anmäler sin medverkan till
Urpo Könnömäki, MOF:s
ordf. senast 11/1. Start 12/1
kl 7 vid kommunhusets
parkering. Tidpunkt för
målgång och gemensam
genomgång bestäms vid
starten. Arr: Mälaröarnas
ornitologiska förening.
Bridge
Ekeröpensionärernas bridgeklubb PRO spelar bridge
måndagar kl 10 i Fabriken,
Tegelbruksvägen 11. Start
13/1, kurs för nybörjare
20/1.
Festival
Animationsfilmsfestival.
Förutom de filmer som
producerats på animationskursen för ungdomar
på Fabriken under hösten
visas animation från hela
världen, både kort- och
långfilmer. Öppen för
allmänheten, fritt inträde.
18/1 kl 16- ca 22, beroende
på hur filmlistan blir.
Erskinesalen, Ekerö C.
Samarr: Fabriken, Ekerö
Kino.

MÄLARÖARNAS

100 %
Mälaröarna

Bli avtalskund hos Ekerö Taxi!
Ekerö Taxi tecknar avtal med både privatpersoner och företag.
Som förälder kanske man är orolig när barnen är ute på kvällen och
speciellt då när det är dags för hemresan. Vi har lösningen!
Låt oss köra hem era barn till bostaden på ett tryggt och säkert sätt.
Inget krångel! Beställ hemskjuts, vi kör och du betalar via faktura.
Även föräldrar och medarbetare på företag behöver skjuts ibland.
Vi har lösningen! Här gäller samma sak:
Tryggt och säkert och inget krångel.

Ekerö Taxi önskar sina kunder en God Jul och ett Gott Nytt År!

Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi!
Ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
Ekerö Taxi utför taxitransporter för alla:
privatpersoner, företag, kommun
och Riksfärdtjänst. Vi kör också Färdtjänst
för rullstolsburna, s.k. Rullstolstaxi
samt kör också vanlig Färdtjänst
när din beställda Färdtjänsttransport
inte kommer i tid eller hittar fram.

Om våra öar till 100 %!
MÄLARÖARNAS NYHETER
– gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna

www.raktpa.se

KANONBRA ERBJUDANDEN!
KÖP FYRVERKERIERNA
HOS OSS!
Raketer, fyrverkerisatser,
smällare… Vi säljer
Hammargrens fyrverkerier,
så här hittar du garanterat
allt du behöver för att ge
2014 en riktig raketstart!

C

Centrum

Gustavalund

Här finns vi!

Bryggavägen

Din idé – vår design!

KÖP DIN
JULGRAN
HOS OSS!

EKERÖ: Bryggav 100. Tel: 08-560 308 30.
Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
www.malaroidedesign.se
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Inte bara frid och fröjd inför julen 1963
50 ÅR SEDAN | Syföreningarnas handarbetsbasarer, den nyutvecklade
Lovöluvan och en dramatisk batalj på en övergiven
brädgård är några av de
händelser som Mälaröarnas
nyheters läsare kunde ta
del av i december 1963.
Inför jul är tidningen fylld av
annonser om skinklotterier,
basarer, kransförsäljningar
och julfester. I Ekerö kyrka
framträder den kommunala musikskolan för första
gången inför offentligheten
under en högmässa strax
före jul. Blockﬂöjtsspel,
ﬂöjtsolo och violasolo bjuds
besökarna på. I samband med
denna högmässa samlar kyrkovärdarna in Lutherhjälpens
insamlingsbössor, som delats
ut i till i stort sett alla hushåll.
Adelsös kyrkliga syfören-

ing får in 2 000 kronor vid
sin handarbetsförsäljning i
hembygdsgården. ”Kyrkvärden Walter Collberg skötte
som vanligt klubban med
bravur och bidrog avsevärt
till det goda resultatet.”
Behållningen uppges gå
till ”kyrkliga och sociala
ändamål”.
Även Skås kyrkliga syförening ordnar handarbetsauktion. Där är det postförare Karl- Ivar Hermansson

som agerar utropare och
trissar upp buden till ansenliga belopp. Även här går
förtjänsten till ”kyrkliga och
sociala ändamål”.
I Färentuna är det dock

”kyrkans prydnad” som ska
prioriteras när det gäller de
1 800 kronor som syföreningen ﬁck in på sin julförsäljning. Lotterna går åt som
smör i solsken och på ett par
timmar än försäljningsstånden länsade.
På ”rödakorsmarknaden”
på Drottningholm säljs för
första gången ”Lovöluvan”
som i själva verket är två olika luvor, den ena stickad och
den andra sydd. Luvorna,
som bedöms som ”mycket
klädsamma”, har komponerats av fruarna Ulla Eriksson
och Karin Edin.” De är ett
resultat av en tävling som
Röda kors-kretsen utlyste
tidigare under hösten. Fru
Göta Trädgårdh, en av landets främsta modetecknare
och bosatt i Drottningholm,
bedömde de inlämnade
alstren som alla var av god
klass. ”Vinnarnas alster är
utomordentligt trevliga och
kan måhända med tiden
massproduceras för försäljning i hela landet” förutspår
MN.
Men allt handlar inte
om julförberedelser och

välgörenhet i juletid. På
Ekerö utspelar sig en våldsam batalj när två tjuvar
barrikaderar sig på kontoret
vid en nedlagd brädgård på
Ekerö, när de upptäcker att
de är förföljda av polisen. De
staplar möbler för dörren i
avsikt att hindra polisen från
att komma in och när konstaplarna ändå trängde sig in
bombarderade ynglingarna
dem med konservburkar,
porslin och stolsben.
Allt började då Mälaröpolisen ﬁck tips om att en bil
kört av landsvägen och rakt
in i skogen, där den kryssat
mellan träden på ett sätt
som vittnet ansett mystiskt.
Polisen anlände till platsen, fann stöldgods i bilen
som övergivits och tog upp
jakten på tjuvarna som avslöjade sin ﬂyktväg genom
spår i snön.
”Rättvisans representanter segrade dock till slut
i den Wild West-mässiga
bataljen. Ynglingarna ﬁck
krypa i ﬁnkan och anhölls
för en rad grova egendomsbrott.” skriver Mälaröarnas
nyheter i det nummer av
tidningen som kom ut på
julafton 1963.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Under sextiotalet fick mälaröborna emellanåt lämna öarna för att julshoppa. Ovan syns några av de lockande erbjudande som annonserades ut i angränsande orter inför julen 1963 i Mälaröarnas nyheter.
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Julhandla på hemmaplan!

Presentkort
Tel 08-560 357 27
www.anias.se

Ombyggnadsrea start 28/12

Massa varor till 50 %
NYHET!
Ridsport för juniorer!
ÖPPET: Vard 10-18.30, lörd 10-15 z Tel: 560 355 00 z Ekerö Centrum z www.djurknuten.se

Ge bort en julklapp för kropp och själ!

Julens bästa klappar
hittar du hos oss.
Ekerös bredaste utbud
och bästa läge.

HARMONI - FÖR EN MER MEDVETEN LIVSSTIL

FÄRENTUNA
Klippkort yoga, 5 ggr endast 650 kr (ord pris 750 kr)
Presentkort på yogamassage, klassisk massage,
coaching eller ayurvedisk hälsorådgivning

Köp direkt i vår webshop
eller kom förbi oss
www.sensebysea.se

ÖPPET HUS, 5 jan, kl 13-16
www.pernillasharmoni.se

Hitta klapparna på Manickas Bod!
Köp en ljusbunt om

10 RUSTIKLJUS för 49:-

Ansiktsbehandlingar - IPL - Massage - Med. Fotvård
RadioFrekvens - Naglar - Fransförlängning - Vaxning
Botox & Fillers - Ansiktslyft utan kniv - Hotstonemassage
Pedikyr - Manikyr - Make-up - Färgning av fransar & bryn

(Ord. pris 90:-) Gäller hela december, en gång per hushåll. Medtag annonsen!

NY REGI!
ÖPPET: Mån-fre 10-18
Lör-sön 10-16

TRÄKVISTA TORG

z

560 354 90

z

www.manickasbod.se

Ett PRESENTKORT
är den perfekta
julklappen till
dina nära
och kära

20 %

rabatt på

PRESENTKORT
Gäller vid köp före jul
OBS! Presentkortet måste utnyttjas före den 28.2-2014.
och kan ej kombineras med andra erbjudanden

Tel 560 355 82. Mälarö torg 10, Ekerö C
www.salongcosmetae.se

08- 505 934 50
Jungfrusunds Skärgårdsstad

Julerbjudande!

Köp 2 st bäddset i ﬂanell fr Gripsholm för

399:-

Kingswood
Since 2012

(ord.pris 299:-/st)

Ekerö Centrum. Tel
Tel:
el 560
56 355 94
Mån- Fre 10 - 18.30. Lör 10 - 15
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Lillemor Miskar har hunnit med många engagemang under sina 90 år. Förutom ideellt arbete inom politiken, sporten och kulturområdet har hon målat många akvareller. Den ovan hänger på Sånga-Säby konferensanläggning.
Foto: Susanne Wigforss

90-årsjubilar med brokig
Magisterhopp, akvareller och politiska
uppdrag är bara några av alla de komponenter av livet som före detta kommunpolitikern och kulturstipendiemottagaren
Lillemor Miskar, 90 år, kan se tillbaka på.
Men än idag är hon en kraftfylld kvinna
som firade födelsedagen med stor fest.
Det är full rulle så snart man kommer in i radhuset på Tappströmsvägen. Döttrar och barnbarn hastar fram och tillbaka med grejer som
ska plockas undan och andra som ska fram. I
vardagsrummet, som för dagen bytt skepnad
till matsal, växer ett magniﬁkt middagsbord
fram med ﬁnporslin, kristallglas, silverkandelabrar, linneservetter och blomsterarrangemang.
– Ja jisses, vad de håller på, säger Lillemor
Miskar och skrattar när vi dragit oss undan
från de febrila aktiviteterna till arbetsrummet
på övervåningen.
Imorgon ska här samlas ett trettiotal familjemedlemmar och vänner för att ﬁra Lillemors
90-årsdag med en storslagen middag. Själv
verkar hon inte tycka att det är så märkvärdigt
med födelsedagen, men efter lite funderande
konstaterar hon att hon nog har hunnit med
en hel del under de där åren.
Håret är tonat i en röd nyans som man inte
är bortskämd med att se på 90-åriga damer.
Rösten är kraftfull och humorn har inslag av

såväl frejdig ironi som en stor dos självdistans. Här i radhuset har hon bott sedan det
byggdes 1965. Hon och maken Georg ﬂyttade
hit med döttrarna från Hässelby strand och
inrättade sitt liv här. Då såg de inte vattnet
från baksidan av huset utan röjde tillsammans
med grannarna ur skogen så att de ﬁck tillträde till kanalen som ligger strax nedanför.
Men för att börja från början så var redan

själva starten på Lillemors liv förhållandevis
spektakulär. Hon föddes av svenska föräldrar
i Berlin 1923 där pappan arbetade som journalist. Föräldrarna levde ett gott liv med hjälp
av den tidens kraftiga inﬂation som gjorde att
deras pengar räckte till en hel del lyx.
– När jag var två år ﬂyttade vi till Sverige
och bodde sedan på många ställen runt om
i landet, bland annat på ﬂera adresser inne i
centrala Stockholm.
Så småningom hamnade familjen i Ålsten
och där gick Lillemor i en privat ﬂickskola.
– Grundskolan fortsatte upp till klass sju,
men det var en lärare som tyckte att vi var
några ﬂickor som skulle läsa vidare på latinlinjen.
Lillemor och hennes vänner kom in, men
att helt plötsligt börja i samma klass som ett
gäng killar var ingen drömsituation.
– Det var väldigt främmande för både oss
och dem, att gå tillsammans och man kan nog

DP>Z ͻ WKZ^>/E ͻ ds>KZ ͻ <> Z ͻ ><^<Z ͻ P<Z ͻ ^WKZd

LÖRDAG 21/12, kl. 10-14
<ƂƉĮŶĂũƵůŬůĂƉƉĂƌΘŐƂƌŐŽƩĨƂƌĂŶĚƌĂ͊
50% PÅ ALLA JULSAKER

säga att vi ﬂickor blev väldigt kuvade. Det var
en jobbig tid och så småningom gick jag tillbaka till ﬂickskolan där jag gått tidigare för att
ta examen.

”En kollega till mig frågade
om jag inte kunde bjuda två
gästande österrikare på lite
svensk husmanskost”

Vid sidan av skolgången var Lillemor en duktig tävlingssimmare.
– Jag tävlade i ”50 meter fritt”, ”höga hopp”
och ”hopp från magistern” som innebar att
man skulle hoppa från 10 meters höjd. Det
gick ganska bra och jag vann en hel del priser
och bucklor, berättar hon lite blygsamt, men
det går att ana mellan raderna att framgångarna var större än så.
Lillemor beskriver hur hon skaffade sig en sekreterarutbildning på Bar-Lock-institutet
Endast nitton år gammal gifte sig Lillemor
och blev mamma till den första dottern. Dock
varade inte äktenskapet särskilt länge. Maken
hade stora personliga bekymmer och Lillemor fann det för gott att leva ensam med sin

JULKLAPPSFUNDERINGAR?
KÖP ETT PRESENTKORT PÅ MINST 350 KR SÅ FÅR DU EN GÅVA:
EN PRAKTISK RESENECCESSÄR FYLLD MED FYRA SKÖNA EKOLOGISKA
KROPPSVÅRDSPRODUKTER I RESESTORLEK FRÅN MARIA
ÅKERBERG/DERMANORD. VÄRDE CA 150 KR.
;ƌďũƵĚĂŶĚĞƚŐćůůĞƌƐĊůĊŶŐƚůĂŐƌĞƚƌćĐŬĞƌ͕ĚŽĐŬůćŶŐƐƚƚŽŵϮϰͬϭϮϮϬϭϯͿ

BUTIK & INLÄMNING HAR JULSTÄNGT
FRÅN DEN 22/12 TILL DEN 10/1

ƐĞĐŽŶĚŚĂŶĚΛŵĂůĂƌŽŬǇƌŬĂŶ͘ƐĞ ͻ ϬϴͲϱϲϬ ϮϱϬ ϲϬ ͻ ĨƂůũ ŽƐƐ ƉĊ

Men under de strävsamma åren som ensamstående mamma hade Lillemor en tjänst
som sekreterare på det internationella företaget Gillette. Arbetsbeskrivningen innehåller dock mycket mer än stenograferande och
maskinskrivning.
– Jag kunde både engelska och tyska och
ﬁck göra allt från att översätta broschyrer till
att åka till London och lära mig att göra hempermanent när den nya produkten skulle
introduceras i Sverige. Jag ﬁck till och med
åka hem till en gammal dam som hade bränt
sönder allt sitt hår med hempermanent för att
komma fram till en ekonomisk överenskommelse med henne.
Och så en vacker dag dök mannen i hennes
liv upp.
– En kollega till mig frågade om jag inte
kunde bjuda två gästande österrikare på lite
svensk husmanskost. Jag bjöd dem på mid-

VÄLKOMMEN TILL
BROSTUGAN!
Öppet alla dagar 10-17

JULTALLRIK 119:Öppenspis med mysig brasa.
Nybyggt glashus!

sćůŬŽŵŵĞŶĊƚĞƌůƂƌĚĂŐϭϭͬϭͲϮϬϭϰ

EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR
önskar vi alla våra kunder & volontärer

dotter. Några tuffa år följde som ensamstående mamma under den tid då ingen barnomsorg fanns och ekonomin var svår att få ihop.
Då kämpade hon dock på med att ordna det
bra för sig och sin dotter och reaktionen kom
först många år senare, då livet lugnat ner sig
och hon hade tid att känna efter. Då tappade
hon all ork under ett par år och råkade ut för
vad man säkert skulle klassa som ”utbrändhet” idag.

www.skonogron.se
Tel: 070-3764 091
Adress: Kyrkfjärdsvägen 6, Ekerö Sommarstad

Varmt välkomna!
08-759 03 01 info@brostugan.se
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Parken är Din!
Visste du att du som medlem
äger en folkpark?
1996 tog Lillemor Miskar emot kommunens kulturstipendium tillsammans med sin make Georg.

Till det även ett Folkets Hus.

Foto: Ove Westerberg

Namn Lillemor Miskar Aktuellt Firade 90-årsdag den 28 november.
Familj Döttrarna Susanne, Marianne och Katarina, varav de sistnämnda med makar.
Sex barnbarn och två barnbarnsbarn. Intressen Kultur, kampen mot det svenska
språkets förflackning och jämställdhetsfrågor. Favoritplats på Mälaröarna Tappströmskanalen – i vattnet och på bryggan nedanför radhuset.

bakgrund
dag, men den ene satt sönder en av mina
grammofonskivor och tog det som förevändning att komma tillbaka dagen efter med en
nyinköpt ersättningsskiva.
Det blev början till en livslång kärlekshistoria som hade som en viktig beståndsdel det gemensamma intresset för konst och arkitektur.
– Min man var en besjälad arkitekt som
tecknade av byggnader vart vi än kom, konstaterar Lillemor och visar några av alla makens fulltecknade skissböcker som står i bokhyllan bakom henne.
Tillsammans reste de mycket och målade
såväl sida vid sida, som tillsammans på samma tavla. De lärde sig en form för akvarellmålning som den kände akvarellisten och konstpedagogen Arne Isacsson lärde ut och det blev
många utställningar och även en hel del sålda
tavlor. En av dem, en praktfull pjäs, hänger på
Sånga-Säby kursgård på Färingsö.
Maken dog för två år sedan och Lillemor be-

skriver hur hon då tappade lusten till att själv
måla.
– Jag är inte tillräckligt mycket konstnär för
att hitta min inspiration i lidandet, säger hon
med ett sorgset leende som vittnar om en stor
saknad efter maken.
Men kanske kommer hon åter att ta tag i
penslarna, även om det sitter långt in.
– Jag vet ju hur det är, man måste bara börja

Bli medlem idag!

någonstans och sedan tar strecken själva över.
Trots ett ﬂera timmar långt samtal har vi
ännu inte hunnit komma in på alla de hjärtefrågor och engagemang som Lillemor haft under åren. Hon har läst journalistik på Poppius,
kåserat i Tidningen Vi, suttit i kommunens
fritidsnämnd för Folkpartiet, varit aktiv kring
kommunens köp av Ekebyhovs slott, drivit
en konståkningsklubb på Ekerö och jobbat
hårt för unga ﬂickors rätt till en aktiv fritid.
Tillsammans med Georg tog hon emot Ekerö
kommuns kulturstipendium 1996 för deras
båda arbete. Den motivering som gällde Lillemor löd: ”Lillemor Miskar är en färgstark
förespråkare för ﬂickors fritid, för konst och
kultur. Hennes engagemang för Ekebyhovs
slott är omvittnat. Hon hävdar alltid att kvaliteten är viktigare än kvantiteten.”
Och precis innan vi bryter upp så berättar hon om de krämpor som inte fått plats i
samtalet om livets alla glädjeämnen: den nya
hjärtklaffen från en gris som hon ﬁck för ett
tiotal år sedan, bröstcancern som hon är fri
från sedan länge och den nya höftleden. Nittio år späckade av engagemang och glädjeämnen tränger till största delen undan det som
inte är så lustfyllt.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

j
Fr.o.m. våren 2013 erbjuder
vi även GRUPPTRÄNING!

GRUPPTRÄNING!
Välkommen in och titta på vår anläggning mitt i Stenhamra!
Öppet hus varje måndag mellan 18:00 och 20:00.
Vi erbjuder styrketräning, rehabträning, sjukgymnastik,
naprapat, massage, personlig träning och solarium.

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00
STENHAMRA
GYM&REHAB
www.stenhamragym.se, Tel: 0708-96 29 55

Totalt 4 scener där du får vara
med att bestämma
vad som ska presenteras på dem.

För mer info: www.olstafolkpark.se
eller styrelsen@olstafolkpark.se
Vill du engagera dig i styrelsearbetet?
Kontakta valberedningen@olstafolkpark.se

Ge dig själv en
julklapp som
varar länge!
Lär dig svetsa med Yngve Nordmark: 10 ggr på Färingsö.
Starter tisdag 4/3 och onsdag 5/3. 4 500:- inkl. allt.
Ta jägarexamen med Hasse Svensson: 10 ggr i Tappströmsskolan. Skjutning arrangeras men ingår ej. Populär lärare.
Start onsdag 18/2. 2 595:- exkl. litteratur.
Trevlig gemenskap och engelsk konversation dagtid:
Vi läser ”Damernas detektivbyrå” och diskuterar
aktuella händelser. Välkommen du med! 8 ggr,
start måndag 20/1 och torsdag 23/1. 1 595:Lär dig sota själv – en föreläsning: endast
ett tillfälle på Ekerö – boka tisdag 8/4. 500:Lär dig bygga en riktig gärdesgård. Helgkurs med teori
och praktik. Överjärva gård i Solna 26-27/4. 2 995:Wordpress på distans: Så här bygger du din
egen hemsida. 6 veckor. Starter 23/1, 13/3, 8/5.
2 900:- inkl. support i 2 månader.
Ofﬁcepaketet 2010 ﬁnns också på distans.
Information om dessa och massor
av andra kurser i t ex måleri, dans,
trädgård, för barn och för naturvänner ﬁnns på
www.studieframjandet.se/stockholm

Välkommen! Tel 08-555 352 00
www.studieframjandet.se/stockholm
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50 år sedan skorstenen

På ett par sekunder fällde välriktade dynamitsalvor den 45 meter höga skorstenen vid Tappsunds gamla tegebruk. Västerortsfotografen Jan Gustavsson tog bilderna med hyperkänslig film – fällningen ägde rum vid 15-tiden
den 26 november 1963 och eftermiddagen var mycket mörk. Det är ungefär en sekund mellan de två bilderna.

För 50 år sedan föll Tappsunds tegelbruks skorsten med dunder och brak.
Över hundra år hade dess siluett gett
Tappsund en karakteristisk profil, men
nu hade skorstenen och hela bruket
tjänat ut.
Den 26 november 1963 föll den 45 meter höga
skorstenen vid Tappsunds gamla tegelbruk,
sedan en laddning dynamit bringat resen på
fall. Ett moln av pulveriserat murbruk böljade fram över den gamla fabrikstomten och
drev långsamt ut över Tappströmskanalen,
där ända sedan 1890-talet pråm efter pråm
forslat Ekerötegel till byggen i Stockholm och
på andra håll.
Under 35 år, fram till driftstoppet 1959, var
Harry Milberg tegelmästare. När skorstenen
rämnade, stod han i backen vid Tappströmsbron och tittade på, inte utan en smula vemod. I MN från 1963 kan man läsa:
”Det är inte bara herr Milbergs arbetsplats
under många år som försvinner utan också
den äldsta och den första industrin på Ekerö.
Tegelbrukets skorsten har synts vida omkring och har givit Tappsundsområdet en
karakteristisk proﬁl. Det tar säkerligen några

veckor innan mälaröborna vänjer sig vid att
skorstenen är borta.”
Idag är det nog få som ens har ett bildminne
av denna anläggning och för många kan det
rent av vara okänt att det här har legat ett tegelbruk.
Det enda som återstår i vår tid är namnet på
vägen: Tegelbruksvägen. Platsen där bruket
låg är den ödetomt där skepper Seaside låg i
många år. Möjligtvis, om man skrapar med
foten i marken, kan tegelrester dyka upp.
Verksamheten startade redan på 1890-talet

och tegelbruket ägdes av olika personer och
företag. I slutet av 1920-talet förvärvades det
av ”Kreuger och Toll”, men efter Kreugerkraschen 1932, övergick tegelbruket i andra
händer.
Tappsund var ett ångtegelbruk och hade en
centralt placerad ringugn. Runt denna, i en
fyrkant, låg torkladorna.
Tillverkningen uppgick till 1,5 miljoner
murtegel 1908. Bruket gick upp i AB Mälardalens tegelbruk 1914 och året därpå inköptes
mer mark.
När produktionen var på topp tillverkades
30 000 tegel om dagen vid Tappsundsfabriken.

b ld
EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

De första årtiondena forslades teglet på båtar

mot Stockholm. 1927-28 kom biltransporterna igång på allvar. Ett 40-tal personer arbetade på Tegelbruket, de var i huvudsak smålänningar som kom upp till Ekerö på höstarna
och for hem till sina familjer på våren.
De bodde i baracker invid fabrikerna och
jobbade ”hårt och energiskt”. En och annan
mälaröbo arbetade också vid tegelugnarna.
Några av de byggnader som uppförts i
Västerort med Ekerötegel är till exempel
Riksbyskolan och posthuset vid Brommaplan.
Verksamheten las ner 1959, främst på
grund av att en lertäkt man använt som råvarukälla, börjat sina. När bruket lades ner,
hade det inte genomgått några större moderniseringar.
1963 ägdes anläggningen av skogsmästare
Anders Bragée. Han hade anlitat en herr
Stig Book från Uppsala för skorstenssprängningen. Det krävdes ﬂera dagars förberedelse
för att spränga den stora skorstenen och herr
Book hade goda referenser, för honom var det
inte den första bjässen han fällt. MN skriver
1963:

”Tänt varé här, ljöd det på präktigt bergsprängarmanér när stubinen klockan 15 på
tisdagseftermiddagen var tänd. Herr Book
och hans medhjälpare tog skydd bakom ett
uthus, så knallade det till och skorstenen tippade över åt sjösidan och började rämna. En
bråkdel av en sekund stod skorstenen sedan
och vägde och så brakade alltsammans samman i en stor tegelhög. Ett moln av ﬁnpulveriserat murbruk låg i ﬂera minuter över platsen.”
Det var nog inte bara tegelmästare Harry

Millberg som kände en viss sorgsamhet
denna novembereftermiddag 1963. MN från
tiden beskriver att tegelbruket var ett ”eldorado för luffare”. Under kalla vinternätter
var nämligen de ljumma ugnarna ett kärt
tillhåll för luffare, som fram till mitten av
30-talet ofta sökte sig till Mälaröarna. På de
stora gårdarna vankades det ofta mat i köken
och både Ekerö och Färingsö ansågs bland
landsvägens riddersmän som ett ”fett distrikt”. Men det är en annan historia.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sättra småfågelkrog
Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågelkrog för 950:-. Kan
fås måttbeställd
och hemlevererad.

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com
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sprängdes
Du behöver
inte leta längre!
Vi har lokalen för ditt årsmöte,
föreningsträff, födelsedagskalas,
kick-off, studiecirkel eller bröllop.
Det är du som sätter
begränsningen för vad
Folkets Hus kan användas till.

Välkommen med din bokningsförfrågan
på telefon 0730-68 07 06
Mer info ﬁnns på www.olstafolkpark.se

Tegelbruket vid Tappsund, avbildat av S. Söderqvist 1957.

FAKTA


TEGELBRUK PÅ MÄLARÖARNA

>> Tappsunds tegelbruk på Ekerö startade på 1890-talet och lades ned 1959. När
bruket var igång bodde endast ett fåtal nyckelpersoner, tegelmästare, brännare och
maskinist permanent vid bruket. Övrig personal inkvarterades i tillfälliga arbetsbaracker
eller hos jordbruksbefolkningen i trakten.

>> På Mälaröarna fanns utöver Tapsunds tegelbruk ett tiotal till. Några av dessa var
Ilända tegelbruk på Svartsjölandet, Stenby tegelbruk på Adelsö, Hilleviken och Viksunds tegelbruk på Färingsö och Kungshatts tegelbruk på Kungshatt.
Källor: Kukturarv Stockholm: Ekerö.^ Kulturarv Stockholm: Tappsunds tegelbruk.

Det vänliga taxibolaget!
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi,
ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
Vi har idag 40 fordon
i XVE½OQIHZmPYXFMPHEHI
förare som har oslagbar
lokalkännedom och kör
QMPN}ZmRPMKEJSVHSR

Vilka vill du ska
styra i Ekerö?
Nu har alla medborgare i Ekerö kommun en unik

möjlighet att bestämma vilka som ska ställa upp
i kommunvalet. Folkpartiet i Ekerö erbjuder dig att
delta i en

öppen nominering.
Visst känner du någon person du tror skulle göra en

bra insats som förtroendevald? Någon som du gärna
skulle ha som din representant i kommunen eller i
landstinget? Någon som tillsammans med oss kan lyfta
Ekerö och skapa ett mer liberalt samhälle?

Ta chansen!
y Fundera på vem eller vilka du vill föreslå.
y Lämna dina förslag via folkpartiet.se/nominera
före den 24 januari.
y Vi kontaktar dem du föreslår.
Information eller nominera direkt:
Kontakta Jan-Erik Billter,
sammankallande i nomineringskommittén
tel: 073-040 46 21
jan-eric.billter@ekero.se
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Anders Widegren från Ekerö till höger, i full aktion i den tuffa VM-tävlingen i multisport. Foto: arlstadmultisport.se

Foto: K Karlsson

Anders Widegren (till vänster), fick tyvärr bryta tävlingen efter att han blivit magsjuk.

Ekeröbo deltog i multisport-VM
MULTISPORT | AXA-adidas
lag med Anders Widegren
från Ekerö deltog i tuffaste
VM-tävlingen någonsin, 815
kilometer från kust till kust
och gräns till gräns i Costa
Ricas varierande landskap.

Tävlingen slutade inte som

VM i multisport i Costa
Rica tar deltagarna genom
kompakta regnskogar, orörda sandstränder och vilda
forsar. Till fots, på cykel,
paddlandes, simmandes och
klättrandes. Anders Wide-

Anders Widegren och laget
AXA-adidas hade tänkt sig.
Efter fyra dygn nonstoptävlande genom djungel och
mangroveträsk var laget redo
för banans tuffaste sträcka,
en nästan tio mil lång trekking över Costa Ricas högsta

gren från Ekerö, gjorde multisportcomeback efter åtta
år när han deltog i årets VM.
Han gick in i rollen som navigatör.

ler halsat en ﬂaska sprit. Jag
hade ingen balans kvar.

berg, 4000 meter högt. Men
vid den obligatoriska vilan på
fyra timmar började Anders
känna sig sämre och sämre.
– Jag kände mig väldigt yr,
hade jättedålig mage och jag
kunde inte gå rakt, berättar
Anders.
Laget tog beslutet att vila
ytterligare en timme, men
känslan blev värre.
– När jag skulle testa kroppen kändes det som att jag
hade seglat över alla världens hav i enorma vågor, el-

Tävlingsläkarna gav Anders

dubbel dropp och laget tog
beslutet att tävlingen inte gick
att fortsätta.
– Börjar man få dropp på en
tävling, samtidigt som man
ska ut på en sträcka som kommer att ta mer än 40 timmar,
då är det bara att ge upp. Är
man trött och slut i kroppen
är det inga problem att fortsätta, men funkar inte krop-

ting som gjorde mig väldigt
dålig, säger Anders och fortsätter:
– Det är såklart en besvikelse att bryta, samtidigt är
det sånt som händer i äventyrstävlingar. Tävlingen är
extremt tuff och av de 60
lag som startade, är det inte
många som tar sig till mållinjen.
Vid denna tidnings pressläggning var tävlingen ännu
inte avgjord.

pen som det var nu, då är det
bara att lägga ner.
Anders tror att anledningen var smutsigt vatten.
– När man tävlar som vi
gör måste man fylla på vatten
även på ställen där det inte är
rent, annars får man inte i sig
tillräckligt med vätska. Det
gäller att följa magkänslan.
Vid en vattenövergång på
cykelsträckan fyllde jag min
vattenﬂaska, men ingen annan i laget gjorde det. Här
ﬁck jag troligen i mig någon-

Celebert besök hos Ekerö IK:s bordtennissektion

Vinst för ekeröbon Leonora

BORDTENNIS | Den 21
november fick Ekerö IK:s
bordtennissektion besök
av Anna-Carin Ahlqvist,
guldmedaljör i bordtennis
från Paraolympics 2012 och
tillika guldmedaljören från
EM 2013.

HÄST | Ekeröbon Leonora
Lindegren, 16 år, placerade
sig som trea i riksfinalen av Mountain Horse
Pony cup i samband med
ponny-SM på Grevagården i
Västergötland.

Ekerö IK:s bordtennissektion
har idag en verksamhet i Närlundaskolans gymnastiksal
fyra dagar i veckan. Klubben
har omkring 60 aktiva medlemmar som är indelade i tre
träningsgrupper. Under hösten har tillströmningen av
nya spelare varit stor.
– Med anledning av att vi
endast har utrymme för sex
bordtennisbord, är i princip varje träningstillfälle full
med spelare till sista kvadratmetern. Vi har samma
utmaning som alla idrotter i

Närlunda gymnastiksal var
fylld av drygt 20 bordtennisungdomar som alla ville
bli fotograferade och få lite
tips av Anna-Carin Ahlqvist.
Stämningen var verkligen på
topp.

DET HÄNDER


ett väldigt go i föreningen
och att vi har väldigt roligt
tillsammans.

Ekerö kommun, det ﬁnns för
få funktionella idrottslokaler. Vi har tre serielag igång.
Ekerö A och Ekerö B tillhör
just nu toppen i sina respektive serier och förhoppningen är att åtminstone ett av lagen kommer att ta steget upp
till en högre serie nästa år,
berättar Alexander Rohdin,
ordförande för Ekerö IK:s
bordtennissektion.
– Det viktigaste av allt, vilket inte minst var uppenbart
under torsdagen tillsammans
med Anna-Carin, är att det är

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Anna-Carin Ahlqvist, guldmedaljör i bordtennis i Paraolympics, på
Ekeröbesök. Foto: Alexander Rohdin

tog sig till ﬁnal. Mountain
Horse Pony cup bedöms med
stilbedömning. Leonora Lindegren tävlar för Rastaborgs
ridklubb.

Efter att Leonora Lindegren
på ponnyn Enghöjs Quincy
Blue vunnit ett distriktskval
och kommit tvåa i ett andra
distriktskval, vann hon överlägset i distriktet. Leonora
Lindegren nollade semiﬁnalen med höga stilpoäng och

Leonora på ponnyn Enghöjs Quincy
Blue.
Foto: Jessica Lindegren

TILL DEN 22 JANUARI

HANDBOLL | Damer div 4b: 12/1 kl 16:15 Tappströms bollhall: Skå IK - BK Sol  INNEBANDY | Damer div 4n: 21/12 kl 12:45 Tappströmsskolan: Ekerö IK-Sigtuna IF  Herrar div 2: 21/12 kl 14.30 Tappströms bollhall:
Ekerö IK-Vallentuna IBK 11/1 kl 15.30 Tappströms bollhall: Ekerö IK-Råsunda IS  Herrar div 4n: 21/12 kl 16:45 Tappströmsskolan: Skå IK & Bygd.-Mariebergs SK  18/1 kl 18:45 Tappströmsskolan: Skå IK & Bygd.Westermalms IBK  Herrar div 5b: 21/12 kl 11:15 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Norrtulls SK  4/1 kl 14:15 Tappströmsskolan: Adelsö IF-Solitaire IBK  18/1 kl 17:15 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Lokomotiv Stockholm IK

LÄGET!


9 DECEMBER

HANDBOLL

INNEBANDY

Damer div 4 b
HF Tyresöflickorna
Notlob IK
Tungelsta IF
IK Tellus
Bajen IF
Gurrabergs HK
Skå IK
BK Sol
Ösmo GIF HK
Handens SK

Damer div 4n
Rotebro IS IBK
Sundbybergs IK
Turebergs IF
Högalids IF
Sollentuna IBK
Ekerö IK
Töjnan IBK
Sigtuna IF
Råsunda IS

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
6
5
4
4
3
3
2
0

0
0
0
1
1
0
1
0
0
1

0
2
3
3
4
5
5
6
7
8

234
199
178
181
151
183
157
198
98
113

-

132
142
153
166
140
162
170
197
225
205

18
14
12
11
9
8
7
6
4
1

INNEBANDY

INNEBANDY

Herrar div 4 v
Mariebergs SK
Enskede SK
Västerorts IBK
IK-Stym
Ormbacka/Skälby IBK
Älvsjö IBK
Vällingby BK
IK Ängen/Sätra
Westermalms IBK
Skå IK & Bygd.

Herrar div 5b
Mälarö IBK
Källbrinks IBS
Skärholmens AIS
Solitaire IBK
Ängby IF
IBK Sundby
Lokomotiv Stockh. IK
Norrtulls SK
Adelsö IF

8
9
9
9
9
9
9
8
9
7

7
5
4
4
4
3
2
2
2
1

1
1
3
1
1
3
4
2
2
0

0
3
2
4
4
3
3
4
5
6

74
67
55
50
38
39
58
28
27
28

-

24
53
39
37
60
46
46
35
42
82

22
16
15
13
13
12
10
8
8
3

INNEBANDY
7
6
7
6
7
5
6
3
7
2
7
2
6
2
7
0
Utgått

1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
2
3
5
5
4
7

54
51
34
30
35
24
30
9

-

7
23
25
33
36
31
38
74

19
19
15
9
6
6
6
0

Herrar div 2
Tumba GOIF
11
Bele Barkarby IF IBF 11
Råsunda IS
11
Ekerö IK
11
Grimsta AIK
11
Ingarö IF
9
Hammarbyhöjden IBK 11
Tyresö Trollb.Ung. IBK 11
Högalids IF
10
Vallentuna IBK
10
Vendelsö IK
10

9
7
7
6
6
5
4
3
3
1
0

1
1
1
1
0
1
3
4
1
1
0

1
3
3
4
5
3
4
4
6
8
10

96
88
90
85
73
76
86
72
57
42
42 -

-

57
63
67
85
60
61
73
71
62
99
109

28
22
22
19
18
16
15
13
10
4
0

12
12
7
6
5
4
4
3

1
0
1
1
2
0
0
1

1
2
6
7
7
10
10
10

79
79
69
54
50
58
31
38

-

33
35
64
55
61
72
71
67

37
36
23
19
19
12
12
10

ISHOCKEY
8
8
8
8
8
7
7
8
8

6
5
4
4
4
3
2
1
0

0
1
3
2
2
1
1
2
0

2
2
1
2
2
3
4
5
8

66
65
47
49
53
33
38
34
28

-

33
40
44
37
53
22
39
55
90

18
16
15
14
14
10
7
5
0

Herrar div 2 s
Haninge Anchors HC
Värmdö HC
Nynäshamns IF HC
Tyresö Hanviken
Mälarö HF
Mälarh/Bre Hockey
Eskilstuna Linden
Sudrets HC

14
14
14
14
14
14
14
14
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Lyckad basketturnering i Bollhallen
BASKET | Den 1 december
öppnades Bollhallen på
vid gavel för 150 killar
och tjejer i 20 basketlag,
som kommit från hela
Stockholm för att spela
basket. Stockholms basketförbund hade förlagt
en ”Easy basket-turnering” dit och det var full
fart med basket på tre
planer.
”Easy basket” är en turnering för ungdomar som är
11 till 12 år gamla och spelas
runtom i hela Stockholm.
Man spelar fyra mot fyra i
sex fem-minutersperioder

och varje lag spelar två eller tre matcher per tillfälle.
Under varje match ska alla
spelare ha spelat minst två
perioder.
Ekerö representerades av

tre lag: pojkar U11, flickor
U11 och flickor U12 från
Blackeberg/Ekerö. De fick
under dagen möta lag från
bland annat Alvik, Solna,
Järfälla, Täby, Åkersberga,
Polisen samt laget Harem.
Även andra Blackebergs-lag
kom och hälsade på.
– Det är kul att se så
mycket bra basket på Ekerö
och bra anordnad aktivitet

av Ekerölagen, säger Blackebergs sportchef Andreas
Berntsson som kom till
Ekerö för att coacha Blackebergslaget från Ängby.
– Det hade inte gått att
ordna den här dagen utan
alla föräldrar, tjejerna från
Blackeberg/Ekerö F00 som
hjälpte till att skriva protokoll och domarna från
förbundet som hjälpte till
att rama in denna dag i basketens tecken, säger Olle
Skogh, coach och tränare
för pojkar U11.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Foto: Ove Westerberg

Ekerös baskettjejer tackar för en god match efter att ha mött Järfälla basket.

Full fart för Ekerö IK:s innebandyspelare
INNEBANDY | Radiosportsframträdande, viktig
A-lagsvinst och en spelare
som leder poängligan – det
är mycket på gång inom
innebandyn i Ekerö IK.

Freja Norrman och Nicole Ahnstrand fick chansen att intervjua sin stora
idol Emelie Lindström i sportradion efter en innebandymatch.
Foto: Henrik Norrman

I början av december ﬁck
de två innebandyspelarna
Nicole Ahnstrand och Freja
Norrman från Ekerö IK
Innebandy F02 chansen att
intervjua sin stora idol Emelie Lindström, som utsetts
till världens bästa innebandyspelare både 2011 och
2012.

– Våra innebandytjejer hjälper ibland till som matchvärdar på Djurgårdens hemmamatcher och det var efter
en sådan som Nicole och
Freja ﬁck göra intervjun, berättar Henrik Norrman, som
tränar laget.
Den första helgen i decem-

ber vann också herrarnas
A-lag en viktig seger över
Högalid. Då lagen före
matchen låg på 13 (Ekerö)
respektive 10 poäng (Högalid), riskerade Ekerö att
Högalid skulle komma

ETT NYTT LAGOM!

ikapp alternativt dra ifrån
med sex poäng med tanke
på att vinnande lag plockar
hem tre poäng.
–Laget spelade ytterligare
en viktig match den 8 december, borta mot Grimsta.
Det var väldigt spännande
slutminuter då Ekerö IK
fick två man utvisade och
Grimsta tog ut sin målvakt.
Grimsta spelade således
med sex utespelare och EIK
med tre i sista spelminuten.
Vi lyckades dock hålla undan och vi vann med 2-4,
berättar Bengt Larsson,

ordförande i innebandysektionen.
Med ytterligare en vinst i
hamn ligger Ekerö IK nu på
plats fyra i tabellen för division 2.
Ytterligare en positiv nyhet är att Niklas Sävström
och brodern Viktor båda är
högt placerade i poängligan
i innebandyns division 2.
Niklas ligger i topp med 36
poäng (13 mål och 23 assist)
och Viktor på tredje plats
vecka 50.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Det är lätt att tänka på lagom som den där lite tråkiga kompromissen. Vi tänker tvärtom. Lagom för oss är när helheten
stämmer perfekt, och du får ut mer av allt. Som en bil gjord
för vardagen utan att se vardaglig ut. Som ger dig massor av
~}{vvnxlq|jv}rmrp{nwtnuj}}Ôltyj{tn{jrwwnr|}jwÕ

ŠKODA Rapid Spaceback fr. 154.900 kr
Med bland annat: Luftkonditionering 16” aluminiumfälgar Radio Swing med 6 högtalare Elfönsterhissar fram och bak Elbackspeglar 3-ekrad sportratt i skinn Multifunktion för radio Mittarmstöd fram och bak Färddator Maxi Dot Dimljus med kurvfunktion
Höjdjusterbart förar och passagerarsäte Parkeringssensor bak.
Billån fr. 1.180 kr/mån. Leasing fr. 940 kr/mån
Förmånsvärde fr. 1.238 kr/mån

SIGN&DRIVE fr. 2.295 kr/mån*
INK. SERVICE & VINTERHJUL

*SIGN&DRIVE (S&D) är SKODA Konsument/privatleasing: 36 mån 4 500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Övermil och
onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. SKODA Konsumentleasing erbjuds genom SKODA Finansiering. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Stockholm
www.skodastockholm.se

ŠKODA Rapid Spaceback. Ett nytt lagom.

BROMMA: Ulvsundavägen 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
SÄTRA: Murmästarvägen 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
TÄBY: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör 11-16, Sön 11-15
SÖDERTÄLJE: Forskargatan 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön stängt.

Bränsleförbrukning blandad körning från 4,9 l / 100 km, CO2
från 114 g / km. ŠKODA Finansiering 36 mån, 30% kontant/
särskild leasingavgift, 50% restskuld / restvärde, rörlig ränta
baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,69%). Leasing exkl. moms.
Förmånsvärde netto / mån vid 50% marginalskatt.
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Här följer ett axplock av några av många sportframgångar under året 2013

Skås handbollstjejer födda -98, har länge legat i
landets toppskick sin årskull. I början på året skrev
de historia genom att som första Mälarölag för sin
årskull, gå till steg 4 i ungdoms-SM.

Tobias Söderling från Stenhamra fick den 23
februari ta emot pris för sin världsmästartitel i
båtracingens Formula 4s i Monaco.

Foto: Privat

Ekerö IK:s innebandyherrar blev i mars klara för
division 2 efter en rekordartad klättring upp i divisionerna under de senaste åren. Starten i höstas blev
också stark för laget. Vid denna tidnings pressläggning låg de sexa i tabellen.
Foto: Johan Carlsson

Jenni Nilsson från Ekerö tog med två guld, ett silver och ett brons hem den totala segern i Svenska
cupen i triathlon.

Adeldö IF:s lag startade fotbollsäsongen med att
toppa tabellen i division 7 d. De hamnade slutligen
på andra plats.

Foto: Fredrik Swahn

Foto: Morten Sandstå

Emelie Dahl från Mälarö MCK tog hem segern när
SM i motorcross för damer ägde rum söndagen
den 15 september.

Viktoria Karlsson på Dayton vann SM i dressyr
för funktionshindrade som ägde rum den 5 och 6
oktober i Örebro.

Färingsö rididrott har haft en framgångsrik höst
i Ridsportallsvenskans division 3. De vann finalen
som reds i Bromma i oktober.

Foto: Ola Hansson

Foto: Privat

Foto: Katarina Johansson

Foto: Johan Söderling

Foto: Skå IK

MASK Mälaröarnas alpina skidklubb har haft
många framgångar under säsongen. En av klubbens duktiga åkare är Martin Sällström som bland
annat segrade i FIS-slalom i Storklinten.
Foto: MASK

Lambarö vattenskidklubbs Eleonora Olsmats,
14 år gjorde en ”grand slam” på Ungdoms-SM i
vattenskidor då hon vann samtliga discipliner i
klassen flickor U14, det vill säga slalom, trick, hopp
och kombinerat.
Foto: Carl Olsmats

Sofia Tillström tog SM-guld i Järfälla i februari.
Sofia har totalt tagit tio SM-guld som junior och
veteran. Hon har spelat för Ekerö TK sedan förra
året.

Mirjam Björklund, 15 år från Ekerö har under året
deltagit i tennis i ungdoms-OS, blivit svensk mästarinna i dubbel tillsammans med Wilhelmina Palmér
(SALK). Mirjam blev dessutom trea i singel i inomhusSM, trea i singel utomhus och tog även hem titeln
som regionsmästarinna.
Foto: Privat

Vi önskar ALLA

*RG-XO

*RWW1\WWcU

Allt som rör service.
Och lite till.

Välkommen till oss i Vinsta och Alvik!
Din närmaste Bilia ﬁnns i Vinsta eller Alvik. Vi utför service och reparationer, och våra verkstäder erbjuder personliga servicetekniker så du
alltid möts av samma person.
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Bilia Vinsta
Krossgatan 37
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bilia.se

Alvik
Drottningholmsvägen 187
0771-400 000

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi företagare
alla våra kunder,
medlemmar och vänner!

Troxhammar
Butiksby
Tel: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se

Troxhammar Butiksby
Tel: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Staffan med personal

Träkvista


Peo Leopoldsson
med Personal

Träkvista
Bilservice AB
Stängt 23 dec-7 jan

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

Arne, Christina,
Henrik och Svante

Jesper med personal



 %   
Närlunda
Schakt & Transport

Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

Lasse och Gia
med personal

Krister med personal

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Nisse,
Christer, Henrik, Soﬁa,
Mattias, Christoffer
och Johnny

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

SpångaMälarö Lastbilcentral AB
08-564 109 50

Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72

b ld
EKERO

Skå
Kjell med personal

 

 

#!!!"

Tom med personal

Närlunda

BYRA

Willy och Agneta
med personal

Ekerö Vårdcentral

Tel. 560 47 111

nyheter

0707-139 000
560 402 51

ALL A

Binärdata AB

I TRÄ
NG

DA
GO TI

MÄLARÖARNAS

Tappström

Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90
Öppettider i jul: Julafton 8–15, juldagen 10–20, annandag jul 10–20

Vi syns igen
i spalterna
den 23 januari

!BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&+9:8:B7:G'%&(

tyck!

38

Ekeröelever riskerar huvudvärk
Skolorna i Ekerö kommun har
sedan en tid infört trådlösa nätverk
och användning av trådlöst uppkopplade datorer ökar. Införandet
av tekniken har skett utan någon
information om de kända och
dokumenterade riskerna för barn
och anställda i skolorna och trots
att Europarådet i en resolution 2011
rekommenderade medlemsländerna, det vill säga även Sverige,
att inte använda trådlös teknik på
grund av riskerna för barnen (resolution 1815).
Europarådet rekommenderade
även omfattande informations-

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

kampanjer för att varna allmänheten om riskerna och i synnerhet
riskerna för barnen eftersom de
är känsligare. Frankrike ändrade i
våras skollagen på så sätt att skolor
rekommenderas att prioritera
fasta nätverk för dataanvändning.
Sverige har genom sitt medlemskap förbundit sig att följa sådana
resolutioner. Men här gör man
tvärtom: desinformerar om riskerna för barn och lärare och propagerar ensidigt för den trådlösa
teknikens fördelar.
Trådlösa nätverk och trådlöst
uppkopplade datorer sänder ut
mikrovågsstrålning i samma frek-

vensområde som mikrovågsugnen.
Strålningen är sedan 2011 klassad
som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s ansedda
cancerforskningsinstitut IARC
mot bakgrund av undersökningar
som visar att strålningen orsakar
cancer. Cancerriskerna har sedan
dess bekräftats allt mer och svenska
världsledande experter menar nu
att strålningen borde klassas som
”cancerogen för människor” i
samma klass som asbest exempelvis.
Men det är inte bara risk för
cancer som barnen i Ekerö skolor
påtvingas av vuxenvärlden: det är

visat och vanligt förekommande
att strålningen från wifi orsakar
huvudvärk, sömnsvårigheter,
yrsel, koncentrations-, minnesoch inlärningsproblem samt
nedstämdhet till och med ångest.
Hudutslag är också vanligt. Har
du eller ditt barn något av dessa
symtom bör du fundera över om
det kan ha samband med användning av trådlös teknik och trådlösa
datorer.
– Mona Nilsson,
Strålskyddsstiftelsen,
Adelsö

Vård och omsorg istället för badhus

Snart bryter jag lagen!

Hoppas det inte blir något
badhus! Vi har inte råd. Vi är
en för liten kommun. Så ofta
är det inte man vill, måste
eller ska bada. Åkeshov ﬁnns.
Sydpoolen ﬁnns i Södertälje.
Med ﬂera. På sommaren har vi
jätteﬁna badplatser, naturliga
och anlagda.
Tänk på att pengarna till
driften måste tas någonstans
ifrån vård och omsorg! Minns
jag rätt om det var 10 miljoner
kronor den skulle gå back varje
år?

Jag vågar snart inte köra bil
på det sätt som man ska vid
övergångsställen, det vill
säga att lämna företräde för
gående som vill gå över.
Vid ﬂera tillfällen har jag
insett att min inbromsning
för att släppa fram barn som
står och väntar på att komma
över, invaggat dem i falsk
säkerhet. De tror bara för att
jag stannat att det är fritt fram
åt alla håll. Leende vinkar
många glatt till mig och går
över utan att vända på huvudet för att se om det är klart
från andra hållet. Flera gånger
har jag vid övergångsstället

– Mamman i småbarnsfamiljen

Bygg inte något badhus uppmanar insändarskribenten och
menar att i kommunen finns redan jättefina badplatser, naturliga
och anlagda.
Foto: Ove Westerberg

vid Ekerö centrum suttit
med andan i halsen och hoppats att bilarna som närmar
sig från färjehållet i tid upptäcker att det är ett barn som
går över och inte bara jag
som saktat in. I förra veckan
hände precis samma sak på
30-sträckan innan man når
Stenhamra från Skå.
Föräldrar, ni måste prata
om denna livsfara med era
barn. Alternativet är att vi alla
börjar bryta mot lagen för att
inte bli orsaken till en allvarlig olycka!
– Snart lagstridig

privata marknaden |

Vilka vill du ska
styra i Ekerö?
Nu har alla medborgare i Ekerö kommun en unik

möjlighet att bestämma vilka som ska ställa upp
i kommunvalet. Folkpartiet i Ekerö erbjuder dig att
delta i en

öppen nominering.
Visst känner du någon person du tror skulle göra en

bra insats som förtroendevald? Någon som du gärna
skulle ha som din representant i kommunen eller i
landstinget? Någon som tillsammans med oss kan lyfta
Ekerö och skapa ett mer liberalt samhälle?

Ta chansen!
y Fundera på vem eller vilka du vill föreslå.
y Lämna dina förslag via folkpartiet.se/nominera
före den 24 januari.
y Vi kontaktar dem du föreslår.
Information eller nominera direkt:
Kontakta Jan-Erik Billter,
sammankallande i nomineringskommittén
tel: 073-040 46 21
jan-eric.billter@ekero.se

  KÖPES




Jag söker allt som handlar
om gamla bensin-mackar,
pumpar, skyltar, reklam
mm. Ring Harald 070-511
69 87.
Jag söker äldre varuautomater, spelautomater,
ﬂipperspel, juke-box, enarmad bandit, kraftmätare,
neon-skyltar, coca-cola
och läskautomater, äldre
kafé-inredning. Ring Harald. 070-511 69 87.
Äldre bil. Har du någon
äldre bil 30-, 40-, 50-, 60eller 70-talare stående i
ladan, logen eller liknande.
Står den bara och samlar
damm? Jag kanske är
intresserad! Är även
intresserad av en gammal
moped, gärna i delar eller
okomplett! Ring Harald
070-511 68 87.
Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35.

  ÖNSKAS HYRA




Bostad sökes till skötsam

vuxen med barn varannan vecka. Allt från 2 rok
av intresse i Stenhamra/
Ekerö-trakten. Önskas
hyra minst ett år framåt.
Kontakta Anette på
070-750 90 80 alternativt
maila kattsnack@hotmail.
com
Jag söker en mindre
lada, loge eller liknande
för uppställning av några
äldre fordon. Obs! Ingen
ockerhyra. Jag kan hjälpa
till med lite av varje! Tack
på förhand och God Jul i
förskott. Ring Harald 070511 69 87.
Jag önskar hyra en liten
markbit för uppställning
av manskaps-bod. Ser
ut som en ”riktig” stuga.
Tillgång till el och vatten
är ett plus. Eller varför inte
av en liten stuga! Tack på
förhand och God Jul. Ring
Harald 070-511 69 87.

  ÖVRIGT




Älgjakt. Har du 80 ha eller
mer och bara jagar kalv
5 dagar? Vi kan hjälpa
dig att få jaga kalven hela
jaktperioden utan att din
småviltjakt berörs. Eller
om du vill arrendera ut

• Privatpersoner annonserar GRATIS
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
• Rekommenderad inlämning: 2 v före utgivning

hela jakten så hör av
dig till Gunnar. 073-621
06 60.

Vi söker en dagmatte/
doggywalker omg till vår
lille Nemo snart 3 år, en
social, lekfull och barnvänlig familjehund (Jack
Russell). Du är hundvan
gärna pigg pensionär
eller student, omfattning
diskuteras. Kontakta
Ulrika 070-632 22 71
alt Jimmy 073-526 00 50.

  ROSOR & TACK




Dagens ros till killarna
på Ekebyhovskolan
som hittade min mammas
mobil och sedan gjorde sig
besväret att försöka hitta
ägaren och dessutom
mötte upp mig för att
återlämna den.
Stort tack från mig
och mamma!

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&+9:8:B7:G'%&(

Jungfrusunds julmarknad, den 7-8 december, var Skärgårdsstadens
femte upplaga av sin julmarknad vid mälarvatten. Förutom traditionella
hantverkserbjudanden fanns restaurangens julbord att locka besökarna
med. Utställaren som saluförde mjuka lurviga fårskinn från Färingsö,
hade stark dragningskraft även för dessa lurviga Ekeröhundar.

Tomteverkstad och julmarknad var två parallella arrangemang, den
7 december, där adelsöborna kunde förbereda sig inför den stundande
julen. I hembygdslagets tomteverkstad skapades både mjuka och hårda
klappar av öns yngre medborgare. Julmarknaden i hembygdsgården
erbjöd mängder av julpynt och presenter från lokala utställare.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Clownnäsans dag Stenhamraskolans elever från förskoleklass till årskurs 3, samlade i samband med Clownnäsans dag den 20 november in
drygt 8 000 kronor som ska gå oavkortat till Syriens flyktingbarn. Med
detta slog också skolan sitt insamlingsrekord.

OKQ8 i Skå fick i slutet av november en helt ny butiksbyggnad levererad. Med detta kliver de in i nästa era av bensinstationer, då konceptet
är unikt och stationen i Skå är den första i Sveriges som levereras
färdigmonterad.

Foto: Johanna Värme

Foto: Marika Houbaer

Högtid
att sälja.
Den 11-12 januari samlar vi de
Ňesƚa av vĊra visninŐar Ɵll en
riŬsƚćĐŬande ŚƂjdƉunŬƚ
ʹ ^veriŐes sƚƂrsƚa visninŐsŚelŐ͘
esƂŬ svenskfast.se eller ŬŽnƚaŬƚa
Žss ƉĊ ƚel Ϭϴ-ϱϲϰ1 ϵϬ ϰϬ sĊ ďerćƩar
vi vad vi ŐƂr medan du Įrar jul͘
sćlŬŽmmen͊

| öarna runt 39

Drottningholms julmarknad, den 7-8 december, är Mälaröarnas
största julmarknad, både vad gäller utställare och besökare. Merparten
av bådadera kommer dock från fastlandet. Drottningholms slottsgård
var som vanligt en marknadsplats med delikatesser och traditionella
hantverk av hög kvalitet. Årets luciatåg var hämtat från Västerleds ungdomskör.
Foto: Ove Westerberg

Modica mulier AB

40
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  FÖDDA

Samtalsterapi

  DÖDA



Mottagning
 på Ekerö
För tidsbokning ring
076-798 64 55
www.modicamulier.se

Utveckla
samarbeten
Läs mer på www.duocoaching.se
och www.parcoaching.se





Välkommen Lisa-Karin!
DS 17 oktober 2013
Som vi längtat!
Mamma Maria,
pappa Jonathan
och Frida.

Grattis på 70-årsdagen
Margareta! Vad tiden går!
Hälsar gör alla arbetskamrater.

  DÖDA







• Maja-Lisa Nilsson, Ekerö,
avled den 29 november
i en ålder av 85 år.

• Arne Wallin, Stenhamra,

• Sonja Margareta Olsson,
Ekerö, avled den 8 december
i en ålder av 86 år.

• Anne Maarit Sandell,

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Var ute i god tid – helst 2 v före utgivningsdag

avled den 6 december i
en ålder av 97 år.

Skå, avled den 8 december i en ålder av 45 år.

• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme
• Manus tas inte emot per telefon eller fax.
Vi uppskattar e-post!• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

Monika Keiller Sjövall
0708-94 74 71

www.hampsanket.se

Alfa Ekerö

IGNIS

Min älskade Maka
Min kära Mor

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Anne Sandell

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Begravningsbyråer
Nu byter vi namn. Utöver
utökade resurser som en del
av IGNIS är allt som vanligt.
Läs mer på www.ignis.se

Företagsstäd

Mona Wiklund Cederborg

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65

JÖRGEN
NICKLAS
Släkt och vänner

Auktoriserad av SBF

Begravningen äger rum
den 9 januari kl 15.00 i Skå
kyrka. Efter akten inbjudes till
minnesstund. Osa till Ekerö
Begravningstjänst tel
08-560 301 31 senast den 7/1.

Tag med annonsen så lämnar vi på hela inköpet

10 % RABATT
Ålstens
Fiskaffär

Gäller t.o.m 31/12 -13

Ålstensgatan 11, Bromma
08-26 00 80 www.alstensﬁsk.se

* 20 juli 1968
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Skå den 8 december 2013

Läs MN var du än är:
www.malaroarnasnyheter.se

Sonja Olsson
* 25 maj 1927
✝ 8 december 2013
ANITA MAUD BJÖRN
Släkt och vänner
Begravningen äger rum i stillhet.
Ett varmt tack till
avdelning Blåklockan, Kullen.

Bläck- eller
laserskrivare?
Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Kvalitet behöver
inte vara dyrt
Se komplett information och
priser på vår hemsida
www.ekerobegravning.se

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Anders Hjelm
VI HAR FLYTTAT!
Välkommen till våra
nya lokaler på
Ekebyhov Business
Center, Bryggavägen 110
Telefon 08-560 301 31

Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa,
traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar.
Vi gör även hembesök och hjälper gärna till med bouppteckningar.
Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Följ oss på facebook!

nyheter

MÄLARÖARNAS
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ADVOKATBYRÅ


DATA


ADVOKATBYRÅN

b er ga
Å-

Din verkstad
nära Dig

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

golv

Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

T

RB

RANSC

R

IK

BEGRAVNINGSBYRÅ


Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

S

MO

EN

560 349 30, 528 006 55

O

H

Ekerö Centrum

SFÖ

RBU

N

BILUTHYRING


BILUTHYRNING

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

Statoil, Träkvista

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

För hem och offentlig miljö

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

Annonser på denna
sida kostar

b ld
EKERO

ENTREPRENAD


per införanden
exkl moms
Årsbokning gäller
Intresserad?
Ring 560 356 00

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

BRUNNSBORRNING


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

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

BYGGVAROR


Se

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

CGS
Trädfällning

Lilla Berga, Skå

Lackering
av köksluckor
och bilar
m.m. 0709-844 200

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


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

EKESIÖÖs
hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

LOKALER


VILDSVIN?
VI KAN STAKET!

Alla sorter och modeller
med eller utan montering

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.
Flytta in imorgon.

FT EKERÖ AB

PLÅTSLAGERI

08-560 304 54
070-555 15 08

ALLSERVICE AB
av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
FÄRGHANDEL


FÄRG TAPET
GOLV

www.farmartjanst.se/ekero
08-560 304 70
ekero@farmartjanst.se

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

info@nyplat.se
www.nyplat.se

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
Grundat 1921

Vatten/avloppsanläggningar
Dränering/grund isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten
z



z







Färingsö Brunnservice

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

RADIO OCH TV


NY TV?

Vi levererar, installerar och forslar
bort din gamla.

32¨ från 2.990
Ekerö Färglager

RADIOBUTIKEN

Träkvista Torg

EKERÖ

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

Ekerö Centrum, 08-560 357 20.

Clas Häggberg
070-538 88 72, kv 560 401 49
Niklas Howqvist
070-747 20 03
howqvist@gmail.com
Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR
08-560 466 00 z 070-260 16 24 z www.ekvt.se


Trygghet & Kvalitet
Service & reparationer
av alla bilmodeller
Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

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

560 301 00
0705-94 23 19

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se



STÄDNING


Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Auktoriserad
serviceverkstad för

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

Telefon:

F’SONS

FÖNSTER


Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

,62&HUWL¿HUDGH 
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel



www.ekerobilskadecenter.com

M

L O K A L E R

Tel: 560 47 111

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

TRÄD- & TOMTARBETEN


LACKERING


Har du problem med

UBorttagning

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

L E D I G A

395:- resp 690:-

BYRA

BILSERVICE


Välkommen att åka
med oss på Ekerö Taxi,
ditt lokala taxibolag
som hittar dit du ska!

www.micklack.se

BILDBYRÅER




&

l
kake

GOLV & KLINKER


QKakel och klinker
QBadrumsrenoveringar
QGolvläggning – trä, plast, linoleum, textil
QUtnyttja ROT-avdraget

Person, lastbil & släp
Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

GOLV & KLINKER


| service för dig! 41

CENTRALDAMMSUGARE
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

42

NYFIKEN?

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&+9:8:B7:G'%&(

VED Viltolyckor och smitningar
550:- m
3

Binärdata AB

Binärdata AB

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

2 DECEMBER | En viltolycka med rådjur
sker på Ekerövägen vid Lindö lada.
3 DECEMBER | Fyra lastbilshjul stjäls
från en tomt i Närlunda.
IjbZWlX[di_dia[hfEAG."Ekerö.
 ;d l_bjeboYaW c[Z l_bZil_d ia[h l_Z
IWdZWfEkerö.
4 DECEMBER | En bil utsätts för skadegörelse på Stenhamraskolans parkering.
5 DECEMBER | F 9Whb =kijW\i l]"
Ekerö smiter någon från en parkeringsskada.
 ul[d _ Ekerö centrum inträffar en
smitning från parkeringsskada.
 ;jj i`kalhZibWhc l_Z B_dZXo Xho]]W"
Adelsö föranleder utryckning.

Kattis
Klippotek
Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62
Ring för tidsbokning kl 9-20!
Välkomna! Kattis
Pråmvägen 4a innergården,
alldeles intill Ekerö centrum

Vad behöver du?
™

vi fixar det mesta

08-410 417 70
www.alltjanstpoolen.se

Målare , elektriker, snickare, allti-allo, någon som städar, någon
som klipper gräs och häckar,
kör till tippen eller något annat?
Kontakta oss idag så hjälper
vi dig!

info@alltjanstpoolen.se

Vi har öppet i helgerna!

Julerbjudande!
Betala nu!
Kör sen...
Köp ett paket med 10 x 80
min körlektioner för 9100:(rabatt 700:-) och få en
körlektion 80 min GRATIS!!!
OBS! Gäller om du bokar dina
körlektioner i jan-feb 2014!

Våra löpande kurser

JULKLAPPSTIPS!
Vi har
presentkort på
valfri summa

God Jul och Gott Nytt År!

Varje år skadas mellan 400 och 500 personer i samband med fyrverkerier.
Många av dessa är barn trots att det är en gräns på 18 år för att få köpa, inneha
och använda fyrverkerier.
– Låt inte barnen smälla raketer eller smällare. Det finns en anledning till att
det är 18-årsgräns. Polisen har rätt att beslagta om de hittar fyrverkerier hos en
minderårig, säger Lena Törnblom Löfquist, Ekerö närpolis.
Vad inte många vet är att man året om behöver tillstånd för att skjuta fyrverkerier om det är ”risk för avsevärd olägenhet”. När det är fråga om en sådan
olägenhet avgör polisen som har hand om tillståndsgivningen. Under nyårsafton
bedöms det dock som att alla förväntar sig fyrverkerier, så olägenheten uteblir i
de flesta fall. Stora fyrverkerier behöver dock alltid tillstånd på grund av mängden explosivt material som används.

PC Akuten
i säkra händer

VERKSTAD
TRÄDGÅRD
z BILSERVICE
z BLOMMOR
z DÄCK & FÄLG
z BUTIK
z MASKINREP
z KAFÉ
z ENTREPRENAD
z ODLING
08-560 521 00
08-560 521 06
SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ z WWW.WMRMASKIN.SE

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25



info@pcakuten.se
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mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

www.pcakuten.se
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Halkbana

9 DECEMBER | En personbil kolliderar
med en älg på Färentunavägen.

HÅRDA REGLER KRING FYRVERKERIER


S

Risktvåan

8 DECEMBER | En stulen bil från Ekerö
j[hÓddifEAG._Lh[j[d"IebdW$
 L_bjeboYaW c[Z hZ`kh ia[h f Ekerö
kyrkväg.
?Tappström utsätter någon en bil för
skadegörelse genom att krossa tre rutor.
 Ojj[hb_]Wh[ [d Xjcejeh ij`bi \hd
[d Xj _ i`d l_Z 7bkZZ[di XjXho]]W _
Ekerö sommarstad.

Decemberhets och juletid lockar fram många oärliga personer och Mälaröarna är
inte förskonade från inbrott och ficktjuvar.
– Tänk på att inte lämna till exempel julklappar i bilen när du går in i en ny
affär. Var också vaksam på vem som står bakom dig när du slår in koden till ditt
betalkort i kassan, säger Lena Törnblom Löfquist, Ekerö närpolis.
Hon berättar hur fort det går för en ficktjuv att stjäla din plånbok när du har
händerna fulla av shoppingkassar och har tjuven dessutom sett din kod, är det
lätt att länsa kontot.
Både Mälaröarna och Brommaområdet har haft en kraftig ökning av bostadsinbrott under senaste tiden och det finns stor anledning att vara extra försiktig
under jul och nyår.
– Be grannen att ta in posten, gå några varv i snön runt huset och kasta lite
sopor i din soptunna om du reser bort under julen.

EN

Grupp eller individuellt

7 DECEMBER | En båt på trailer stjäls
från Färingsö båtklubb i Stenhamra.

UPPMANAR TILL VAKSAMHET I JULETID
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Handledarkurs
Riskettankurs
Teorikurser

6 DECEMBER | En älgkalv blir påkörd på
Färentunavägen.
Kh[jjbij\hhZf[djecj_@e^Wdd[iberg på Munsö stjäls fyra sommardäck.
IaWZ[]h[bi[][decWjjd]edabejjhWh
på en bil inträffar på Fårhagsplan i Stenhamra.
 8hWdZ\hilWh[j hoYa[h kj f [jj i`kavårdslarm på Ekerö.
 L_Z AWlb[X[h] f Lovö sker en viltolycka med älg.
;dXjcejehXb_hijkb[d\hd7bkZZ[di
båtbrygga i Ekerö sommarstad.

Under senaste tiden har ett flertal älgar fått sätta livet till i Mälarötrafiken. Även rådjurs- och
vildsvinsolyckorna har varit många till antalet.
Foto: Ove Westerberg
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Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Jag behöver
datorhjälp
NU!

MO

www.ekerobudo.com

Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under den senaste veckan.

D

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

SFÖ
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ZZZHNHURELOVNDGHFHQWHUFRP
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

Det vänliga taxibolaget!
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi,
ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
:MLEVMHEKJSVHSRMXVE½O
med välutbildade förare som
har oslagbar lokalkännedom
och kör miljövänliga fordon!

SMS:A 36818 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ 4 ROK, ca 142 kvm

Underbart sjöställe med strålande sjöutsikt

Stor & lantlig naturtomt

Enplansvilla

Byggår 2006

Brygga & bastu vid sjön

FÄRINGSÖ MÖRBY 5 rok, 146 kvm

Nybyggd 1-plansvilla med bra läge.

SMS:A 40139 TILL 71122

SMS:A 29874 TILL 71122

PRIS 6 900 000 kr/bud TOMT 6 262 kvm. Hillersjönäsvägen 12. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

EKERÖ CENTRUM 2 rok, ca 64,5 kvm

Nära natur och populär golfbana

Uteplats med söderläge

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ SKÄRVIK 6 rok, 170 kvm

Högt fritt söderläge med naturen som närmsta granne

Helkaklat badrum

ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT 4 785 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme, v/a, kabel-tv,
sophämtning och förråd. EP 84 kWh/m²/år. Tegelbruksvägen 3 A. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 54212 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 4 750 000 kr/bud. TOMT 1 031 kvm Tomtarea 1 031 m². Plan fin tomt med stora gräsytor..
Vårdagsvägen 5. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

Läckert kök från 2011

Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Oskar Ahlgren, Susanne Eriksson

Välkommen att kontakta oss!
Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

ACCEPTERAT PRIS 5 475 000 kr/bud. TOMT 1 880 kvm. EP 87 kWh/m²/år. Ledungsvägen 11. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

Här är några av alla bostäder
som vi sålt under 2013!
^ŶĂƌƚćƌũƵůĞŶŚćƌ͕ŵĞĚĂůůƚǀĂĚĚĞƚŝŶŶĞďćƌ͘KŵĚƵƐĂŵƟĚŝŐƚĨƵŶĚĞƌĂƌƉĊĂƩƐćůũĂĚŝƩďŽĞŶĚĞ
ďĞŚƂǀĞƌ ĚƵ ŶŽŐ Ăůů ŚũćůƉ ĚƵ ŬĂŶ ĨĊ ŽĐŚ ĚĞƚ ŬĂŶ ĚƵ ƌćŬŶĂ ŵĞĚ ŚŽƐ ŽƐƐ͊ sŝ ƚĂƌ ŚĂŶĚ Žŵ ĨƂƌďĞƌĞĚĞůƐĞƌŶĂ
ŽĐŚ ŐĞƌ ĚŝŐ ƟƉƐ ŽĐŚ ƌĊĚ ĨƂƌ ĞŶ ĨƌƂũĚĞĨƵůů ĨƂƌƐćůũŶŝŶŐ͘ ĞŶ ϭϭͲϭϮ ũĂŶƵĂƌŝ ƐĂŵůĂƌ ǀŝ ĚĞ ŇĞƐƚĂ Ăǀ ǀĊƌĂ ǀŝƐŶŝŶŐĂƌ
Ɵůů ĞŶ ƌŝŬƐƚćĐŬĂŶĚĞ ŚƂũĚƉƵŶŬƚ ʹ ^ǀĞƌŝŐĞƐ ƐƚƂƌƐƚĂ ǀŝƐŶŝŶŐƐŚĞůŐ ƐŽŵ ĂůůĂ ǀĊƌĂ ŬƂƉĂƌĞ ƐĞƌ ĨƌĂŵ ĞŵŽƚ͘
ĞƐƂŬ svenskfast.se ĞůůĞƌ ŬŽŵ ŝŶ Ɵůů ŽƐƐ ƐĊ ďĞƌćƩĂƌ ǀŝ ǀĂĚ ǀŝ ŐƂƌ ŵĞĚĂŶ ĚƵ ĮƌĂƌ ũƵů͘ Välkommen!

EKERÖ D >ZP dKZ' ϰ͘ d> Ϭϴͳϱϲϰ ϭϬϵ ϰϬ SVENSKFAST.SE/EKERO

