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Detaljplan
antagen för
bussdepå
På kommunfullmäktiges sammanträde 18 februari antogs detaljplanen för bussdepån i Enlunda,
ett beslut som sakägare och boende kommer att
överklaga. | 4

DUMPNING GER PROBLEM
En gammal övertäckt avfallsplats skapar problem
för en fastighetsägare i Svartsjö. ”Ingen är ansvarig”,
menar miljönämnden. | 6

’’

”Till Allhelgonahelgen var vi ett stort antal
kyrkobesökare som stod och betraktade
förödelsen på vår kyrkogård. Ett 20-tal gravstenar låg omkullvälta. Det såg mer eller
mindre ut som ett slagfält.” | 34 tyck

SYSTEM KAN STRIDA MOT LAG
Den bristfälliga skyltningen om att det är en betalfärja,
blev godtagbar grund för resenär att slippa kontrollavgift på 700 kronor. Det kan också vara så att det
kontantlösa biljettsystemet på Ekeröleden kan strida
mot Riksbankslagen. | 8-9

EIK STARTAR FAMILJEFOND
EIK:s nya fond har som mål att ge alla barn möjlighet till
idrott, oavsett ekonomiska förutsättningar. | 30

ÅRETS ELDSJÄL
L

EN MYCKET KVINNLIG GALA
Den 17 februari intogs Erskinesalens scen av en lång rad engagerade, drivna och outtröttligt arbetande kvinnor från Mälaröarnas föreningsliv. Ett stort antal lokala kändisar spred stjärnglans över
Foto: Ove Westerberg
evenemanget. | 20

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

Anna-Karin Arell från
Ekerö konståkningsklubb fick årets eldsjälspris av kultur- och
fritidsnämnden för sitt
engagerade arbete
med klubbens aktiviteter. | 21
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www.statoil.se

BILTVÄTT
Ren bil på 4 min!



år

Träkvista
08-560 300 96
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Bokslut!?

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Bryggavägen 133, Jungfrusund | 08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se
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Ekerö Sol
Under februari månad
bjuder vi på inpasseringsbricka!

Sola fr.

(värde 20kr)

30kr

DROP IN SOLARIUM 6-23 ALLA DAGAR

Ingång vid Always Fitness

Är det lagligt att ta bort kontanthanteringen på
färjan? Varför är den överhuvudtaget en betalfärja? En djupdykning i Ekeröledens biljettsystem
finner du på sidorna 8 och 9.
Foto: Ewa Linnros

Sophanteringen har inte alltid varit vad den borde.
Tidigare dumpning av sopor på privat mark, kan
orsaka problem idag. Mer om detta på sidan 6.
Foto: Arkivbild

Allt mellan gala och möte
i kommunfullmäktige
Separat tjejdel

TRÄNA FÖR
/mån

Kondition

199kr

Fria vikter

Värdecheck

Klipp ut
& ta med!

Tegelbruksvägen 1

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

Erbjudandet gäller t.o.m 28/2-2014. Vi reserverar oss för ändringar och fel.
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Välkommen till nummer 3 av Mälaröarnas
nyheter, din lokala nyhetstidning med
100 procent redaktionellt material om
Mälaröarna. I 65 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.
För andra året i rad bjöd Ekerö kommun in
till ”Galan”. Här hyllades lokala hjältar, priser och stipendier delades ut i feststämning,
inramat av musik och underhållning. ”Årets
eldsjäl” korades, henne möter du i denna
tidning.
Vi har också uppmärksammat årets första
fullmäktigemöte. Den omdiskuterade detaljplanen för bussdepån antogs, ett beslut som
kan komma att påverka kommunen på många
vis.
Ekeröledens biljettsystem har blivit lite av
en följetong, du kan läsa det senaste på nyhetssidorna.
Har du hittat gamla sopor från 60-talet på
din tomt? Inte ovanligt dessvärre.
Mer om det, om kontanthanteringens vara
eller icke vara, cykelvägar och ungdomsmässa
är något av innehållet och som alltid, kultur,
sport och era egna tankar och åsikter.
En nygammal vinjett i MN har också åter-

REDAKTIONEN

uppstått, nämligen ”Fokus”. Här tas högaktuella debattämnen som kräver lite större
utrymme och mer analys än vad som ryms på
insändarsidan upp.
I detta nummer:
Nyheter...................................................... sid 4-20
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MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
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Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Ekerö | Adelsö Marielundsvägen 10A
Accepterat pris 4 395 000 kr Rum 9 rum, varav 6-7 sovrum Boarea 190 kvm + 84 kvm Tomt 1 076 kvm
Byggt 1965 Energiprestanda 104 kWh/kvm år Ring för tidbokning
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Sandudden
Sanduddsvägen 52 och 56
C4-hus bygger moderna nyfunkishus om 153
kvm i två plan på Sanduddsvägen. Smart
planlösning med möjlighet till 5 sovrum. Kök
och vardagsrum i öppen planlösning och två
badrum. Nära till den anlagda dammen i
området, skola, förskola och busshållplats.
Endast 2 st kvar i Sandudden av denna modell.

Ekerö | Sandudden
Tallåsen 11
Sista huset av denna modell! Högst upp i västra Sandudden bygger C4-hus rymliga villor i två plan.
Vardagsrum och kök i öppen planlösning på övre plan med stor terrass och utsikt! Några minuters
promenad till buss, skola och förskola. OBS! Vi träffas på Sanduddsvägen 60.

Fast pris 4 590 000 kr
Rum 5 rum, varav 4-5 sovrum
Boarea 153 kvm Tomt 1 000 kvm
Byggt 2013
Visas Sön 23/2 14.30-15.30
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Fast pris 5 890 000 kr Rum 7 rum Boarea 198 kvm Tomt 1 003 kvm Visas Sön 23/2 14.30-15.30
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Ekerö | Ekerö Tätort Gustavavägen 110
Rum 5 rum Avgift 5 639:-/mån (inkl värme, vatten och garageplats) Boarea 110 kvm
Energiprestanda 135 kWh/kvm år Ring för tidbokning Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Färingsö Stenhamra
Morellvägen 15

Ekerö | Närlunda
Ekeröv/Solhemsv/Hästhagsvägen

Lantligt läge på lugn gata. Enplanshus med
stor tomt som badar i sol. Utmärkt planerat hus
med möjlighet till fem sovrum. Stora
fönsterpartier. Underbar trädgård anlagd av fd
trädgårdsmästare, med en hel del buskar och
plantor. Plan baksidan i söderläge samt
kvällssol. Nära buss och skola.

Bygg ert drömhus! Här säljs nu 6 st tomter mitt
i populära Närlunda. NU 5 STYCKEN KVAR!
Från 1 795 000 till 2 500 000 kr. Kommunalt V/
A, och el dras fram till tomtgräns. Infartsväg
med anslutningspunkter och bullerplank mot
Ekerövägen kommer säljaren att bekosta. Åk
gärna förbi och titta!

Accepterat pris 2 395 000 kr
Rum 4 rum, varav 4-3 sovrum
Boarea 129 kvm Tomt 723 kvm
Byggt 1969
Energiklass F
Ring för tidbokning
Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Accepterat pris 1 795 000 kr
Tomt 1 089 kvm
Ring för tidbokning
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Ekerö | Munsö Korpvägen 3
Rum 2 rum, varav 1-1 sovrum Boarea 55 kvm Tomt 2 085 kvm Byggt 1964
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80
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Särskilt boende
överklagat
ännu en gång
KOMMUNEN | Detaljplanen
för det särskilda boendet i
Stenhamra har överklagats
till Mark- och miljödomstolen. Nu väntar ytterligare en
rättsprocess innan bygget
kan bli verklighet.
Den 18 februari kom ytterligare ett överklagande på
detaljplanen in till länsstyrelsen, som sedan vidarebefordrar det till Mark- och
miljödomstolen.
Ärendet
var tidigare överklagat till
länsstyrelsen, som avslog begäran.
– Jag har precis fått veta att
överklagandet har kommit
in, men har inte hunnit undersöka hur lång tid de behöver för att behandla det, säger
Lena Burman Johansson,
nämndansvarig för sociala
nämndkontoret.
Själva överklagandet har
skickats in av boende i området och hänvisar till att
infarten som ska användas
till boendet är densamma
som används av skolbarn.
Att köra tunga transporter
denna väg, framförallt under
byggtiden, skulle innebära
stora traﬁkfaror anger de.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vad anser du om beslutet?
Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

BUSSDEPÅN

Bussdepån i Enlunda antagen
Sakägare och boende fortsätter sin kamp för att stoppa planerna
KOMMUNEN | På kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 februari antogs
detaljplanen för Enlunda
bussdepå på Färingsö.
Beslutet föregicks dock av
många diskussioner och
reservationer. Boende och
sakägare som tidigare överklagat detaljplanen, säger
att de inte kommer att ge
sig.
Redan 2010 skrev MN om att
bussdepån skulle ﬂytta från
Ekerö centrum till Färingsö,
men turerna har varit många
sedan dess.
Under 2013 var opinionen stark bland sakägare och
kringboende, 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 miljö-

bedömning och inom ramen
för den, upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.
Planen omarbetades och var

åter uppe för beslut den 18 februari.
Miljöpartiet föreslog återremiss för att undersöka om
det möjligtvis går att spara
berget något genom att exempelvis ﬂytta på vägen.
Vänsterpartiet var också för
en återremiss, gick inte det
ville de reservera sig mot beslutet. Också Ö-partiet slöt
upp bakom en återremiss.

”...vi tror och vi
hävdar att det finns
bättre alternativ”

– Efter enlundabornas redovisning och guidning i området, gav det en ny bild och
Ö-partiet ﬁnner att det ﬁnns
skäl att stanna upp och backa

Progressiva glas
FRÅN:

| nyheter

990A:ll i n c

Vi är specialister
på progressiva glas!
Välj
BAS,
BÄTTRE
eller
BÄST!

med andra erbjudanden.

l u s ive!

bandet och utreda andra alternativ, sa Desirée Björk (Ö).
Byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (M)
replikerade att andra alternativ är utredda. Kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelan (M) var också av
uppfattningen att samtliga
möjliga lokaliseringar var undersökta.
– De som bor i området och
har protesterat mot bussdepån säger ”gärna en bussdepå
men någon annanstans”. Ponera då att vi skulle börja diskutera ”någon annanstans”,
vad kommer då de som bor
”någon annanstans” tycka?
Vi från alliansen vill ha en väl
fungerande kollektivtraﬁk,
därför måste vi också ha depåer som fungerar på ett rimligt
sätt. Om vi nu skulle backa
bandet, då haltar processen
och även centrumutvecklingen riskerar att gå helt i baklås.
Sakägare och boende i om-

rådet i Enlunda, hänvisar
till ärendet med bussdepå-

byggnationen vid Slussen,
där nu mark- och miljödomstolen upphävt Stockholms stadsplan för den depån, med den huvudsakliga
anledningen att man inte
har redovisat rimliga alternativ till placeringen.
– Det här är precis vad vi
har efterfrågat hela tiden.
Vi vill att man redovisar alternativen och de kort- och
långsiktiga effekterna. Är
det så att Färingsö är den
enda platsen eller rent utav
den bästa platsen, då må det
vara hänt. Men vi tror och
vi hävdar att det finns bättre
alternativ, sa Kenneth Nyström, boende i Enlunda
efter fullmäktigemötet.
Efter votering med 27 jaröster och nio nej-röster
antogs detaljplanen med
reservation från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Öpartiet.
Sakägare och boende
kommer att överklaga beslutet till länsstyrelsen.

”Om vi nu skulle
backa bandet, då
haltar processen och
även centrumutvecklingen riskerar att gå
helt i baklås”

– Vi tror att det kommer att
gå vidare till mark- och miljödomstolen som i Stockholm. Så länge vi inte får en
ordentlig redovisning på de
alternativen som vi tror ﬁnns
därute, sa Kenneth Nyström.
På

fullmäktigemötet beslutades även att Ekerö
kommun samordnar VAverksamheten med Roslagsvatten AB. Övergången sker i
maj månad. Läs mer om samarbetet i MN:s webbarkiv i
nummer 3, sidan 6.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

SKRÄDDARSYDD NÄRING

FÖR DIN RAS
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Eukanuba Rasfoder *

12 kg för

399kr

Vi säljer glas
Kvalitets-

och behandlingar av
glasögon till lägsta
högsta kvalitet från

PRISGARANTI

(Rek. ord.pris: 599 kr )

Synundersökning, glas + båge + ytbehandling – allt ingår!
facebook.com/EukanubaSverige

PROGRESSIVA fr

2990:-

ENKELSLIPADE fr

990:-

*Erbjudandet gäller Eukanuba rasfoder för boxer, labrador, schäfer, rottweiler och golden retriever.

Antireﬂexbehandling, hårdhetsbehandling samt aqua (vatten/smutsavvisande) Prisex. Progressiva avser BAS.
Gäller båge från utvalt sortiment. Gäller lagerglas i styrkor +-6/-2. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid
på kaffe!

U P P T Ä C K E U K A N U B A V I TA L H E A LT H S Y S T E M
För mer information kontakta © Tree of Pets på 08-630 73 00 eller info@treeofpets.se. Besök oss på www.treeofpets.se eller www.eukanuba.se

08-560
560 313
313 10
10 O Ek
Ekerö
ö centtrum O Snett
Snett
tt emott Systemb
t bollagett
MånMå
n fr
nfre
e 10.0
.00000 18.3
.30
30.
0. Lör
Lör 10
10.00
0.00
00-1
-1
15.00
5.00

ÖPPET: Vardag 10-18.30, lördag 10-15
Tel: 560 355 00. Ekerö Centrum
www.djurknuten.se

 


/kg

a gårdar

Kött från Svensk
Köttfärs
Smak av Gotland.

Ursprung Sverige. Svensk.

Från vår deli

 


/hg

 


/st

Baby plommontomat

Champinjoner

ICA. 250 g.I ask.

ICA. 250 g. I ask.

Jfr pris 59:60/kg.

Jfr pris 40:00/kg.

Inspireras av
Italienska smaker

 
/st

Lönnebergaskinka
Atria.
Jfr pris 149:00/kg.

 


 
/st

/hg

 


eli

rd
n vå

Frå

/hg

Parmesan

Parmaskinka

Matric. Bitpackad.

Glenn Strömbergs.

Jfr pris 199:00/kg.

Jfr pris 299:00/kg

Färsk pasta
Matric. 500 g.Tagliolini, Tagliatelle.
Jfr pris 40:00/kg.

Priserna
Prisernagäller
gällervecka
vecka008 t o m söndag 00/00-14
23/2-14 Lägre
Lägrepriser
priserkan
kanförekomma.
förekomma.Reservation
Reservationför
förslutförsäljning
slutförsäljningoch
ochevevtryckfel.
tryckfel.
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Har du liknande erfarenheter?
Mejla till: tyck@malaroarnasnyheter.se

BESLUT MILJÖNÄMNDEN

Avfall från 60-talet förorenar
FÄRINGSÖ | Ingen kan lastas för att en nära femtio
år gammal dumpningsplats
i en trädgård på Färingsö
ställer till besvär för nuvarande ägarna. Det är konsekvensen av ett beslut som
miljönämnden fattat.
– Som vi har tolkat lagen
efter att bland annat ha rådgjort med länsstyrelsen, kan
ingen göras ansvarig för den
här deponin, säger Kaspar
Fritz, kommunens miljöoch hälsochef.
Nuvarande ägaren av
tomten kontaktade miljöoch hälsoskyddskontoret i
början av 2012 angående att
en före detta lertäkt i deras
trädgård ska ha använts som
deponi för diverse avfall.
Enligt uppgifter från andra
boende i området ska såväl
bilvrak som stora mängder
hushållssopor ha fått slutförvaring i gropen som uppges ha haft en bredd på mellan 4 och 10 meter, en längd
på mellan 20 och 60 meter
samt ett djup på mellan 4
och 7 meter. Även vitvaror

och byggavfall kan misstänkas ha hamnat där.
Platsen har senare täckts
över med jordmassor av en
ny ägare. I samband med
att nuvarande ägarna fått
försämrad
vattenkvalitet
som till slut gjorde vattnet
otjänligt, ville de att tidigare ägare skulle ansvara för
markundersökning. Dessa
hänvisade till att kommunen
varit införstådd med övertäckningen och godkänt den,
vilket varken har kunnat beläggas eller motbevisas.
I beslutet som fattades i
slutet av januari konstaterar
miljönämnden att det ﬁnns
ett behov av att undersöka
marken för att se om där
ﬁnns föroreningar, men att
ingen kan göras ansvarig för
att genomföra detta. De hänvisar till de lagar som gällde
vid övertäckningen och menar att före detta ägarna inte
är ansvariga, eftersom de
inte själva deponerat avfallet, utan bara täckt över det.
Problemet med avfallsgropar som täckts över antas

vara förhållandevis vanliga
i kommunen. ”Innan kommunal
avfallshämtning
infördes 1972 var det inte
ovanligt med mindre byoch gårdstippar ute på landsbygden...Det är sannolikt att
det har funnits ett stort antal
mindre tippar i kommunen
liknande den nu aktuella.”
skriver miljönämnden i protokollet.
– Man kan tänka sig att
de ﬂesta byar eller gårdar i
kommunen har en liknande
plats. På 60-talet och början
av 70-talet handlade det ju i
första hand om kvittblivning
av avfall. Jag känner dock
inte till att något liknande
fall har rapporterats i kommunen, säger Kaspar Fritz,
som ändå menar att man inte
kan utesluta att det otjänliga
vattnet kan ha med avfallet
att göra.
Miljönämndens
beslut
kan överklagas till länsstyrelsen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Alla kan rädda liv!

”Man kan tänka
sig att de flesta
byar och gårdar
i kommunen har
en liknande plats”

Innan den kommunala sophämtningen infördes 1972 gjorde sig människor av med sitt avfall genom att
tippa det varhelst det fanns plats.
Foto: Arkivbild

Företagare!

Informationsmöte för Er som utför
bygg-, el- och vvs-tjänster.

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av
plötsligt hjärtstopp. Någon av dem kan vara
en familjemedlem, arbetskamrat eller granne.

Stadsarkitektkontoret ansvarar för handläggning av
bostadsanpassningsbidrag.

Situationen är dramatisk och kräver snabba
åtgärder av dem som beﬁnner sig i närheten.
Varje minut räknas!

Vi förmedlar för sökandens räkning ett stort antal
bostadsanpassningar där det är särskilt viktigt att
arbetet utförs på kort varsel.

Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis
2 timmars kurs i Hjärt-lungräddning (HLR)
inkluderande demonstration med hjärtstartare.
Du kan välja på ett av dessa kurstillfällen:

Vuxen HLR: 4/3, 11/3, 18/3, 1/4 & 8/4
Barn HLR: 6/3, 13/3, 20/3 & 3/4
PLATS: Brandstationen Tappström,
entré mittemot Vårdcentralen
TIDER: 19.00 - 21.00
Anmälan kan ske per e-post:
matswiden@hotmail.com
lars.samuelsson@laketrading.se
För ytterligare info ring: 073-525 19 41
Ekerö Civilförsvarsförening
hälsar dig välkommen!



Vi vill bjuda in er företagare som är
intresserade av att utföra dessa arbeten till ett
informationsmöte.
Tid:
Plats:

torsdag 27 februari kl.15.00
Kommunhuset

Välkommen!
Anmälan och ev. frågor kontakta Jenny Åkerström
jenny.akerstrom@ekero.se
OBS! Sista anm. datum tis 25 februari.

Gudstjänster

Gud. Låt oss aldrig glömma bort att vi
hör ihop och alla är skapade av dig för
att leva här tillsammans. Hjälp oss att ta
ansvar för jorden du har gett oss. Vi ber
om hjälp att se till att alla människor och
djur har rent vatten att dricka och ren
luft att andas. Amen.

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 23 FEBRUARI
Adelsö kyrka 18.00
SINNESROGUDSTJÄNST, Karin
Frödinger, orgel: Irene Hammar
SÖNDAG 2 MARS
Munsö kyrka 11.00
SÖNDAGSMÄSSA, Mårten Mårtensson,
orgel: Irene Hammar

Maria Hammarström

ONSDAG 5 MARS
Adelsö kyrka 18.00
ASKONSDAGSMÄSSA
Henrik Hammar, orgel: Birgitta Ruthberg

“Smått och gott”

EKERÖ FÖRSAMLING

MÅNDAGAR

SÖNDAG 23 FEBRUARI
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA – Jonas Gräslund,
orgel: Kerstin Baldwin
SÖNDAG 23 FEBRUARI
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund,
orgel: Torbjörn Gustavsson, Middag
(50:-), 18.00 Film: Livet är underbart
ONSDAG 26 FEBRUARI
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Marianne Häggkvist,
musik: Daniel Stenbaek
SÖNDAG 2 MARS
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund,
orgel: Helena Hansson
SÖNDAG 2 MARS
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST, Henrik
Hammar, orgel: Helena Hansson
ONSDAG 5 MARS
Ekebyhovskyrkan 19.00
ASKONSDAGSMÄSSA, Mårten
Mårtensson, musik: Daniel Stenbaek

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING
LÖRDAGAR KL 12.00-13.00
22/2 Det levande ordet Lena Thoms
1/3 Kärlekens väg

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 23 FEBRUARI
Sånga kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson, orgel: Jonas Lundahl,
FaVo-kören
ONSDAG 26 FEBRUARI
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA
SÖNDAG 2 MARS
Skå kyrka 11.00
GUDSTJÄNST, Lars Brattgård, orgel:
Rickard Backlund, Birgitta Sommarbäck
kyrkokören
ONSDAG 5 MARS
Timmermannens kapell 18.30
ASKONSDAGSMÄSSA, Yngve
Göransson, Birgitta Levin

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 23 FEBRUARI
Drottningholms slottskyrka 16.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,
Marianne Häggkvist, orgel: Vivi-Ann
Gäfvert
SÖNDAG 2 MARS
Lovö kyrka 11.00
MÄSSA I JAZZTON, Marianne
Häggkvist, Lovö kyrkas kör, solist:
Teresia Frödinger, Alf Häggkvist trio,
dirigent: Birgitta Ruthberg, Kyrkkaffe
ONSDAG 5 MARS
Lovö kyrka 19.00
ASKONSDAGSMÄSSA
Marianne Häggkvist, orgel: Roger
Tanner

Munsö församlingsgård 18.30-20.30
3/2 STICKA OCH SKICKA

TISDAGAR
Regnbåge över Stenhamra. I berättelsen om Noa och arken så sätter Gud upp regnbågen
som ett bevis på löftet att Gud ska bevara hela sin skapelse. Foto: Christian Appelsved

Gud älskar
hela skapelsen

Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15
MEDITATION enligt zazen metoden
Färentuna församlingshem 12.00
TISDAGSSOPPA 40 kr
Ekebyhovskyrkan 13.00-15.00
BLÅ CIRKELN
Ekebyhovskyrkan kl 19.00-20.30
28/1 STICKCAFÉ
Kyrkornas second hand 13.00-20.00
INLÄMNINGEN ÖPPEN

ONSDAGAR

Som nybakad präst på 80-talet blev Sven Hillert engagerad av den
dåvarande Västeråsbiskopen Arne Palmqvist att arbeta i ett projekt om
teologi och ekologi. Ett mycket framsynt och kritiserat projekt för varför skulle kyrkan hålla på med miljöarbete?

Ekebyhovskyrkan 19.00-21.30
UNGDOMSKVÄLL
Stenhamra församlingsgård 17.30-20.00
ONSDAGSCAFÉ - öppen mötesplats

TORSDAGAR

11.45-13.00
En onsdagkväll i februari besökte regnbågen lysa som ett tecken på Ekebyhovskyrkan
LUNCHMUSIK, SOPPLUNCH 40 kr, ANDAKT
Sven Hillert Stenhamra församling att det aldrig mer ska ske att allt le- Munsö församlingsgård 13.30-15.00
27/2 ALLSÅNG
för att fira
vande går under.
Stenhamra församlingsgård 12.00
mässa
och
Evangelium
till
ska”Att sprida
SOPPLUNCH 40 kr
hålla föredrag
pelsen
församlingsgård 18.00
evangelium till – Kyrkans roll är att Stenhamra
om ”Kyrkans
GUDSTJÄNSTFÖRBEREDELSE
liv och jorgå ut med evangelihela skapelsen
LÖRDAGAR
dens överlevum och att förkunna Kyrkornas Second Hand, Troxhammar
handlar
om
att
stå
nad”. Vad har
Gud för hela skapel- 10.00-14.00 ÖPPET både i affär och inlämning
på miljöns sida sen, säger Sven HilKyrkans liv
med jordens
och att göra de lert. Evangelium är
överlevnad att
som en skön utandrätta
valen.”
göra? Varför
ning när du känner
ska
kyrkan
att kraven släpper, Hör av er till Sarah & Lisa tfn 08-560 387 20
ekero.barn@svenskakyrkan.se
blanda sig i miljödebatten när det förklarar han.
finns så många som talar om för oss
– Ska man predika för träden
hur eländigt allting är.
som Franciskus gjorde? frågar Sven
Förbund, Förstörelse och
retoriskt. Nej, att sprida evangeliFörsoning
um till hela skapelsen handlar om
Sven Hillert använder tre ord som att stå på miljöns sida och att göra
utgångspunkt för sitt föredrag: För- de rätta valen.
bund, Förstörelse och Försoning. I
Miljöintresset fick Sven Hillert
Bibeln sluter Gud förbund med tre tidigt i livet och det handlar mycket
olika män- om de förunderliga sidorna i skaniskor. Ett pelsen.
av dem är
– Ett Guds under kanske inte
f ö r b u n d e t bara är det där stora och hisnande,
med Mo- funderar Sven. Gud verkar i varje
ses och det vardagsunder. Att vara kristen är att Kristendomen formas Lars Engblom berättar
om Paulus verksamhet i Turkiet och om
judiska fol- vara en del av det skaparflöde som kyrkomötena i Istanbul, som format den
ket. Det an- Gud skickar in i världen. Skapelsen västliga kyrkan.
dra förbun- är något som pågår hela tiden, i var- ONSDAG 26 FEBRUARI
det är det je barn som föds men också i gräss- STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD 19.00
med Abra- strån som växer eller sättet som ett
ham
som löv singlar ned
Sven Hillert är präst och
gäller
alla från sitt träd.
miljöteolog.
människor.
CA
Det ursprungliga förbundet, som
inte så många brukar tänka på, är
det som Gud gör med Noak.
Gemensam annons för Svenska kyrkan
Efter syndafloden låter Gud
Ekerö pastorat och Färingsö församling

Kyrkans förskola
söker Timvikarier

Paulus och
kyrkomöten

Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso
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Vad anser du om nya biljettsystemet?
Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

EKERÖLEDEN

Lagen om tilläggsrätt i kollektiv persontrafik säger att ”Tilläggsavgift får ej tagas ut med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.” Med
detta till stöd bestred en resenär den tilläggsavgift på 700 kronor hon fick då hon inte kunnat betala färden med färjan. Resenären hade inte funnit tillräcklig information om hur betalningen skulle gå till och fick
igenom sin överklagan.
Foto: Ewa Linnros

Kontrollavgift togs tillbaka
KOMMUNEN | De som missar informationen

och kör ombord på Ekeröleden får en kontrollavgift på 700 kronor, något som resenären
Gunilla Boive råkat ut för. Hon bestred avgiften och detta godtogs.
Gunilla Boive med sällskap skulle
åka med färjan. De hade bråttom
och körde ombord. Det var längesedan hon åkt färjan och visste inte
hur de nya rutinerna var. Väl ombord på färjan kom en kontrollant,
Gunilla ville betala men ﬁck då veta
att det var för sent, det blev en bot
istället.
– Jag insåg att det var helt galet och
överklagade tilläggsboten. Den har
Traﬁkverket nu tagit tillbaka med
en kort motivering att ”vår information är bristfällig, vi är inte klara
med våra informationsskyltar”, berättar Gunilla Boive. I sin överklagan har hon hänvisat till ”Lagen om
tilläggsavgift i kollektiv persontra-

ﬁk” där det står följande: ”Tilläggsavgift får ej tagas ut med hänsyn till
den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.”
Ekeröleden är Sveriges enda betalfärja vilket gör att det som gäller
för densamma, är en ”lokal bestämmelse”. Det saknas fortfarande
tydlig skyltning på påfartsvägarna,
som talar om att det är en betalfärja. Ekerö kommun beslutade att
Färjerederiet skulle införa ett automatiskt biljettsystem. Uppdraget
ligger hos Färjerederiet och även
ansvaret för skyltningen.
Adam Reuterskiöld (M), ledamot
i kommunstyrelsen och som suttit

med i den styrgrupp som sett till att
kommunens synpunkter kommer
fram ordentligt till Färjerederiet,
håller med om att det tar väl lång tid.
– Man borde ha förberett skyltningen på ett tidigare stadium. När
det gäller skyltningen får man inte
sätta upp dessa utan tillstånd. Ärendet ligger nu hos Traﬁkverket. Det
borde de tänkt på tidigare. Jag tror
att Färjerederiet överhuvudtaget
har underskattat komplexiteten i ett
sådant här system och hur det praktiskt fungerar. Man har exempelvis
haft problem när det gäller smutsiga
nummerplåtar, då har inte resan registrerats och ingenting har dragits
från kortet. Det drabbar i och för sig
inte resenärerna men det är något
Färjerederiet måste ordna.
Ingrid Jarnryd är kommunikationschef på Färjerederiet.
– Traﬁkverket som myndighet
ansvarar för skyltarna längs E4an,
de har inte bestämt sig för hur skyltningen ska se ut. Färjerederiet har
ingen förtur hos Traﬁkverket och

BAKGRUND EKERÖLEDEN

>> Läs tidigare artiklar i MN:s
arkiv i nummer 11, 12, 13, 17 och
20, i arkiv 2014 i nummer 1.

>> ”Ett kontantlöst Ekerö” – Läs
mer på sid 14.

z

Jag insåg att det var helt
galet och överklagade
tilläggsboten”

detta är heller inget tillståndsärende, vi väntar på besked. Skyltarna
längs vägen ner till Slagsta färjeläge
ska enligt uppgift från Botkyrka
kommun kompletteras så att det
framgår att det är en betalled.
Skyltarna till färjeläget var på väg
från Staffanstorp till Ekerö då denna
tidning skrevs. Informationstavlorna till anslutande vägar mot färjan
som exempelvis E 4:an, dröjer dock.
– Påfartsvägarna kommer att
skyltas om men det kommer nog att
dröja. Det är en lång process. Det är
framförallt fyra skyltar på E4:an ner
mot Botkyrka som är jättestora. Det
som ska in på dessa skyltar är märket att det är en betalväg. Vägverket
måste fundera på om de kan göra
någon smart lösning utan att behöva byta ut hela skyltarna som ﬁnns
idag, berättar Bo Hjertstrand från
Ramböll som är den entreprenör
som ska sätta upp skyltarna.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kontantlöst system kan strida mot lagen
KOMMUNEN | Den skylt
som saknas är märket som
visar att det är en betalväg.
Symbolen på detta märke
visar en hand med två
mynt. En i sig vilseledande
bild eftersom det inte går
att betala med kontanter på
eller vid färjan.
Gunilla Boive kommer att
agera även i denna fråga.
– Man måste få betala kontant. Det ﬁnns två färska domar på detta. Det rör sig om
människor i Västernorrland

och Växjö som inte kunde
betala kontant på sin vårdcentral. De kom dit, var sjuka
men ﬁck inte vård utan blev
tvungna att åka till Ljungby.
Det upprör mig att all denna
elektronik i slutändan bara
gynnar bankerna, säger Gunilla Boive.
De drabbade på vårdcentralerna överklagade med en
hänvisning till Riksbankslagen som säger att pengar är
ett godkänt betalningsmedel.
De ﬁck rätt i förvaltningsdomstolen och vårdcentra-

lerna ﬁck återinföra kontantbetalning.
Gunilla Boive kommer att
överklaga hela det nya betalningssystemet på färjan med
hänvisning till Riksbankslagen.
– Med detta i grunden,
kommer även Ekeröleden att
få ändra tillbaka till kontantbetalning. Det är det ena jag
kommer att hävda. Det andra
är att man måste få betala ombord. De kommer säkert att
hävda att på SJ och SL, betalar man sin biljett innan man

Skylt för betalväg där ”slantar”
inte gäller.

kliver ombord. Men det här
är inte riktigt samma situation. Det är en ombordkör-

ning, en del av en transportsträcka. Du ska inte kunna
som idag, köra ombord och
då inte ha möjlighet att betala
utan får en bot istället, det är
som en fälla. Det borde ﬁnnas
en bom eller annan form av
spärr före ombordkörningen,
säger Gunilla Boive.
– Kontrollavgifterna syftar
till att stödja att reglerna för
biljettköp efterföljs. Giltig
biljett ska ﬁnnas innan ombordkörning sker, då biljetten veriﬁeras. Vi ser en klar
förbättring av betalande kun-

der efter att vi har infört kontrollavgifter ombord. Idag
kan vi konstatera att kontrollavgifter är en nödvändighet
för att systemet ska fungera.
Avsikten är inte att som resenären uttrycker saken, att
”fånga våra resenärer i någon
fälla”. Det handlar om att
hålla uppe betalningsmoralen och därmed behålla den
frekventa turtätheten som
våra färjor har idag.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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”Hela kommunen har kanske inte nytta av färjan
och de ska inte behöva betala”
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Endast två betalfärjor
KOMMUNEN | Ekeröleden
är en av två betalfärjor
inom Trafikverket i Sverige.
Flera resenärer reagerar på
att färjan inte är skattefinansierad.
Av Traﬁkverket Färjerederiets färjor är förutom Ekeröleden, även Visingsöleden betalfärja. Traﬁkverkets övriga
färjor är skatteﬁnansierade.
I Stockholms skärgård
ﬁnns andra betalleder, men
de drivs av andra rederier.
Mälaröbon Rolf Gustafsson är en av dem som tycker
att färjan är ett vägnät som
ska ingå i övriga vägnätet.
– Jag begriper inte varför
färjan till Ekerö ska kosta
pengar, den spar ju slitage
på broarna och vägen till
Brommaplan. Asfalt och övrigt underhåll kostar också
pengar. Biljettsystemet kostar också och är irriterande.
Tar vi bort det och låter det
bli som färjan till Adelsö
och låter Ekeröleden ingå i
övriga vägnätet, blir allt enklare, säger Rolf Gustafsson
som snart säger sig kommer
att göra som ﬂera andra och
börja köra runt i stället.
Varför är då färjan en betalfärja?

– Vi försökte i början att få
Traﬁkverket att stå för färjan, men de anser inte att den
är nödvändig eftersom det
ﬁnns en broförbindelse. I och
med det ingår det inte i deras uppdrag, berättar Adam
Reuterskiöld, (M), ledamot i
kommunstyrelsen.
Från kommunens sida såg
man dock behovet av att öppna ﬂera kommunikationsvägar, därför investerade också
kommunen själv i färjelinjen
som var en av de första icke
statligt ﬁnansierade färjorna
i Sverige.
Färjan är alltså kommunal
och har ingenting med vare
sig staten eller Traﬁkverket
att göra, även om det är deras
rederi som kör färjan eftersom det är det enda rederiet
i Sverige som tillhandahåller
tjänsterna.
– Sedan kanske man kan
tycka att vi skulle kunna ta
det på kommunal budget,
men vi vill att användarna
ska betala för den här tjänsten. Hela kommunen har
kanske inte nytta av färjan
och de ska inte behöva betala,
säger Adam Reuterskiöld och
fortsätter:
– Det ﬁnns även ett annat
skäl till varför man avgifts-

belägger färjan. Det är för att
kunna kanalisera traﬁken.
Det är en tjänst för våra företagare och kommunens
invånare och inte en förbifart
för tung traﬁk eller tillståndspliktig traﬁk. Är det en skatteﬁnansierad väg, då har vi
inte de möjligheterna alls.
Även

resenären

Gunilla
Boive reagerar i denna fråga.
– Jag ifrågasätter hela paketet med att överhuvudtaget ta betalt. Man kan undra
varför inte Ekerö kommun
driver detta mot staten att
färjan är nödvändig. Motivationen att det finns en
bro, den håller inte. Här har
vi Stockholmstrafiksituation med i bilden. Den här
färjan avlastar trafiken på
andra ställen jättemycket
och den har blivit nödvändig. Vad som sker nu är att
den enda länken till Mälaröarna är Nockebybron. När
den kärvar, då är det gratis
att åka färjan. I själva verket
upprätthåller mälaröborna,
med egna skattade medel,
en backup för det allmänna.

HILLESHÖG / HILLERSJÖBACKEN 10

ENPLANSVILLA – LANTLIGT
Accepterat pris: 2 750 000 kr / Boarea: 148 kvm
Tomt: 3 026 kvm / 4-6 rum. Generösa utrymmen,
vardagsrum om 41 kvm + ett 42 kvm stort oinrett
rum, bostadsrum/uthyrningsdel eller kanske ateljé.
Öppen spis, braskamin och luftvärmepump. Nytt
yttertak och avlopp.

Mäklare: Johan Siönäs

 
 
  

 
 
 

 

    
 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Årets värmepump 2024.
Klar för leverans.

”I själva verket upprätthåller
mälaröborna, med egna skattade medel,
en backup för det allmänna”

Surfplatta &
fjärrstyrningspaket ingår.*
Värde ca 9 600 kr, inkl. moms.
Läs mer på www.ivt.se

Foto: Ewa Linnros

Färjerederiet kommenterar nya systemet
Framtidssäkrad med Smartgrid.

KOMMUNEN | Ingrid Jarnryd, kommunikationschef för Färjerederiet kommenterar
det nya systemet:
– Ekeröleden traﬁkeras på uppdrag av Ekerö
kommun. Färjeleden ﬁnansieras av biljettintäkterna. Vår bedömning är att det automatiserade biljettsystemet minskar kostnaderna.
– Vi fann tidigare att en översyn av skyltning vid färjelägena med mera var nödvändig.
Extern traﬁkkonsult engagerades för att bistå
oss i detta arbete. Resultatet av arbetet är ett
gestaltningsprogram, där bland annat tydligare skyltar sätts upp på ﬂera platser, detta
införs successivt med start vecka 7.
– Ekeröleden har varit en betalled även före

nuvarande biljettsystem. Det vi gör nu är att
se över informationen kring leden som helhet och modernisera skyltningen, på samma
sätt som vi också moderniserar biljetthanteringen.
– Information om biljettsystemet ﬁnns tillgänglig såväl digitalt som genom skyltning
och tryckt informationsfolder vid färjelägena.
En översyn av skyltning vid färjelägena har
skett tillsammans med extern konsult. Resultatet av detta arbete är ett gestaltningsprogram, där bland annat tydligare skyltar sätts
upp, detta införs successivt med start denna
vecka. Efter införandet av kontrollavgifter har
vi noterat en ökad betalningsmoral.

z

Med IVT PremiumLine HQ lanserar vi en hel rad förbättringar
– och en revolution. Den är nämligen förberedd med Smartgrid.
Det betyder att värmepumpen kan kopplas direkt mot elbörsen
och själv anpassar så att den jobbar hårdast när elpriset är lägst.
En smart funktion du kommer att uppskatta lika mycket om tio år.
* Erbjudandet gäller t o m 28 mars 2014 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. I erbjudandet ingår
IVT Anywhere fjärrstyrning samt rumsgivare och Samsung Galaxy Tab 3 8“. Gäller när du köper valfri vätska/vattenvärmepump upp till 17 kW från IVT. IVT PremiumLine HQ kostar från 72 688 kr inkl. moms, exkl. installation.

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se · Skå industriby, 179 75 Skå

Tina Hennicks- en av
våra toppmäklare

Hej, jag heter Tina Hennicks och bor på Färingsö med sambo och barn.
Att arbeta som fastighetsmäklare är ett fantastiskt roligt och varierande yrke där det
viktigaste för mig är att säljare och köpare känner sig trygga och välinformerade under hela
processen. Jag guidar dig genom din försäljning eller ditt köp, och tar reda på vad som är
viktigast för dig.

Tina Hennicks

Du når oss på 08-560 328 40
eller på ekero@maklarringen.se

153 KVM Högbovägen 15, Ekerö Skärvik
Typ: Villa Byggår: 1994 Boarea: 153 kvm
Rum: 4 Tomt: 952 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

270 KVM Ekerö Gällstaö, Herredagsvägen 10A
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 750 000 kr

111KVM Ekerö Sandudden, Siltgränd 11
Typ: Kedjehus Byggår: 2000 Boarea: 90 kvm
Biarea: 21 kvm Rum: 4 Tomt: 290 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 250 000 kr

LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82
Telefon: 08-560 328 40
Mail: ekero@maklarringen.se

Pris: 7 495 000 kr /bud

Typ: Radhus Byggår: 2006 Boarea: 106 kvm
Rum: 4 Tomt: 100 kvm
Energideklaration: 69 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 795 000 kr

111KVM Ekerö Hummelvreten, Kastargränd 11
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 800 000 kr

61KVM Ekerö Centrum, Pråmvägen 6F
Typ: Bostadsrätt Byggår: 1989 Boarea: 61 kvm
Rum: 2 Våning: 1 Avgift: 5 481 kr/mån
Energideklaration: 95 kWh/kvm/år
Mäklare: Tina Hennicks, 070-44 11 292
tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

106KVM Ekerö Gällstaö, Gällsta Bygränd 5

108KVM Ekerö Gällstaö, Stormansgränd 34
Typ: Gavelradhus Byggår: 2005 Boarea: 108 kvm
Rum: 4 Tomt: 140 kvm
Energideklaration: 64 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 2004 Boarea: 200 kvm
Biarea: 70 kvm Rum: 5 Tomt: 890 kvm
Energideklaration: 80 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Typ: 1-plans atriumhus Byggår: 1968 Boarea: 111 kvm
Rum: 3 Tomt: 237 kvm
Energiklass: D
Mäklare: Tina Hennicks, 070-44 11 292
tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 495 000 kr

78KVM Ekerö Sandudden, Singelgränd 11
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 475 000 kr

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1999-2000 Boarea: 78 kvm
Rum: 3 Våning: 2 Avgift: 3 789 kr/mån
Energideklaration: 114 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 775 000 kr

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero

'(

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'%;:7GJ6G>'%&)

| nyheter

DRICKSVATTEN

Inga farliga kemikalier
KOMMUNEN | Den 10
februari rapporterade
riksmedia om en ”tickande
miljöbomb”, då höga halter
av högfluorerade kemikalier
upptäckts i vattentäkter i
ett antal kommuner och att
samtliga kommuner skulle
ta prover på dricksvattnet.
Brandövningsplatser har visat sig vara källan till föroreningarna av, så kallade PFOS
(poly- och perﬂuorerade alkylsubstanser), som i vissa
fall har inneburit att vattentäkter stängts. Dessa fall
visar att PFOS-förorening
av vattentäkter kan vara ett
hot mot dricksvattenförsörjningen. Ämnena bryts inte
ner i miljön och vissa PFOS
är så pass giftiga att tillverkning och användning har
stoppats.
Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen uppmanade redan i december
alla dricksvattenproducenter
som har brandövningsplatser
i närheten att undersöka om
vattnet är förorenat.

FAKTA BRANDSKUM

>> Brandskum som innehöll PFOS användes i första
hand under perioden 19852003. Dessa ämnen ger
inga akuta förgiftningssymtom i de halter som man
funnit i förorenade områden
i Sverige. Om man dricker
förorenat vatten under lång
tid finns det dock en risk
för hälsoeffekter, såsom
påverkan på sköldkörteln,
levern, fettmetabolismen,
reproduktionssystemet eller
immunförsvaret.
Källa: Livsmedelsverket

z

”Det finns inget
resultat som visar
att vattentäkten
är påverkad”

– Det här är dels en fråga för
dricksvattenproducenten,
dels en fråga för producenter som har en grundvattentäkt. Ekerö kommun får sitt
dricksvatten levererat från
Norsborg och det är en ytvattentäkt, berättar Mats Falås,
VA- och renhållningschef i
Ekerö kommun.
Norsborg som går under
Stockholm vatten, meddelar
också att det inte ﬁnns någon
risk att Stockholms dricksvatten är påverkat av PFOS.
Man har kontrollerat PFOS

och liknande ämnen och
konstaterat att förekomsten
ligger på en betryggande låg
nivå ur hälsosynpunkt. Förekomst av PFOS i dricksvatten
är i första hand ett problem
för dem som har grundvatten
och bor i närheten av en
brandövningsplats. Stockholm vatten tar vatten ur Mälaren, en ytvattentäkt, för att
producera dricksvatten.
Stockholm vatten tar sedan ﬂera år tillbaka prover för
att kontrollera förekomsten

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen slog larm om att det kunde finnas farliga gifter i dricksvattnet i
vattentäkter runt i landet. Det finns ingen risk att dricka vattnet i Ekerö kommun.
Foto: Ewa Linnros

av PFOS. Det ﬁnns inget resultat som visar att vattentäkten är påverkad.
De som får vatten från

Stockholm

vatten,

Stock-

holm, Huddinge, Nacka,
Lidingö, Tyresö, Haninge,
Salem, Botkyrka, Strängnäs, Nynäshamn, Ekerö och
Värmdö, behöver inte vara
oroliga och det ﬁnns ingen

risk att använda eller dricka
vattnet, skriver Stockholm
vatten i ett pressmeddelande.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

BETALNINGSMEDEL

Ekerö mer och mer kontantlöst
Vad säger lagen om kontanternas vara eller icke vara?
KOMMUNEN | Det är inte bara
Ekeröleden som är kontantlös, manuell kontanthantering försvinner alltmer. Bussarna har inga kontanter och
i Ekerö kommun finns bara en bank
som fortfarande har kontanthantering. Men i Riksbankslagen är kontanter ett lagligt betalningsmedel.
Enligt Riksbankslagen är var och en
skyldig att som betalningsmedel ta
emot sedlar och mynt som ges ut av
Sveriges riksbank. I december föll också
två domar som gjorde att kontanthanteringen ﬁck återinföras.
Enligt en dom i förvaltningsrätten
i Härnösand tvingades landstinget i
Jämtland att ändra sitt beslut att betalning på Östersunds sjukhus inte skulle
kunna ske med sedlar.
– Domstolen sa att här ﬁnns ett speciellt åtagande i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. I den ﬁnns inte möjlighet att sätta upp särskilda villkor för
betalningar, förklarar Eric Frieberg,
chefsjurist på Sveriges riksbank och
fortsätter:
– Kontanter är lagligt betalningsmedel säger Riksbankslagen och så är det
fortfarande. Om man har en skuld till
någon har man alltid rätt att betala den
med kontanter som riksbanken har givit ut. Men affärsidkare eller vem som

helst, har rätt att avtala bort detta och
bestämma att betalning sker på annat
sätt. På juristspråk kallas det för att bestämmelsen är dispositiv. Man har rätt
att träffa avtal innan man ingår i en affär. En affär kan ställa som villkor för att
man ska få handla att betalning sker på
annat sätt än med kontanter. På det offentliga området är det inte lika lätt att
avtala bort.
Flertalet av Swedbanks kontor är kontantlösa, i Ekerö centrum har Swedbank
varit det sedan ett par år tillbaka.
– Vi ser att många av våra kunder använder helt andra sätt att träffa oss idag.
Det är väldigt få kunder idag som kommer in och vill göra kontanthantering
över disk. Sedan ﬁnns det förstås fortfarande en del som använder kontanter.
Det ska vi ta hänsyn till innan vi tar bort
kontanter. Det görs lokalt och varenda
kontor tar beslut när det är moget för
att ta bort kontanterna. Man har då informerat alla kontakter banken har i det
lokala samhället, säger Anna Sundblad,
presschef på Swedbank.

“Det vet man
inte eftersom
det inte har
prövats i
domstol”

Under åren 2010 till 2012 har den ma-

Snart blott ett minne?
Hur går det ihop med Riksbankslagen?

– Bankerna är privata inrättningar,
därför ﬂyger de under den radarn som
gäller för offentliga inrättningar, säger
Eric Frieberg.
I en debattartikel skriver Jan Bertoft,

generalsekreterare för Sveriges konsumenter, följande:
”Bankerna - av alla institutioner - kan
inte bara gradvis upphöra med kontanthanteringen utan reaktioner. Det kan
inte bara fortsätta driva en utveckling
som utarmar kommuner när handel
och föreningsliv slås ut och som drabbar många konsumenter. Ett kontantlöst samhälle innebär stora risker som
inte på långa vägar är utredda ännu. Om
ingen drar i bromsen nu kan vi stå inför
ett samhälle som är både väldigt sårbart
och ganska så totalitärt. Vi är långt ifrån
beredda att ta det steget.”

nuella kontanthanteringen försvunnit
på sammanlagt 490 svenska bankkontor. Färre än tre kontor av tio har nu
kontanterna kvar. Swedbank, Nordea
och SEB går denna väg. Den enda storbanken som deklarerat att de kommer
att fortsätta att tillhandahålla kontanter
är Handelsbanken.
– Vi har tagit ett centralt beslut i banken att behålla kontanterna. Så länge det
ﬁnns kontanter i svenska samhället så
använder våra kunder till viss del kontanter. Då måste vi tillhandahålla den
servicen. Sedan får vi mycket besök av
kunder från andra banker. Dessa kunder vill göra sina kontantaffärer hos oss,

men då säger vi nej. Vi har kontanter för
våra kunder och vi sköter inte kontanthantering åt andra banker, berättar Mattias Lindmark, kontorschef på Handelsbanken, Ekerö.
Kontoret har däremot små mängder
kontanter på grund av att de rån som
sker, är mycket grövre idag än vad de var
för fem år sedan.
Hur är det då med bussar och betalfärjor som tar bort kontanthanteringen,
vad säger lagen om detta egentligen?
– När det gäller exempelvis vissa bussar, har Arbetsmiljöverket med hänsyn
till personalens säkerhet sagt att man
inte får ta emot kontanter på bussarna.
Skatter får man aldrig betala med kontanter.
– Men när den här bestämmelsen infördes i slutet på 1800-talet för mycket
länge sedan, då hade man inte för vana
att detaljreglera. Säg att du har ett bussbolag och frågar dig om det betyder
att dina kunder kan åberopa den här
bestämmelsen för att få rätt att betala
på varenda buss. Det vet man inte eftersom det inte har prövats i domstol.
Det ﬁnns fortfarande lite gråzoner kring
detta, säger Eric Frieberg.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mäklarringen – No 1
på Ekerö

Idag är vi klart marknadsledande och förmedlar nästan hälften av alla
bostadsaffärer på Ekerö. Vårt arbetssätt och engagemang är en stor anledning
till vår framgång.
Vi är ett sammansvetsat team som arbetar tillsammans för att hjälpa våra kunder.
Väljer du oss vid din bostadsaffär får du tillgång till nio medarbetares samlade
kompetens och kontaktytor.

Låt oss hjälpa dig till en lyckad bostadsaffär.

Ekerövägen 82

178 37 Ekerö

Telefon: 08-56032840

ekero@maklarringen.se
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Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

TOMGÅNGSKÖRNING

FAKTA TOMGÅNGSKÖRNING

>> Utdrag ur Ekerö kommuns lokala föreskrifter:
Förbränningsmotor i stillastående motordrivet
fordon får hållas igång utomhus, så kallad tomgångskörning, i högst en minut. Detta gäller ej:
Om trafikförhållandena föranlett att fordonet
stannat i till exempel trafikkö.
Om motorn hålls igång för att, i den mån det
behövs för fordonets ändamålsenliga brukande,
driva annan anläggning än som avser uppvärmning.

>> En kall bil som står på tomgång förbrukar
upp mot två liter bensin eller diesel per timma.
En liter bensin eller diesel är nästan tre kilo koldioxid vilket motsvarar två mils normal körning i en
snittbil.

Tomgångskörning är skadligt för miljö och hälsa, det
är dessutom endast tilllåtet i 1 minut.

Källa: Ekerö kommun

z

Foto: Kenneth Bengtsson

Bara Arriva har dispens
KOMMUNEN | ”Det må vara hur kallt som

helst ute, men det försvarar inte att folk står
med bilen på när den inte rullar!” Så löd en av
meningarna i en insändare i förra MN.
I Ekerö kommun, som är en ekokommun,
är tomgångskörning tillåten i högst en minut.
Kommunen har däremot givit Arriva dispens
från denna regel. Hur allvarligt är det då
egentligen med tomgångskörning?
När kvicksilvret kryper ned på minussidan, är det inte en ovanlig syn
att bilar står med motorn på medan
dess förare är i färd med att skrapa
rutan. Att ha motorn stående på
tomgång är i sig inte bra och på vintern är det än värre. Då trycks nämligen avgaserna ner och en motor
har värre avgaser ju kallare det är.
Alla avgaskrav som ﬁnns för bilar,
gäller för varm motor i varm miljö.
Har vi då en kall motor i en kall miljö, är det helt oreglerat hur farligt
det ”får” vara.
– Det kan bli mycket våldsamma
utsläpp. Kalla bilavgaser innehåller

bland annat väldigt höga andelar av
cancerframkallande partiklar och
allergiframkallande kväveoxider,
berättar Mattias Goldmann som är
initiativtagare till ”2030-sekretariatet”. Det ligger under tankesmedjan
Fores och handlar om hur vi ska ha
en hållbar bilismn år 2030.
En bil på tomgång när det är kallt

förbrukar upp mot två liter bensin eller diesel per timma. En liter
bensin eller diesel är nästan tre kilo
koldioxid, det motsvarar två mils
normal körning i en snittbil.
– Det är också 15 kronor, ett onö-

digt hål i plånboken. Sedan ﬁnns
det dessvärre många som fortfarande tror att en motor måste få stå
på tomgång innan den används. Det
var sant en gång i tiden, men idag
har mycket få en bil som behöver
stå på tomgång. De riktigt moderna
bilarna stänger av motorn själv när
man stannar vid exempelvis ett rödljus. Eftersom biltillverkare aktivt
har jobbat så att motorn ska stängas
av stup i kvarten, då är det ett bevis i
sig att motorn inte behöver vara på,
säger Mattias Goldmann.
I Ekerö kommun gäller alltså max
en minuts tomgångskörning. För
den som bryter mot denna regel ligger bötesbeloppet på 1000 kronor.
Det är polisen som är den myndighet som kan ”ingripa” då någon
bryter mot tomgångskörningsregeln.

”Problemet för Arriva
är att om det är för kallt
i bussarna, får de inte
köra iväg med dem av
arbetsmiljöskäl”

– Det kommer in folk till oss emellanåt som gör oss uppmärksamma
på problemet. Det som vanligen
oftast löser det, är att vi pratar med
den som har fordonet, att inte göra
om det. Men det är inte något vi
riktar någon större del av vårt jobb
mot. Det ska vara om det är någon
som gör det väldigt påtagligt och
ofta, säger Mats Karlsson, tillförordnad närpolischef i kommunen.
Arriva har fått dispens från tomgångskörningsregeln av kommunen. Det är inte en generell dispens
utan gäller när det av olika skäl inte
fungerar på annat sätt med det normala uppvärmningssystemet för
bussarna.
– De har anläggningar för att hålla
bussarna varma, normalt sett ska
inte dispensen behövas. Men ibland
kan det vara så att anläggningen
krånglar. Problemet för Arriva är att
om det är för kallt i bussarna, får de
inte köra iväg med dem av arbetsmiljöskäl. Då har miljönämnden
gjort en avvägning. Är det 5 till 10
minuters tomgångskörning för ett
visst antal bussar några tillfällen
varje vinter, är det mera värt att bussarna går och att folk kan lita på kol-

lektivtraﬁken, berättar Kaspar Fritz,
miljö- och hälsoskyddschef i Ekerö
kommun.
Arriva rapporterar i samband
med sin årliga miljörapport till
Ekerö kommun, hur ofta de behövt
nyttja dispensen.
– Förra vintern hade vi ett haveri
på fastighetens värmesystem på vår
depå. Då var vi tvungna att tomgångsköra och även köra bussar på
vägen för att få upp värmen. Vi hade
även bara tio grader i vår verkstad
under denna period. Denna vinter
har vi betydligt mindre störningar,
berättar Andy Lindelöf, driftchef på
Arriva, Ekerö.
Det ﬁnns även en annan avvikelse. För vissa bussar och lastbilar
med bromsar som använder tryckluft, kan man fortsatt behöva varmköra för att bygga upp trycket.
– För personbilar är det däremot
inte nödvändigt att varmköra alls.
För klimatet kan man göra en riktigt
stor insats genom att ha på motorn
bara när man verkligen behöver, säger Mattias Goldmann.

EWA LINNROS
ewa@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

r
ö
f
n
i
Ladda

T
E
V
O
L
T
R
O
SP
I Ekerö Centrum ﬁnner du allt du behöver för vinterns aktiviteter.
Vi har kläder och skor för alla sorters vinterväder och allt du behöver
för ett aktivt uteliv. På Ica Supermarket kan du smidigt bunkra dina
favoriträtter. Tina upp på någon av våra restauranger och besök gärna
vårt nyöppnade Ekerö Bageri. Vi syns i Ekerö Centrum!
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Ekerö Blomman

Ekerö Kemtvätt
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Ekerö
tobak

Ekerö Centrum

Thai Wok
& Sushi –

ÖPPETTIDER: Vardagar 10
0 - 18.30. Lördag 10 - 15
ICA Supermarket Alla dagar 8 - 22. www.ekerocentrum.se
Apotek I Bageri I Bank I Bibliotek I Blommor I Café, Restaurang & Grill I Djuraﬀär I Frisör I Hobby I Hud- & kroppsvård I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri
Kyrka I Leksaker I Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode – dam, herr & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG
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Vad tycker du om förslaget?
Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

BOSTÄDER

Kungshatt orört än så länge
KUNGSHATT | Markägaren
som ville bygga en miljöstad på
Kungshatt med 7 000 bostäder,
har nu återtagit sin ansökan om
planbesked för fastigheterna på
Kungshatt.
På Kungshatt har byggplaner varit
obeﬁntliga i över 50 år på grund av
planer på ”Kungshattsleden”, en
motorväg som var tänkt att gå tvärs
över ön, men leden blev aldrig verklighet.
Det ﬁnns idag cirka 140 fritidshus
samt några året-runt-hus på ön idag,
i övrigt är ön till största delen täckt
av skog. För drygt tio år sedan köpte
Björn Söderblom huvuddelen av ön

Dåligt vatten
kräver åtgärd

med syftet att exploatera den. Förra
året sålde Björn Söderblom Kungshatt till sin dotter Isabella. Hon i sin
tur skickade i november in en ansökan om planbesked för Kungshatt
tillsammans med en vision av en
framtida miljöstad.
Ärendet har diskuterats i tjänstemannagrupp med representanter
från stadsarkitektkontoret, tekniska
kontoret med ﬂera. Stadsarkitektkontoret bedömer att kommunen
inte avser att inleda en planläggning
enligt ansökan. Projektet är omfattande och har inte stöd i kommunens översiktsplan, skriver Monika
Stenberg, planchef i Ekerö kommun
i ett svar till Isabella Söderblom.

I svaret står också att Isabella Söderblom har möjlighet att återta ansökan, vilket hon nu också gjort, dock
med orden att hon beklagar att inte
kunna bidra med möjligheter till
nya bostadsområden. Hon skriver
även att hennes förhoppning är att
kommunen i sitt kommande arbete
med en ny översiktsplan, ”beaktar
redovisade planer för Kungshatt”
och att hon ser fram emot ”ett konstruktivt samarbete för behandling
av en ny begäran om planbesked
längre fram”.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vision av den tänkta ”Miljöstaden” på Kungshatt får vänta. Illustration: Kungstrasten AB

KOMMUNALVAL 2014

LOVÖ | En samfällighetsförening på Drottningholm har
av miljönämnden förelagts
att senast den 1 november
2014 ansluta sitt vattenledningsnät till Stockholm vattens ledningsnät för att lösa
problemet med dålig vattenkvalitet. Problemen har bestått i förhöjda manganhalter
samt tidvis för hög bakterietillväxt.
Senast tre veckor efter beslutsdatumet ska dessutom
nuvarande vattenverk anslutas till beﬁntlig lågreservoar
för att garantera vattenkvaliteten fram till den slutgiltiga
anslutningen är genomförd.
Om dessa båda åtgärder inte
utförs inom tidsgränsen utfaller vite om vardera 200
000 kronor.

z

Missnöje
med städbolag
KOMMUNEN | Kommunen
har avslutat avtalet med sin
tidigare städentreprenör på
grund av stora kvalitetsbrister. Just nu pågår en ny upphandling som beräknas vara
klar i slutet av april. Ett direktupphandlat städavtal har
slutits för att täcka behovet av
städtjänster under tiden.

z

”Vill jobba för en stark polis”
KOMMUNEN | I valet 2007 fick Sverigedemokraterna
ett mandat i Ekerö kommunfullmäktige. Redan i oktober
avsade sig den förste personen på listan platsen och ersattes av ytterligare en person, som även han lämnade stolen
efter en tid. Därefter har stolen stått tom. Till höstens
kommunalval kandiderar Sverigdemokraterna på nytt.

kandidaten avsade sig sin
plats. Sedan har det tagit lång
tid för mig att bli godkänd
representant för partiet, eftersom det är lång handläggningstid för att bli politiker.

– Jag är beredd på att hoppa
in om det blir så och vi har ett
namn till som jag tror är klart.
Från partiets sida hoppas man
på två mandat, men personligen tror jag att det blir ﬂer.

gedemokraterna på Ekerö?
– Jag vet inte så mycket om
vad som hände och varför
stolen blev tom när den förra

Om ni får ett mandat även i
nästa val, kommer ni att ha
någon representant på den
stolen då?

Vilka frågor kommer ni att
driva?
– Jag kommer driva lokala
frågor. Bland annat vill jag

Varför har ni inte utnyttjat det mandat som ni ﬁck
i valet 2007, John Sjögren,
kontaktperson för Sveri-

öka tillgången till hyresrätter, garanterat sommarjobb
för gymnasieungdomar och
jobba för en stark närpolis. Jag
ser också moderaterna som en
bromskloss i kommunen och
tror att vi kan ta en del av deras
röster.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Ser ett stort behov av badhus”
KOMMUNEN | Det nybildade enfrågepartiet Badhuspartiet har som mål att
återinföra planerna på ett
badhus i kommunen på den
politiska agendan.

detta kommer ge utslag i
mandat på kommunal nivå.
Vårt mål är att inte vara minsta parti i kommunfullmäktige, hur många mandat det
innebär får vi se efter valet.

Hur många mandat hoppas ni på att få i fullmäktige, Niklas Wikman, ordförande i Badhuspartiet?
– Valet 2014 känns väldigt
öppet. Det är stor rörlighet,
många osäkra väljare och
svårt att nu uttala sig om hur

Hur tänker ni att ni ska
nå målet med ett badhus i
kommunen?
– Ekerö är en fantastisk kommun, vi har ett riktigt guldläge utanför Stockholm. När
kommunen växer måste
även närservicen bli bättre,

antalet anledningar att lämna
kommunen måste bli färre.
Vi tror att ett parti med ett
dedikerat fokus på ett badhus
kan jobba effektivare för att ta
fram olika alternativ. Flera av
de som är aktiva nu i uppstarten av partiet är även väldigt
engagerade inom simningen
i Stockholm. Vi vet vilket
behov det ﬁnns även utanför
kommunen. Ofta har ju allmänheten en bild av att det
är hög tillgänglighet på badhus och generösa öppettider,

men för klubbarna och de
aktiva ser det annorlunda ut.
När Västerorts simklubbar
gjorde en förfrågan på tider
inför renoveringen av Åkeshov och Vällingby kunde
Stockholm endast tillgodose
15 procent av behovet.
Varför bildar ni ett eget
parti istället för att gå in i
ett beﬁntligt och driva er
fråga?
– Hur många har röstat på
de olika partierna i kom-

munfullmäktige för att de
har lovat ett badhus? Vi vill
visa alla politiker att det är
många som tycker att det är
en fråga som är viktig, sedan
kan vi jobba brett mellan alla
partier som är positiva till
ett badhus för att hitta en
bra lösning som fungerar för
kommunen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nya tag, nya pengar för Adelsö mobilsamåkning
ADELSÖ | Ekerö kommun sponsrar även i år mobilsamåkningen på Adelsö. Nu finns planer på att få också övriga
öar i kommunen att samåka via klick i mobilen.
Adelsö mobilsamåkning som
nu har pågått som pilotprojekt under ett år har hittills
samlat 113 deltagare, hela 15
procent av öns befolkning

på 760 personer. Tillsammans har adelsöbor samåkt
587 mil och därmed sparat
bensin, pengar, koldioxidutsläpp, minskat köerna och

inte minst, fått nya kontakter.
Kommunens bidrag för att
projektet ska kunna fortsätta
blev 24 000 kronor, pengar
som används till att betala licensen för det dataprogram
som styr den mobilapp som
länkar chaufförer med passagerare.

Gröna ön Adelsö som organiserar samåkningen, satsar
nu på att få ﬂer ungdomar att
delta.
Den 18 januari introducerades Mobilsamåkning 2.0, en
ny, förenklad version av mobilappen. Ett 40-tal adelsöbor
som fortfarande tvekar, kom

till ”Pannrummet”, lyssnade
och ställde frågor till Maja Söderberg från Tolg, den by utanför Växjö som först började
samåka.
För närvarande introduceras mobilsamåkning i ytterligare sju svenska byar utöver
Adelsö.

Systemet som utsågs till
”Årets
landsbygdsinnovation 2011” är ett bra alternativ i kommundelar med glesa
bussturer, många ensambilister och långt till det mesta.
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Kommunens
praktikplatser
ger ofta arbete
KOMMUNEN | Även i år erbjuds 100 av kommunens
ungdomar möjlighet till
sommarjobb i affärer, på
förskolor och restauranger.
Många gånger är dessa praktikplatser dessutom en inkörsport till fortsatt arbete.
Under 2013 ökades antalet
platser som kommunen betalar för från 30 till 100 Av
dessa ﬁck 17 chans till fortsatta arbete efter att sommarpraktiken avslutats. I år
bekostar kommunen lika
många platser.
– Ungdomarna är anställda
av Ekerö kommun och får avtalsenlig lön, men arbetar ute
hos privata eller offentliga
företag, berättar Rickard Hagenrud, studie- och yrkesvägledare hos kommunen.
Praktikplatserna är till för
elever som går i årskurs nio,
samt elever som går ut första
eller andra året på gymnasiet vårterminen 2014. Även
ungdomar som inte har någon skolplacering och är födda -96, -97 och -98 kan söka.
– Praktikperioderna är under två treveckorsperioder,
vecka 25 till 27 samt under
vecka 28 till 30 och man placeras in i någon av dessa två
grupper. Arbetstiderna är sex
timmar per dag, förutom under helger, förklarar Rickard
Hagenrud.
Om ﬂer än 100 ungdomar
söker platserna sker till viss
del en behovsbedömning av
socialtjänsten och de övriga
sommarjobben lottas ut.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hög placering i
överskottsliga
KOMMUNEN | Ekerö kommun hamnar på plats åtta
bland länets kommuner när
det gäller storleken på 2013
års ekonomiska överskott.
1 976 kronor i plus per invånare blev resultatet.
Enligt en undersökning DN
gjort gick Stockholms stad
plus med 3 842 kronor per invånare och hamnade därmed
i topp. I Danderyd var motsvarande summa 462 kronor
per invånare vilket gav en sistaplacering.
När det gäller Ekerö kommuns överskott menar kommunstyrelsens ordförande
Peter Carpelan (M) att det är
kommunens välskötta ekonomi som ligger bakom resultatet.
– Vi lägger nu ett förslag till
kommunstyrelsen om att satsa extra medel på fastighetsunderhåll, infrastruktur, ett
vackrare och tryggare Ekerö
samt bättre skolor, säger han.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

| nyheter

”Vi vill underlätta arbetspendling med cykel”

’’

Plan för cykelvägar dröjer
KOMMUNEN | Den 12 februari presenterades en cykelplan för Stockholms län som
innebär en storsatsning på
att fyrdubbla cykeltrafiken i
länet. Ekerö kommuns egen
plan för gång- och cykelvägar dröjer dock ytterligare en
tid innan den blir färdig.
Cykelplanen som tagits fram
av Traﬁkverket region Stockholm,
Traﬁkförvaltningen
och Tillväxt, miljö och regionplanering vid Stockholms
läns landsting samt Länsstyrelsen Stockholm, är en satsning som kostar 2,3 miljarder
kronor och är tänkt att ge ett
cykelvägsnät på ungefär 850
kilometer.
– Vi vill underlätta arbetspendling med cykel och en
förutsättning för att ﬂer ska
cykla är bra cykelvägar. Nästa
steg är att komma överens om
hur vi tillsammans gör verklighet av planen, säger Helena
Sundberg, regionchef Traﬁkverket Stockholm.
Länsstyrelsens satsning baseras på den regionala cykelplanen för Stockholms län.
Inom Ekerö kommun ﬁnns
endast två regionala stråk. Det
första är mellan Nockebybron
och Tappström och det andra
mellan Tappström och Slagsta. Det sistnämnda är upptaget
som ett utredningsstråk i den
regionala cykelplanen.
– Sträckan mellan Nockebybron och Tappström kommer att byggas om i samband

En plan för hur kommunens gång- och cykelvägar ska byggas ut är på gång, men arbetet med att ta fram den har dragit ut på tiden och den
kommer tidigast till hösten 2014.
Foto: Ove Westerberg

med breddningen av väg 261.
Sträckan mellan Tappström
och Slagsta kommer att få

”Min bedömning är
att detta kommer
ske under hösten
2014 i bästa fall”

en gång- och cykelbana hela
sträckan när exploateringen av
Jungfrusunds marina påbörjas. Detta är dock inget länsstyrelsen bekostar utan det är
kommunen tillsammans med
exploatörerna, berättar Jonas
Hedh, kommunens traﬁkplanerare.
I Ekerö kommun pågår dock
sedan en tid ett arbete med att

ta fram en egen plan för hur
utbyggnaden av gång- och
cykelvägar ska se ut framöver
och vilka områden som ska
prioriteras. Denna skulle ha
varit klar under våren, men
arbetet drar ut på tiden.
– Det krävs ytterligare arbete för att få en samsyn av
planen inom kommunens
verksamheter. Min förhopp-

ning är att vi kan ha ett politiskt beslut om att anta gångoch cykelvägsplanen under
2014. Min bedömning är att
detta kommer att ske under
hösten 2014 i bästa fall, säger
Jonas Hedh.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

UNGDOMSMÄSSA

Mycket nytt på Ekerö ungdomsmässa
EKERÖ | Kvällen den 5 april
slår ännu en gång Ekerö
ungdomsmässa upp portarna för att visa upp aktiviteter och underhållning som
riktar sig till Mälaröarnas
ungdomar. Denna gång sker
det på Träkvista fritidsgård
och i en lite annan tappning.
Under kvällen kommer olika
typer av aktörer vara representerade genom att erbjuda
prova-på-aktiviteter, ställa
ut och informera, studievägledare kommer vara på plats,
det kommer att erbjudas
cv-skola, sommarjobb och
bjudas på underhållning och
tävlingar bland mycket annat.
– Brandförsvaret kommer vara där, man kommer
få prova på armbrytning och
mycket annat. Ännu är inte
alla artister klara, men vi
kommer gå ut med hela programmet när vi kommer lite
närmare, säger Linda Krüger,

biträdande enhetschef för
kommunens
fritidsgårdar
som arrangerar mässan.
Nytt för i år är bland annat att

mässan presenteras av en van
presentatör. I år är TV-programledaren, fotografen och
äventyraren Oskar Kihlborg
anlitad som konferencier under mässan. Många känner
igen honom som programledare för SVT:s satsning ”Mot
alla odds” där han lotsar tio
personer med funktionsnedsättningar genom en tuff
äventyrsresa.
Förra året blev mässan en
succé och det dök upp ungefär
200 ungdomar i Tappströmsskolans bollhall där den första
mässan ägde rum. Det var mer
än dubbelt så många som arrangörerna vågat hoppas på.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Oskar Kihlborg, bland annat programledare för Mot alla odds, kommer vara konferencier för Ekerö
ungdomsmässa.
Foto: Johnny Leanstedt SVT

å Anderstorpsvägen 12, Solna – Besök oss på Anderstorpsvägen 12, Solna

– Besök oss på Anderstorpsvägen 12, Solna – Besök oss på Anderstorpsväg

Välkommen till vår
dörr- & fönsterutställning
Att välja fönster är svårt. Det är mycket som skall väg
i beslutet. Rätt fönster till rätt hus. Pris och kvalitet.
Hos oss får du all hjälp hela vägen från en kostnadsfr
rådgivning till färdig installation.
Vi kallar det ”All Inclusive”.
Anderstorpsvägen 12, Solna.
Tel 08-279092

Boka gratis hembesök för fönsterrådgivning: 08-279092
www.ekstrands.com/stockholm
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”Vi måste kvotera galan framöver”

GALAN

Rickard Sjöberg delade
ut kramar och priser.

Sonja Aldén sjöng en låt av Björn Afzelius och ackompanjerades av Karin Thyr och Göran Eriksson i duon Thyra.

’’

Sonja Aldén delade ut stipendium till Miranda Holmgren.

Fr.v. ses Galaorkesterns stråkavdelning, en för kvällen ihopsatta a cappellagrupp med bland annat politikerna Adam Reuterskiöld och Sivert Åkerljung, Helt barocks harpist och längst t.h. mottagaren av priset
för årets idrottsprestation, Emelie Dahl.
Samtliga foton: Ove Westerberg

En stjärntät och kvinnlig gala
EKERÖ | Det var kvinnornas och tjejernas dag

när Ekerö kommuns andra upplaga av Galan
ägde rum i Erskinesalen den 17 februari. Den
ena efter den andra steg upp i rampljuset för
att ta emot stipendier och utmärkelser och
däremellan intogs scenen av lokala artister
och kändisar.
Ett drygt tjugotal pristagare och stipendiater ﬁck var sin stund i rampljuset när kultur- och fritidsnämnden delade ut sina utmärkelser till
dem som gjort förtjänstfulla insatser inom dess två områden. Även
barn- och utbildningsnämnden
passade på att dela ut ett pris. En
strid ström av hårt, ideellt arbetande
föreningsmänniskor blev uppmärksammade under kvällen och inte en
enda av dem var man.
– Vi måste kvotera Galan framöver, kommenterade konferencier
och tillika Nobelfestkommentatorn
Niklas Lindblad det slumpartade
faktumet.
Till medryckande toner från Galaorkestern, som bestod av elever
och lärare från Kulturskolan under
ledning av Sivert Åkerljung, intogs

scenen av en kavalkad av mälaröboende kändisar som delade ut priser
och sa några ord om sin relation till
öarna. TV-kände Rickard Sjöberg
som nyligen ﬂyttat från Gällstaö var
dock den ende som möttes av ett
skojfriskt buande när han berättade
att han nyligen ﬂyttat ifrån kommunen. Desto ﬂer applåder ﬁck Sonja
Aldén och Suzanne Reuter när de
lade ut orden om hur fästa de var vid
sina respektive Mälaröar: Färingsö
och Helgö.
Denice Ankarstad var först ut och

tog emot idrottsstipendiet ur Rickard Sjöbergs hand. Det ﬁck hon för
sitt engagemang kring ridningen
som medel för att stärka barns självkänsla med särskilt fokus på barn
med funktionsnedsättningar. Priset

ﬁck hon dela med ryttaren Saga Suovanen som ska använda sitt stipendium till att elitsatsa inom fälttävlan.
– Förra året ﬁck jag inte dela ut något pris alls trots att jag hoppades på
att de kanske skulle ringa mig efter
mina tjugo år som programledare
och efter att ha bott i kommunen i tio
år. Men i år får jag dela ut två utmärkelser som kompensation, sa Rickard
Sjöberg när han gick upp på scenen
för andra gången och lämnade över
ungdomsledarstipendiet som delades mellan Ekerö konståkningsklubb
och dansgruppen Vi unga Bailar.
Mellan utdelningarna gjordes
framförande av både rikskända och
mer lokalt förankrade artister. Duon
Thyra, bestående av Karin Thyr och
Göran Eriksson, gjorde både ett eget
nummer och kompade Sonja Aldén
i en låt. Ett gäng vältajmade, musicerande ungdomar från Kulturskolan drog ner dånande applåder och
a cappella-låten ”Welcome to the
wonderful world of sports”, med
tekniska nämndens ordförande
Adam Reuterskiöld som leadsångare och Sivert Åkerljung i kören,
gjorde succé.
Arkitekten Johannes Tovatt lämnade över årets kulturstipendium
till Stina Odlinder Haubo för hen-

nes lokalhistoriska forskning och
dokumentation. Därefter var det
dags för sångerskan Sonja Aldén att
lämna över ungdomskulturstipendiet till operasångerskan Miranda
Holmgren, som olägligt nog tappat
rösten och därför ﬁck låta en kollega
i Helt barockt ta hennes plats när
gruppen gjorde ett framträdande
med skönsång och harpspel.
– Jag har ﬂyttat tjugotvå gånger
innan jag ﬂyttade till Helgö, men
nu tänker jag stanna här tills det
blir dags för den sista ﬂytten till ett
äldreboende, konstaterade Suzanne
Reuter innan hon delade ut kulturstipendiet till organisten Kerstin
Baldwin som driver Ekerö körvecka.

”Nu tänker jag stanna
här tills det blir dags
för den sista flytten
till ett äldreboende”
Sivert Åkerljung, kvällens kapellmästare och tillika förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden,
delade ut priset för årets idrottsprestation till motorcrossföraren Emelie
Dahl som har haft stora framgångar

under året och bland annat tagit
hem en SM-titel.
Även barn- och utbildningsnämnden passade på att dela ut pris
och stipendier. Det första stipendiet
ﬁck avdelning Körsbärsdalen vid
Drottningholms förskola för sitt arbete med digital teknik. Färentuna
föräldraförening,
fritidspersonal
och kamratstödjare ﬁck även de pris
för sitt arbete mot kränkningar på
internet och i sociala medier. Regnskogens avdelning på Sanduddens
skola ﬁck även ett pris för sitt arbete
med likabehandlingsplanen.
Slutligen var det dags för Galans
mest hedervärda pris - Årets eldsjäl.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Lindberg lämnade
över detta till en förvånad Anna-Karin Arell från Ekerö konståkningsklubb (läs mer om henne i proﬁlen
här intill). Hennes mednominerade
eldsjälsaspiranter Dag Wigle och
Gösta Norrgård från Friluftsfrämjandet och Magnus Wahlqvist från
Mälaröarnas hockeyförening ﬁck se
foton på sig själva i storbildsformat
och ﬁck även rejäla blomsterbuketter för att hedra dem.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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”Många söndagsmorgnar står hon där och prickar av skridskoskolebarnen...”

JURYNS
MOTIVERING
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>> ”För sitt arbete
sedan starten 2011
med att driva Ekerö
konståkningsklubb
framåt både administrativt och med
klubbens aktiviteter.
Många söndagsmorgnar står hon
där och prickar av
skridskoskolebarnen
och mycket tid är
nedlagt på att ordna
jul-, sport- och påsklovsläger, vårshower
och julavslutningar
till glädje för alla de
aktiva i klubben och
deras föräldrar, vänner och släktingar.”
Det var med stor förvåning Anna-Karin Arell steg upp på scenen och tog emot utmärkelsen som Årets eldsjäl från kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Lindberg..

Foto: Ove Westerberg

z

En eldsjäl som brinner för isen
Anna-Karin Arell från Ekerö konståkningsklubb fick ta emot årets eldsjälspris i konkurrens med 16 andra nominerade. Glad
och stolt är hon, men ser det inte som
någon märkvärdighet att engagera sig i det
som hon känner starkt för.

J

ag trodde aldrig att det var jag
som skulle få priset. Jag håller
ju på med det här för att jag
brinner för det. Men det gör ju
alla andra eldsjälar också och de
är ju så många, konstaterar AnnaKarin Arell, dagen efter att hon
tagit emot det ärofyllda priset.
Hon är omtumlad men glad och
kommer direkt till lunchen på Ekebyhovs slott från sitt arbete som
tandsköterska. Idag jobbar hon med
administration och har inga inbokade patienter, annars hade det blivit
svårt att ge utrymme för en intervju
mitt i det hektiska schemat.

Med fyra barn, varav visserligen två
redan hunnit ﬂyga ur boet, en hund,
ett heltidsjobb och ett stort engagemang i konståkningsklubben, blir det
inte mycket tid över till varken intervjuer eller egna intressen.
– Nu är jag bara klassförälder i en
klass, men familjen är ju mitt stora
intresse och jag tycker att det är helt
självklart att vara engagerad i barnen och deras aktiviteter.
Och det var precis så det började,
med ett stort engagemang i dotterns
konståkning. Det fanns ingen klubb
i kommunen och tillsammans med

ANNA-KARIN ARELL
ÅRETS ELDSJÄL
Bor Älvnäs
Familj Man och fyra barn, mamma
och syster med familj.
Bäst med Mälaröarna Lugnet,
naturen och alla trevliga människor.
Sämst med Mälaröarna Det
ligger för långt bort när man har
barn som har aktiviteter inåt stan.
Broöppningar och köer ställer till
det.

”Jag är en sådan
som alltid räcker
upp handen vid frågan
”finns det någon
som kan ställa upp”

en annan mamma drog hon igång
Ekerö konståkningsklubb 2011 för
att ge barnen möjlighet att träna på
hemmaplan. Trots att dottern nu
tränar i en annan klubb, för att få
mer träningstid än vad kommunens
ishallar räcker till, så är Anna-Karin
fortfarande en av de bärande krafterna i klubben. Hon är glad åt att
kunna hjälpa till med att erbjuda
konståkning till kommunens unga
och skulle hon inte jobba ideellt med
detta så verkar det troligt att hon
skulle engagera sig i något annat.
– Jag är en sådan som alltid räcker
upp handen vid frågan ”ﬁnns det
någon som kan ställa upp”. För mig
går det inte att inte vara aktiv.
Nu när de två hockeyspelande
sönerna klarar sig själva är det mest
den 14-åriga dotterns konståkningsträning och tävlande som tar
tid.
– Hon är bland Sveriges bästa i
sin årskull och tränar väldigt mycket. Under säsongen blir det också
mycket tävlingar.
Trots all tid hon lägger ner i ishal-

lar har Anna-Karin inget eget förﬂutet på isen, annat än skridskoåkande
för skojs skull som barn.
– Jag höll själv på mycket med
bollsporter, framförallt handboll,
när jag var yngre och även en hel del
dans.
Efter att ha supportat tre hockeykillar och en elitsatsande konståkare
kan man ju inte låta bli att undra
över om Anna-Karin har frusit
mycket under åren.
– Faktum är att jag i stort sett aldrig fryser och det är nog en fördel
när barnen ska hålla på med de här
sporterna.
De få tillfällen då inte schemat är
fyllt till bristningsgränsen händer
det att hon och maken sätter sig i bilen och helt oplanerat åker på en tur
i Sverige.
– Då njuter jag av att inte ha några
tider att passa, säger årets eldsjäl
med en nöjd suck.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Sänk dina energikostnader!
TILLÄGGSISOLERA din vind med ICELLS
miljövänliga och effektiva cellulosaisolering
Under februari till mars lämnar vi

10 % rabatt

Isolerar även vägg, golv, vind och snedtak vid renovering och nyproduktion
För information och offert ring 070-444 31 96, Stellan Jordell, Färentuna

”Fågeldans”

”Tupp-pjuck”

på Hantverksstallet i Jungfrusund 6-30 mars
Vernissage lördag 8 mars kl 11-16
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Stefans båtar är finsnickeri på

Stefan Bruhn har byggt flera flaskskepp, det allra minsta är drygt ett par centimeter. På bilderna till höger ser vi Stefan på sin arbetsplats på Sjöhistoriska museet. Stefan visar upp en av de modeller som han
och hans kollega Jan Claesson har byggt, den tremastade skonaren ”Baltica”. Modellen har en stor detaljrikedom och allt är tillverkat av Stefan och kollegan.
Foto flaskskepp, modell- och detaljbilder: Anneli Karlsson, Statens maritima museer. Foto Stefan Bruhn i verkstad: Ewa Linnros

Gällstaöbon Stefan Bruhns arbete innebär allt
från snickeri, svetsning, sömnad och repslageri. Hans yrke var från början en hobby, men
numera är han en av de två modellbyggarna på
Sjöhistoriska museet.

S

tefan Bruhn började tidigt
med att bygga ﬂaskskepp.
I hans hem på Gällstaö i
ett vackert väggskåp som
han själv har byggt, ﬁnns
ﬂera detaljrika ﬂaskskepp.
– Det här skeppet har jag inte kunnat göra så detaljerat, säger Stefan
när han plockar fram det allra minsta
skeppet som inte är mer än drygt två
centimeter långt.
Stefan Bruhn är blygsam med sin
skicklighet, för även om skeppet är
pytelitet är det fantastiskt hur välgjort han ändå lyckats göra det.
Några dagar före besöket i hans
hem, ses vi på Stefans arbetsplats på
Sjöhistoriska museet. Här arbetar
han tillsammans med kollegan Jan
Claesson.
Stefan arbetade som elektriker tidigare. Han hade kommit i kontakt
med modellkonservatorn Göran
Fors och 1986 behövde densamme
hjälp med att bygga modellen av Wasaskeppet.
– Han skulle bygga en modell av

Vasaskeppet i skala 1:10 till det nya
Vasamuseet. Det är det största modellbygge som någonsin genomförts
på Sjöhistoriska museet, berättar
Stefan.
Han blev projektanställd för att
hjälpa till med att bygga modellen.
De var mellan fyra och fem man som
byggde modellen.
– Man räknade med att det skulle
ta tre och ett halvt år, men det tog
närmare fem år innan den blev klar.
Vi lade ner cirka 12 000 timmars arbete på modellen, men under de åren
vi byggde den, hade vi även löpande
arbete med Sjöhistoriska museets
övriga modeller att tänka på, berättar
Stefan.
Stefan blev kvar på Sjöhistoriska
museet och han har hunnit bygga
andra båtmodeller, bland annat en likadan Mälarjakt som den som ﬁnns i
Ekerö kyrka.
Stefan visar en tremastad skonare, ”Baltica” som han och kollegan
byggt. Modellen har en stor detalj-

”Men annars
använder vi
i princip inga
maskiner alls.
Det mesta är
rent hantverk”

rikedom med inredd kajuta, ett nåtat däck eller rättare sagt, det ser ut
som om det vore nåtat. (För att få ett
helt vattentätt golv, så ”nåtas” mellanrummen mellan planken med en
gummimassa. Nåten följer träets rörelser vid torr respektive fuktig väderlek och lämnar inga springor för
vatten att tränga ner. Reds anm.)
– Däcket är limmat, men vi har färgat limmet så att det ska se ut som att
det är nåtat, förklarar Stefan.
Baltica tillverkades på Sjötorps
varv 1940. Ingmar Ramberg som arbetade vid Sjötorps varv, räddade på
1960-talet ritningsrullar från en sopcontainer vid varvet.
– Jag träffade honom då jag sökte
efter någon ritning. Vi ﬁck mycket
bra kontakt och det resulterade så
småningom i att han skänkte alla ritningarna som han tagit vara på till
Sjöhistoriskas arkiv. En av ritningarna föreställde Baltica, berättar Stefan.
Baltica sprang läck och sjönk 1963,

men tack vare de mycket bra ritningarna med många detaljer och smådelar samt även ﬂera fotograﬁer av
skonaren, har man kunnat göra modellen mycket detaljrik. Varje liten
del på modellen är handtillverkad.
Styrhytten är inredd, här ﬁnns svarvade mässingsdetaljer, sydda segel
och till och med små vantskruvar
som går att skruva. (Vant är de linor
eller vajrar som främst i sidled stöttar

master på segelbåtar och segelfartyg.
Reds. anm.)
– Tågvirket har vi slagit i en liten
repslagarmaskin. Men annars använder vi i princip inga maskiner alls.
Det mesta är rent hantverk, förklarar
Stefan.
Någon speciﬁk utbildning för sitt
yrke har han inte, men att vara allkonstnär samt att ha en stor dos av
tålamod är nog av största vikt för att
kunna bygga dessa modeller.
– Man lär sig vartefter. Sedan har vi
alltid ritningar och fotograﬁer att gå
efter. Vi bygger inte några modeller
utan att ha underlag till dem, då skulle det bara bli fantasier och sådana
modeller ska vi inte ha här, förklarar
Stefan.
Så mycket modellbyggande på fritiden blir det inte nuförtiden, inte
ens ﬂaggskepp.
– Jag har ett par påbörjade sådana,
men de har legat i en låda i ﬂera år nu,
säger Stefan och plockar fram lådan.
Däri tar han fram en liten båt med
nedfällda master som redan bär segel.
Till masterna har han satt ﬂera sytrådar och visar genom att dra i dessa,
hur masterna ska hissas den dagen de
väl hamnat inne i en ﬂaska. Något för
den tålmodige att ge sig på, imponerande för den med mindre tålamod.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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UPPTÄCK
sm
Ekerö Centrums parkering

öjligheter

Vi har tre öppna p-platser
och tre garage. P-skiva gäller
2 timmar 8-21

ÖPPETTIDER: Vard 10 - 18.30. Lörd 10- 15. ICA Supermarket Alla dagar 8-22
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UTSTÄLLNING

”Väntarna och den stående”, skulpturer av Mats Lodén.

”Urträd”, tempera av Bibbi Lasses Jonsson

Möte mellan skulptur och måleri
EKEBYHOV | Kombinationen skulpturer och
måleri är ett återkommande
koncept i slottsgalleriet
på Ekebyhov. I mars ställer
en före detta ekeröbo ut
tillsammans med en dalabaserad skulptör.
Före detta ekeröbon Bibbi
Lassas Jonsson har en lång
konstnärsbana bakom sig.
Hon har också varit med
både i Konstringen på öarna
och haft flera utställningar
tidigare på Ekerö. Hon utbildade sig från början på
Beckmans till modetecknare och fick jobb på Damernas värld.
– Sedan fick jag drömjobbet och ritade mode,
men sedan tog fotografe-

rade bilder över. Jag jobbade
mycket med det också och
skrev, berättar Bibbi Lassas
Jonsson.
Resten av den yrkesverksamma tiden gick hon över
till att skriva om inredning.
Målandet startade då dottern flyttade hemifrån och
Bibbi måste hitta på något.
Det blev målarkurser och
sedan har det fortsatt med
många utställningar runt
om i Sverige.
Naturen är inspirationskälla
och det hon främst jobbar
med är torrpastell.
– Det har varit mitt material. Jag var med på Liljevalchs ett par gånger och då var
det med mina pastellteckningar.

Allt du behöver
under ett
och samma tak
Professionell vård
av hela dig
Ekerös bredaste
utbud

ANSIKTET
Kemisk peels Rosacea Acne IPL
Ytliga kärl Pigment Make-up
Djuprengöring RF Hudföryngring

KROPPEN
Massage Fotvård Naglar
Vaxning Spa-behandling
Hot-stone massage

Men då pastellmålningar
kräver glas och ram blev
det tungt att hantera, därför
började Bibbi att måla i tempera.
– Jag trodde från början att
akvarell skulle vara mitt material när jag började, men
jag dras till att måla med
täckande färger och då blir
det inte akvarell längre, avslutar Bibbi.

”Inspirationen
är både rum
och relationer”

Tillsammans med henne
ställer skulptören Mats Lodén ut. Även han har en
lång konstnärsbana bakom
sig med en rad utställningar
och ett flertal skulpturuppdrag på flera orter i landet.
Det hela började då han var
16 år och liftade genom Europa. På en halvö i Korsika

och rummets begränsningar
som ställer hela livet på sin
plats, säger Mats Lodén.
Flera av hans skulpturer

visar figurer med tydligt
kroppsspråk men inte utpräglade ansikten.
– Det ﬁnns olika sätt att arbeta med ﬁgurer. Man kan ju
göra detaljerade anletsdrag,
men då har man skapat en
ﬁgur som redan är så att säga
ockuperad, som det redan
ﬁnns en personlighet i. Det
gör att åskådaren inte har
samma möjlighet att läsa in
saker och ting, det blir istället
att man läser in en annan relation, säger Mats Lodén.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Enskilda

Tallkullens Familjedaghem

avloppsarbeten

Pedagogisk omsorg
Söker ni barnomsorg i hemmiljö?

Vi utför professionella
arbeten med mångårig
erfarenhet av vattenoch avloppsinstallationer

Jag heter Solweig Järn och tar emot ert barn
under den tid som ni arbetar eller studerar.
Familjedaghemmet ligger
i Färentuna, med skog
och hagar runtomkring.
Jag har jobbat som
dagmamma sedan 1989.

LAGGARSVIKS
Bryggavägen 133, Jungfrusund
08-505 934 50 www.sensebysea.se

fanns stenformationer som
var organiska skulpturer.
– Då bestämde jag mig att
det här jag ska göra, säger
Mats Lodén.
Han arbetar med skulpturer från smått till stort. Han
ﬁnns bland annat representerad hos AGA, Atlas Copco,
Banverket Borlänge, Dalarnas läns landsting, Leksands
kommun, Sälens centrum,
Rastplatsen Tällbergsporten,
Rastplatsen Spjutmosjön för
att nämna några.
– Inspirationen är både rum
och relationer kan man säga.
Rummet kan man fylla med
en massa relationer och det
är oftast det man kan hitta
mellanrum i. Det är just hålrummen i rummen som är
spännande och rörelser, utfall

ENTREPRENAD & BYGG AB

Svartsjö 0706-65 86 40

www.tallkullensfdh.se
08-560 453 10,
070-816 85 25
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UTGIVNING
Jenny Molund framträdde
med Sara Larssons sång
”When words collide” i
Väsby melodifestival.

Hon ser Gud
som en förälder

Foto: Upplands Väsby kommun

Vardagsanteckningarna blev en bok
LITTERATUR | ”Som barnet
i mammans famn” heter
en alldeles nyutkommen
bok som skrivits av nibblabon Carolina Klintefelt.
Där blandar hon nyskrivna
texter med tankar och idéer
som hon samlat på sig
under senaste åren.
Med undertiteln ”Vardagsnära texter om Gud som
förälder” framgår bokens
innehåll ganska väl. Med
utgångspunkt i vardagliga
händelser väcker hon frågor
kring om Gud skulle kunna
komma närmare genom att
bli betraktad med samma
ögon som den mänskliga föräldrarollen.
– Boken har vuxit fram
ur anteckningar som jag
har gjort under de senaste
årens föräldraledighet, men
det var först i höstas när det

Carolina Klintefelt.

Foto: Privat

”Jodå, visst har jag
fler böcker på gång,
men det är inte spikat med utgivning”

blev klart med utgivningen
som jag började arbeta aktivt med att göra en bok av
dem.
Tidigare har Carolina
Klintfelt skrivit diktboken
”Som sanden” samt barnböckerna ”Kompisprovet”
och ”Du klarar det, Misa”.
Hon har också deltagit i ﬂera
antologier och översatt ett
antal böcker, från både engelska, tyska och danska.
– Jag har ett förﬂutet som
förlagsredaktör och har under
senaste åren varvat föräldraledighet med frilansande.
På frågan om hon har ﬂer
böcker på gång svarar hon:
– Jodå, visst har jag ﬂer
böcker på gång, men det är
inte spikat med utgivning
ännu.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Jenny Molund på andraplats
EKERÖ | Jenny Molund från Ekerö gjorde ett starkt framträdande då hon sjöng ”When words collide” i Väsby melodifestival för funktionshindrade den 8 februari. En publik
på 1 200 personer gav henne rungande applåder.
– Det var jättekul, men jag
var väldigt nervös innan, berättar hon ett par dagar efter
framträdandet.

Hon ﬁck också mycket beröm
efter tävlingen, från dem som
sett henne uppträda.
Förstapriset togs hem av

Felicia Kamsvåg från Sollentuna, som ﬁck de ﬂesta av
både juryns och publikens
röster. Enligt traditionen delade alla de övriga 13 deltagarna på andraplatsen.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

UNNA DIG en stund i
TROXHAMMAR BUTIKSBY!

Platser ﬁnns för hundar
av mindre storlek

Vi hälsar gamla och blivande nya patienter

Väntelista har vi nu på hundar
av större storlek

varmt välkomna till oss i Troxhammar Butiksby!

Välkomna till Öarnas Hundservice!

Tel: 08-560 250 22

Email: smedjan@malarotandvard.se

Tel 08-560 245 00
www.oarnashund.se

ERBJUDANDE!
Fotvård & fotspa 500:(Gäller mot uppvisandet
av denna annons. Ord.pris 900 kr)

Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44


ATELJÉ NENNA STETTER

Boka in INFORMATIONSEVENT 29 mars 12-15

Öppet: Onsdagar 12.00-18.00 eller enl. ök.

Varmt välkommen till ett informationsevent där vi presenterar våra
nya estetiska system CELLOX 10 – banbrytande smärtﬁ utveckling inom IPL
och REFINE RF – radiofrekvensbehandling i framkant



M Å L A R K U R S E R 
med skaparglädje
28-30 mars (2,5 dag) 1 400kr
2-4 maj (2,5 dag) 1 400kr



se hemsida: www.nennastetter.se
Tel: 070-461 12 36
VÄLKOMNA!

Prova maskinerna under dagen och få ﬁna
erbjudanden vid bokning av kurer för IPL/RF!
Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se

Boka tid
via nätet!
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På gång!
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• Tipsa om
utställningar
och evenemang
som äger rum
på Mälaröarna!
De ska öppna
för en bred
allmänhet, utan
förpliktelser annat än eventuell
entrébiljett.
• Skicka till
red@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
MN ”På gång”
Box 100, 178 22
Ekerö
Manusstopp:
Torsdag före kl
12 en vecka före
utgivning.

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
T.o.m. 23/2: Arne Fredriksson – akvareller och kolteckningar, Göran Rydén
– oljemålningar. 1-16/3: Bibbi Lassas
Jonsson – tempera, torrpastell, akryl
och collage. Mats Lodén – skulptur.
Mån-fre kl 10-15 samt lör-sön kl 12-16
galleriet, Ekebyhovs slott. Arr: Mälaröarnas konstförening.
Utställning
Kerstin Larsson – målningar och akvareller med skärgårdsmotiv. T.o.m.
27/3. Mån-tor kl 8-17, väntrummet på
tandläkaremottagningen Profydent,
Ekebyhovsv 1 (vid brandstationen).

EVENEMANG

Film
”Paradis: Hopp”, regi: Ulrich Seidler, Österrike. 2013. Medlemskort i
Filmstudion berättigar till inträde till
vårens samtliga filmer. Enstaka biljetter
får ej säljas. 6/2 kl 19.30, Erskinesalen,
Ekerö C.
Träffa deckarförfattaren Arne Dahl
Arne Dahl har översatts till fler än 25
språk och han turnerar över hela världen för att berätta om sina böcker. Nu
kommer Arne Dahl också till Stenhamra. 20/2 kl 18, Barnens eget bibliotek i
Stenhamra.
Skridskobanan öppen
Isen i Älvnäsviken
vid Tranholmen
är plogad. Det är
endast isen på och
kring banan som
är kontrollerad och

!

STÄNGD

säker. Åkning utanför markerat området ska ske endast med fullständig
säkerhet och i kunnigt sällskap.
Arr: Friluftsfrämjandet, Mälaröarna.

Animationsfestival
Ekerös första animationsfestival,
barntillåtet. 22/2 kl 15, fri entré.
Erskinesalen, Ekerö C.

Sagostund på biblioteket
Följ med ut i
sagans skog och
träffa Bockarna
Bruse, Guldlock
och alla andra
som bor där. Alla
lk
( å
barn från 3 år är välkomna
(småsyskon också förstås). 21/2, 28/2 kl
10-10.30, biblioteket, Ekerö C.

Ekerö bio
23/2 kl 15: Frost,
fr. 7 år. 23 och
26/2 kl 19: Hallå
hallå, barnt. 2/3
kl 15: Emil och
Ida i Lönneberga,
b
t
barnt. 2/3 och 5/3 kl 19 H
Her, barnt.

!

STÄNGD

Ekebyhovs slott
22/2 och 23/2 kl 14: Dansuppvisning.
Kaféansvariga: Ekerö square dancers.
1/3 kl 14: Historikern Göran Rydeberg
– ”Ekebyhov för 300 år sedan - ett
framtidsproejkt i ett ruinerat Europa”.
2/2 kl 14: Ekerö royal jazz. Kaféansvariga: Lions club Färingsö.
Drottningholms slott
Familjekul på slottet med visningar,
egen rundvandring, lejonsafari,
bildjakt och aktivitetsspår. Fri entré
Ö
t lördagar
lö d
för alla barn 0-17 år. Öppet
och söndagar hela vintern, kl 12-15
t.o.m. 30/3.
Lördagskul på biblioteket
Lördagskul med Gocki och Kalle kråka. Sång, musik och saga. Alla barn
och vuxna från ca 3 år är välkomna
att sjunga med. 22/2, biblioteket,
Ekerö C.

Porslinsmålning
Porslinsmålning, korgmålning, glasmålning till självkostnadspris. 24/2 kl
12-14.30, Stockbygården. Klyvarestigen 1, Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten för äldre / Ekerö kommun.
Bingo
10kr/bricka. Alla
är välkomna att
deltaga. 25/2
kl 11.45-13,
Stockbygården,
Klyvarestigen 1,
tid
k
h t
Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten
för äldre/Ekerö kommun.
Åk skridskor under sportlovet
Under sportlovet v. 9 ordnar Ekerö
konståkningsklubb skridskoskola
och konståkningsträning i Vikingahallen, Träkvista. 24/2- 28/2, anmälan
för nya och gamla medlemmar via
formulär på klubbens hemsida.
Bridge
Ekeröpensionärernas bridgeklubb
PRO ordnar partävlingar utan
förhandsanmälan måndagar kl 10 i
Fabriken (gamla IT-ladan på Tegel-

bruksv). Bridgeklubben Fantan
arrangerar bridgespel kl 10 tisdagar
och torsdagar i
samma lokal.
Stickcafé
Föräldraledig, pensionär, sjukskriven
eller de som arbetar oregelbundna tider, välkomna till stickcafé kl 12-14 på
tisdagar. Ta med ett redan påbörjat
arbete eller sticka, tova, virka något
nytt. Vår slöjdvärd Kerstin går igenom olika teman och tips. Kaffe och
bulle bjuds. Barnens eget bibliotek i
Stenhamra.
Lördagspyssel
För både stora och små. Sofia på
biblioteket kommer använda olika
material på lördagspysslet och den
här gången blir det skapande med
färg och form, vi målar koppar och ritar. 1/3 kl 12-15, biblioteket i Ekerö C.
Sopplunch
Hemlagad soppa,
ostsmörgås, kaffe
på maten, 35 kr.
Alla är välkomna
att deltaga. 25,
26/2 och 4, 5/3
kl 11, Stockbygården, Klyvarestigen 1,
Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten
för äldre/Ekerö kommun.
Gymnastik
Sittande och stående övningar. Ingen
kostnad, begränsat antal platser, ring
och boka terminsplats. 4/3 kl 10-1055, Stockbygården, Klyvarestigen 1,
Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten
för äldre/Ekerö kommun.

Trädgårdsdesign Primo

Parken är Din!

- en distanskurs i trädgårdspl@nering
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

Visste du att du som medlem
äger en folkpark?
Till det även ett Folkets Hus.
Totalt 4 scener där du får vara
med att bestämma
vad som ska presenteras på dem.
Bli medlem idag!
För mer info: www.olstafolkpark.se
eller styrelsen@olstafolkpark.se
Vill du engagera dig i styrelsearbetet?
Kontakta valberedningen@olstafolkpark.se

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

(-

Radhus i Närlunda
går åt som smör i solsken!
1964 står en ”idealisk
scoutlya” klar i Stenhamra
och i Närlunda går nybyggda rad- och kedjehus
åt som smör i solsken.
Scoutledare och seniorer
inom Färingsö sjöscoutkår
har lagt ned åtskilliga arbetstimmar åt på att upprusta kårens nya samlingslokal i Stenhamra. Det är den cirka 80 år
gamla småskolan i Stockby
som Stockholms stad ställt
till förfogande.
”Stenhamraskolan är trots
sin ansenliga ålder i gott
skick, förr i världen byggde
man gediget och stabilt. Virket i väggar, tak och golv är i
prima kondition. Men generationers skolbarn har slitit
hårt på interiören och en rejäl
renovering är nödvändig om
lokalen skall fylla en modern
verksamhets krav. Scoutkåren är på god väg att förvandla skolan till ett propert
föreningshem. Några tusenlappar till behövs emellertid
för att renoveringsprogrammet skall kunna genomföras
helt.”
Mer än några tusenlappar
har gått åt för dem som köpt
sig en ny villa i Närlunda.
Under MN:s rubrik ”När-

lundavillor såldes snabbt” får
man veta att 2000 av de cirka
12000 personer, som köar
hos sparbanksstiftelsen Ekkronan för att köpa rad- eller
kedjehus, har sökt sig ut till
Filippavägen och Floravägen
i Närlunda. Det rör sig mest
om stockholmare som dyker
upp då stiftelsen visar upp
de nya husen och de ﬂesta
får omedelbart köpare, resterande hus säljs redan veckan
därpå.
Ekeröhusen kostar mellan
108 000 och 115 000 kronor,
beroende på läge och storlek.
Vindarna kan inredas och då
stiger kostnaden med ungefär
12 000 kronor. Kontantinsatsen varierar mellan 14 400
och 23 400 kronor. ”Arkitekt
och byggmästare ﬁck mycket
goda lovord för en utmärkt
planlösning. Fastigheterna
har i bottenplanet ett exceptionellt stort vardagsrum.
Den vägg som brukar dela
upp våningen i två mindre
rum har man slopat. Dock
kan familjer som önskar dela
upp det stora allrummet i två
mindre enheter, få sin vilja
igenom utan några större
kostnader.”
För nyinﬂyttade i Närlunda
kanske en utﬂykt till Fären-

tuna kan locka. I Folkets hus
blir det nämligen dans till
”Pop-gänget” och ”Elverkets
spelmanslag” klockan 20-24
och servering utlovas också.
En titt på kedjehusen som
byggdes av NCC under 60-talet, visar att husen också nu
2014, är mycket omtyckta och
efterfrågade. Det kan Helene
Dahlbäck, fastighetsmäklare
på Mäklarringen, Ekerö berätta mer om.
– Prisbilden är ganska varierande och går från 3,5
miljoner kronor upp till 4,5
miljoner kronor. Dessutom
ﬁnns det något enstaka hus
som gått under 3,5 miljoner
kronor, men då ﬁnns det ett
stort renoveringsbehov eller
någon faktisk skada som måste åtgärdas. Det ﬁnns även
något hus som gått över 4,5
miljoner kronor men då har
det varit i toppskick, tillbyggt
och har ett extra bra läge. Den
stora prisspridningen beror
också på husens olika skick
och storlekar. Många hus har
fått en eller två takkupor och
på så sätt har man fått extra
sovrum eller allrum på övre
plan.

STOR BRASVÄRMEKAMPANJ

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Stora rummet i Stenhamra scoutgård får nya gardiner. Högst upp på stegen står
Ingegerd Söderberg. Hon assisteras av Kristina Lundqvist. Den blivande vargungen
Anders Holtsberg tittar på.

SKORSTENS
ERBJU

DANDE

!

Nu har vi butiken laddad med mängder av förmånliga erbjudanden.
Vi har 9 spismodeller från Contura med 3-4000 kr rabatt. Vid
samtidigt köp av Premodul skorsten lämnas även 3.000 kr i skorstensrabatt!
Besök vår butik och tag med en husritning. Vi kan då lämna ett komplett
pris som även inkluderar installation och besiktning om så önskas. Vi kallar
det eldningsfärdig leverans. Bara att lägga in ved och njuta av brasan.
Och den sköna värmen!

Contura 660T:5 Täljstenskamin i tre varianter. Välj mellan bakugn, värmehylla
eller konvektionsfront. Miljömärkt med Svanen.
Pris NU 24.900:- (ord. pris 28.900:-), 1.134:-/mån
Contura 850:1 Med riktigt stora
sidoglas syns ännu mer av elden.
Miljömärkt med Svanen.
Pris NU 13.900:- (ord. pris
15.900:-), 656:-/mån

Contura 556:1 Stora sidoglas gör känslan av öppen
eld mer levande. Går att få
i ﬂera utföranden. Miljömärkt med Svanen.
Pris NU 15.900:- (ord
18.900:-), 743:-/mån

Contura spiskassett i5
Panorama- eller dubbellucka.
Pris NU 10.400:- (ord
11.900:-), 505:-/mån

Kampanjerbjudandet gäller för beställningar t o m 11 mars 2014.

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 161 11 Bromma.
Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se
Öppettider: måndag 10–19, tisdag–fredag 9–18, lördagar 10–15.
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fokus
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Ett badhus för alla
Man kan ju tycka att ett
badhus är en onödig lyx
för en liten kommun som
Ekerö, speciellt när vi har
så nära till badhus i andra
kommuner. Men hur blir
det om man tar på de
glasögonen i andra frågor?
Vi har Sveriges huvudstad
bara några kilometer bort,
där ﬁnns ju allt!

tidig ålder rädda liv! Traditionellt har
det varit mycket barnfamiljer och
pensionärer som nyttjar badhusen,
just nu är det väldigt populärt med
vuxensim där medelålders karriärister ska simma allt från Vansbrosimmet till ”Ö till Ö” där man springer
och simmar från Utö till Sandhamn!
På elitnivå har vi ﬂera exempel på
framgångar från Stockholmsområdet, både bland herrar och damer,
både på vanliga VM eller OS samt
Paralympics!
Tänk om dessa Ekerösimmare kunde få tävla på hemmaplan, skriver Niklas Wikman.
Foto: Niklas Wikman

• Fokus tar upp högaktuella debattämnen
som kräver lite större
utrymme och mer analys
än vad som ryms på
insändarsidan.
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad
som lämpar sig som
inlägg och även att korta
dem.
• Att MN publicerar ett
inlägg under fokus betyder
inte att redaktionen ställer
sig bakom de åsikter som
där framförs.

D

å är ju lösningen på alla
problem en bredare väg,
ﬂera broar, kanske någon
spårbunden anknytning in till staden. Alla kan åka in
till Stockholm för att bada, spela
fotboll, gå i skola, besöka vårdcentraler, handla mat... ja, allt ﬁnns ju där!
Men Stockholm växer och vi måste
satsa på att göra Ekerö attraktivt, en
kommun som man inte bara vill sova
i och sedan behöva lämna för alla
tänkbara ärenden. I en sådan kommun har man ett badhus!

Hur många gånger har vi hört löften

om ett badhus inför ett val? Är det
inte enbart populistiskt att starta ett
enfrågeparti runt en fråga där man
har många av de andra partierna på

sin sida? Skulle det inte vara lättare
att engagera sig något annat parti
och driva frågan? Vi tror att en fråga
som ett badhus i en relativt liten
kommun behöver ett brett stöd
och en engagerad grupp som driver
frågan. Vi siktar på att bli kärnan i
denna grupp, vi kommer in med nya
tankar och idéer. Vi ger väljarna ett

”Vi tror att en fråga
som ett badhus
i en relativt liten
kommun behöver
ett brett stöd och
en engagerad grupp
som driver frågan”

tydligt verktyg att visa att frågan om
ett badhus är en viktig fråga, kanske
en fråga som tidigare avgjort vilket
parti man röstat på! Visst kommer vi
stjäla väljare från andra partier, men
vi hoppas att vi inte dränerar dem på
engagerade medlemmar som också
vill ha ett badhus, för vi kommer inte
komma långt i frågan om vi hamnar i ett ”vi mot dem-tänk”, utan
det måste bygga på ett gemensamt
arbete!
Vem nyttjar ett badhus? Målgrup-

pen för ett badhus är ju verkligen
alla. Från nyfödd till långt efter
pension är simning en aktivitet som
är väldigt bra för kroppen. Bor man
dessutom i en kommun som helt
ligger på öar så kan simkunskap i

Ett badhus kostar massor med

pengar. Visst är det så, det är inget
vi förnekar, det är inget vi har en
magisk lösning på idag. När kommunen gick ut med en upphandling
senast ﬁck de in ett enda svar med
en kalkyl som skulle innebära ett
årligt underskott för badhuset på
nästan 30 miljoner kronor! Men
kan man visa upp ett attraktivt alternativ, koppla badhuset till andra
planer i kommunen, visa att det
ﬁnns ett brett stöd för ett badhus
bland invånarna. Ja, då kanske man
får mer än ett anbud och då kan
kalkylerna se helt annorlunda ut.
Kanske ﬁnns det ﬂer aktörer som
är intresserade av ett projekt om
man går lite utanför den vanliga
normen?
Niklas Wikman,
Badhuspartiet

Sista ansökningsdag: 2014-03-02

Lokalvårdare
Kontoret för Infrastruktur söker medarbetare till uppdraget Lokalvård där man
ingår i en mindre grupp. Kännetecknande för kontoret är ett omfattande leveransansvar och behov av en nära samverkan med FRA:s interna beställarorganisation.
Ditt uppdrag
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av professionell lokalvård där du
ansvarar för ett eget städområde. I rollen ingår även allmän tillsyn av lokaler i
samverkan med gruppen vilket innebär arbete utanför ditt tilldelade städområde.
Resor inom Sverige kan förekomma.
Du kan
Du har gymnasial utbildning och minst 3 års erfarenhet av arbete med lokal- och
golvvård, meriterande är om du även har vana att arbeta med städmaskiner. Rollen
kräver att du behärskar det svenska språket och i och med att resor förekommer
I|UYlQWDVGXKDN|UNRUW*UXQGOlJJDQGHNXQVNDSHULQRP2I¿FHSDNHWHWlUHWWNUDY
Om FRA
FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementets ansvarsområde med
ca 700 anställda. Genom underrättelseverksamheten, där signalspaning bedrivs,
ger FRA stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik på kort och
lång sikt. Vi verkar också för ökad informationssäkerhet i samhällsviktig statlig
verksamhet.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, cirka tio minuter med
buss från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav, och innan du
anställs vid FRA kommer registerkontroll att göras. Vi tillämpar sex månaders
provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta Lena Sjöborg
på telefon 08-471 46 00. Fackliga företrädare nås på samma nummer.
Ansökan sker via www.fra.se/jobb senast 2014-03-02.

» fra.se
Jobba tillsammans med kunniga och skarpsynta kollegor.

Home Market är en inredningsbutik med ett personligt urval
av heminredning, möbler och detaljer. Utbudet är en mix
av nutida produkter och klassiker från noggrant utvalda
leverantörer, blandat med handplockade vintageföremål.
Här ﬁnns detaljerna för hemmets alla rum och du ﬁnner
också presenter för både små och stora händelser.
VA R M T VÄ L K O M M E N !
" -7 * , 4  5 0 3 (  t  ( 6 4 5"7 4 - 6 / % 4 7 ( & /     t  # 3 0 . . "
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Min son och jag diskuterar den svenska skolan
hemma vid köksbordet i Älvnäs, en gråmulen
vinterdag när man ändå inte vill gå ut. Han har
klarat sig igenom skolan och står på tröskeln till
vuxenlivets alla måsten.

H

an anser att utantillkunskap är onödig. Vill man veta
något googlar man på det eller slår upp det i Wikipedia. Och visst det kan man. ”Men du blir aldrig bra på
frågesport”, säger hans far som ligger femma i Sverige
i Quizkampen. Jag testar vad sonen vet om Sveriges historia:
”Vilket århundrade regerade Kung Ladulås?”. Han suckar, och
utan att lyfta blicken från mobilen säger han:”1700-talet”, men
ändrar det snabbt till 1600-talet, när han märker hur hans mor tar
sig för pannan. Kanske är det så att man kan leva utan vetskapen
om att Kung Magnus Ladulås skrev Alsnö stadga på 1280-talet, där
han förbjöd våldgästningen av bönderna, även om det är fascinerande att han gjorde det just här i vår kommun, på Hovgården.
Eller att han dog ensam och sjuk i ett kallt och dragit slott på Visingsö år 1290. Man har väl inte så många trogna vänner kvar mot
slutet om man som han hugger av dem huvudena lite eftersom.
Och inte heller relationen till den äkta hälften blir särskilt innerlig
om man sliter den femåriga dottern ur moderns armar och skänker
henne till ett kloster. Ja visst går det att leva utan kunskap om
historien, men då missar man många intressanta kopplingar till vår
egen tid. Till exempel att Kung Ladulås i själva verket var Sveriges första marknadsstrateg som förstod vikten av att ha ett rejält
varumärke och därför skapade sin egen logga – ett stort M som han
lät prägla på mynten. Han hade sambandet klart för sig: den som
har kontrollen över marknaden och
ekonomin är den som har den verkliga
makten över människors liv. Något som
blir så plågsamt tydligt för oss idag som
är helt i händerna på banker, finansinstitut, försäkringsbolag, och som låter
oss styras av starka marknadskrafter.
Genom att se på historien kan vi också
se oss själva och vår samtid ur ett annat
perspektiv. Vi kan lära oss något av
tidigare generationers samlade erfarenheter och förhoppningsvis
undgå att återupprepa deras misstag. På världsarvet Birka-Hovgården på Adelsö kan man idag besöka ruinen efter Kung Ladulås
sommarresidens Alsnö Hus som han lät uppföra i tegel. Varför
byggde han i tegel? Därför att här uppe i gamla Svitjod hade man
aldrig sett något liknande så hela bygget omgärdades av prakt och
strålglans. I kommunen har vi alltså en direkt anknytning till en
av medeltidens mest fascinerande gestalter. Historien om Kung
Ladulås, hans psykopatiske far och galna familj överträffar vilken
modern tv-serie som helst, men många idag vet inte ens om vem
denne man var. ”Visste du att kungen köpte sin fru för 600 mark?
Det var en gigantisk summa på den tiden”, frågar jag sonen som nu
faktiskt tittar upp en kort stund från mobilen och jag fortsätter: ”Ja
hon var lika gammal som din flickvän, 16 år, och såldes av sin girige
far som brud till denne medelålders gamla gubbe. Det handlar om
ren och skär människohandel!”.
”Åh fan!” Sonen visar ett plötsligt intresse. Jag ser hur han
liksom tänker till. Hans verklighet har för ett kort ögonblick närmat sig medeltidens värld. Han har just upptäckt en tråd mellan
dåtid och nutid. Kanske för första gången i sitt liv lär han sig inte
historiska fakta utantill, utan känner historien ända in i sitt eget
liv. Tänk om någon hade sålt hans flickvän på det där brutala sättet? Vi övergår till att diskutera hur det ser ut idag i världen. Hur
många kvinnor som far illa och som säljs till olika män, prostitution och tvångsäktenskap. För trots allt, historien har en tendens
att återupprepa sig. Det ringer i sonens mobil.
Det är hans flickvän. ”Du jag måste berätta, du
vet det fanns en kung som köpte sin fru som
var 16 år som du...” En spännande historia tål
också att föras vidare.

kolumnen

En tråd
mellan dåtid
och nutid

Annika Gustavsson,
arkeolog

ÖPPET HUS
måndagar kl 18- 20
U Gruppträning
U Styrketräning
U Sjukgymnastik
U Naprapat

U Massage
U Kostrådgivning
U Personlig träning
U Barngrupp

Välkommen!
Mer information?
Besök vår hemsida stenhamragym.se
eller ring 070-896 29 55
Öppet alla dagar 04.30-24.00

STENHAMRA
GYM&REHAB
www.stenhamragym.se, Tel: 0708-96 29 55
5

MÄLARÖARNAS

På med morgonrocken
Ut till brevlådan!
En i ordets rätta bemärkelse
“rykande färsk” Mälaröarnas nyheter
kommer numera i ottan varannan torsdag.
Allt i anslutning till den stundande helgen
med tid att planera för kommande
aktiviteter, evenemang och inköp.

100 %

Mälaröarna till
morgonkaffet

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som dock
har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett inlägg
i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom de
åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.

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

”Alla ska kunna vara med och
då är ekonomin en del av det”

Rickard Lind

Ekerö IK:s fond ska hjälpa familjer
EIK| En av svensk idrotts
målsättningar är att alla
barn ska kunna delta
oavsett hur föräldrarnas
ekonomi ser ut. I Ekerö
IK har spelarna kunnat
låna utrustning. Snart kan
familjer också söka stipendier från en fond som
föreningen startat.

d_d]Wh h Wjj WbbW XWhd# eY^
kd]ZecWh" eWli[jj [aede#
c_iaW \hkjijjd_d]Wh" iaW
akddWZ[bjW$;a[h?AWhX[#
jWh ^hj \h Z[j eY^ ^Wh ^_j#
jWjd]hW[]dWbid_d]Wh$
Från första april aecc[h

H_ai_Zhejji\hXkdZ[ji kd#
Z[hiad_d]Whl_iWhWjjXWhdi
_ZhejjWdZ[ ^Wh Xb_l_j ZohWh[
Z[ i[dWij[ j_e h[d$ ;d Wl
il[dia _Zhejji ijehW kjcW#

\h[d_d][d Wjj ^W [d \edZ
iec h j_bb]d]b_] \h WbbW
c[Zb[ccWh" eWli[jj l_ba[d
_ZhejjZ[ioiibWhc[Z$
Cb[j h Wjj \Wc_b`[h iec
iWadWh [aedec_iaW \hkj#
ijjd_d]Wh iaW akddW iaW
[jj ij_f[dZ_kc \h Wjj akd#

dWX[jWbWWl]_\j[heY^WddWj$
Il[diaW _i^eYa[o\hXkd#
Z[j ^Wh ldj eY^ lh_Z_j f
aeijdWZi\h]Wd$
:[ h eYai _ \hZ c[Z
Wjj" j_bbiWccWdi c[Z B_d#
dkd_l[hi_j[j[j"j_jjWf^kh
[aedec_d fl[haWh XZ[
h[ahoj[h_d] Wl doW kjlWh[
eY^[dia_bZWif[bWh[iY^Wdi
WjjboYaWi_decifehj[d$
Rickard Lind"abkXXZ_h[ajh

_ ;a[h ?A" joYa[h _dj[ Wjj
_Zhejj ^Wh Xb_l_j [d abWii#
\h]W$ C[d Z[j aWd Xb_ Z[j

ec _dj[  \eaki b_]][h f
kd]ZecWh eY^ Xh[ZZ_Zhejj
eY^ec_dj[_Zhejj[dboYaWi
^bbW \Wij l_Z Z[j ^Wd aWbbWh
\hZ[dil[diaWceZ[bb[d$
Å :[j ^WdZbWh ec Wjj X[#
ijccWi_]\hlWZZ[jhl_
l_bb eY^ i[ZWd l]W jW aed#
i[al[di[hdW dh _dj[ WbbW
^bb[h c[Z$ ? ibkjdZWd h
Z[j l_aj_]Wij[ Wjj WbbW XWhd
iec l_bb aWd lWhW c[Z eY^
Wjj Z[ ^Wh heb_]j" i][h ^Wd
eY^\ehjijj[h0
Å =[d[h[bbj `eXXWh l_ \h
Wjj ^W i b]W Wl]_\j[h iec

c`b_]j$7bbWiaWakddWlWhW
c[ZeY^Zh[aedec_d[d
Z[bWlZ[j$:[j^WhWbbj_Z\kd#
d_ji [d iZWd joij l[h[di#
aecc[bi[_dec\h[d_d][d$
Ishockey är [d Wl \h[d_d]#
[di ZohWh[ _Zhejj[h eY^ Z[j
hihia_bjkjhkijd_d][diec
aeijWh$
? ;a[h ?A ^Wh XWhd eY^
Z[hWi \hbZhWh ZeYa akddWj
X[jWbW [d c_dZh[ Wl]_\j \h
Wjj i[ZWd \ j_bb]d] j_bb X[#
]W]dWZ[iah_ZiaeheY^abkX#
Xeh$

Å :[j h Wbbj_Z d]ed iec
dWffWh f Z[j$ Dh [d kd]
if[bWh[ i[ZWd ln[h kh i_dW
X[diaoZZ j_bb [n[cf[b" ^Wh
Z[jXWhWlWh_jWjj]eY^XojW
cej[dijhh[ijehb[aeY^f
iijjifWhWb_j[f[d]Wh$I[#
ZWd h `W] _dj[ ia[h f ec
l_ l[hab_][d jW]_j X[jWbj d#
]ed ]d]" X[hjjWh H_YaWhZ
B_dZ$
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Travet har fått en femte hedersambassadör
TRAV | På årets Hästgala
sällade sig Margareta
Wallenius-Kleberg till den
unika skaran av travets
hedersambassadörer.
”Hedrad och stolt”, sa
Menhammar stuteris first
lady.

\hedj"[jjlWhJhWl[ji^[Z[h#
iWcXWiiWZh$
Fh_i[jZ[bWikjWl7J=eY^
Il[dia jhWlifehj j_bb d]ed
iec kffchaiWccWji \h
Wjj ^W ]`ehj jhWlifehj[d [d
ijeh j`dij _ i_d b_li]hd_d]
eY^\ehj\WhWdZ[]hZ[j$

<[cfh_i[heY^kjcha[bi[h
Z[bWZ[i kj kdZ[h Z[d WdZhW
WlZ[bd_d][d Wl >ij]WbWd
(&'* f IjeYa^ebc MWj[h#

I år utnämndes CWh]Wh[jW

MWbb[d_ki#Ab[X[h]" C[d#
^WccWhijkj[h_$
È?c[hd,&h^Wh]hZ[di

cWha[hf;a[hlWh_j^[cl_ij
j [jj Wl Z[ c[ij \hWc]d]i#
h_aW eY^ abWii_iaW il[diaW
ijkj[h_[h$>hÓddi[jj,&#jWb
Wl[biijed" \ohW" \[c ^_d]ijWh
eY^ jejWbj Y_haW )&& ^ijWh$
>h X[Zh_li \hijabWii_] jh#
d_d]i# eY^ jlb_d]il[haiWc#
^[j _ Ij[\Wd >kbjcWdi h[]_$
>h Óddi \hWc\h Wbbj Fh_n
ZÊ7c[h_gk[#l_ddWh[d CW#
^WhW`W^È" iah_l[h 7J= _ i_jj
fh[iic[ZZ[bWdZ[$

J_Z_]Wh[ Óddi \ohW JhWl[ji
^[Z[hiWcXWiiWZh[h0 @hl#
i\Wai" Ij_] > @e^Wdiied"
@_c<h_YaeY^Ebb[=eef$
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Svensk Travsports ordförande
Hans Ljungkvist delar för ST
och ATG ut diplomet för Travets
hedersambassadör till Margareta
Wallenius-Kleberg.
Foto: Kanal 75

DET HÄNDER TILL DEN 5 MARS

HANDBOLL | Damer div 4b: 23/2 kl 16:15 Tappströms Bollhall: Skå IK - Tungelsta IF INNEBANDY | Damer div 4n: 22/2 kl 11:15 Tappströmsskolan:Ekerö IK-Högalids IFHerrar div 2n: 1/3 kl 15 Tappströms bollhall:
Ekerö IK-Bele Barkarby IF IBF  Herrar div4v: 1/3 kl 11:45 Tappströmsskolan: Skå IK & Bygd.-IK-Stym Herrar div 5b : 22/2 kl 12:45 Tappströmsskolan: Adelsö IF-Ängby IF 1/3 kl 13:15: Tappströmsskolan: Mälarö
IBK-Solitaire IBK ISHOCKEY | Herrar div 2 : 21/2 kl 19.30 Allhallen: Mälarö HF - Rimbo HC ((%(ab',7bb^Wbb[d0CbWh><#IkZ[h[j>9

Sportnyhet?
Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

LÄGET 17 FEBRUARI

HANDBOLL

INNEBANDY

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

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
10
7
6
6
6
5
2
1

0
1
0
0
2
1
1
0
0
1

1
2
4
7
6
7
7
9
12
12

368
302
303
292
259
224
253
303
155
202

-

210
227
239
264
274
226
261
296
360
304

26
23
20
14
14
13
13
10
4
3

INNEBANDY

INNEBANDY

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

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
9
6
6
6
6
4
3
4
1

1
2
4
3
2
2
4
5
1
0

0
3
4
5
6
6
6
6
9
13

146
108
89
79
53
69
88
63
68
50

- 46
- 69
- 71
- 72
- 64
- 91
- 78
- 62
- 69
- 191

40
29
22
21
20
20
16
14
13
3

INNEBANDY
12 11
10 7
11
7
12 6
10 4
11
4
11
3
11
0
Utgått

1
2
0
0
1
0
0
0

0
1
4
6
5
7
8
11

87
64
66
63
37
54
43
15

-

15
35
51
52
39
54
66
117

Herrar div 2 n
Tumba GOIF
18
Ingarö IF
17
Grimsta AIK
18
Råsunda IS
18
Bele Barkarby IF IBF 17
Ekerö IK
17
Tyresö Trollb.Ungd.
17
Högalids IF
17
Hammarbyhöjden IBK 17
Vallentuna IBK
17
Vendelsö IK
17

34
23
21
18
13
12
9
0

15
11
11
10
10
8
6
7
4
1
1

1
2
1
3
2
2
5
1
4
1
0

2
4
6
5
5
7
6
9
9
15
16

172
148
126
131
127
145
113
100
111
65
66

-

86
110
91
103
97
128
102
94
127
200
166

46
35
34
33
32
26
23
22
16
4
3

13
13
10
8
7
5
2
4

4
2
1
5
4
3
5
2

2
4
6
6
8
10
13
13

85
85
63
63
64
53
52
51

-

50
55
39
63
78
65
82
84

35
30
24
0
-14
-12
-30
-33

ISHOCKEY
13
14
13
12
13
12
12
12
11

11
10
7
6
6
4
4
2
0

0
1
2
1
1
3
2
2
0

2
3
4
5
6
5
6
8
11

124
103
74
67
81
60
76
61
34

- 56
- 70
- 54
- 40
- 73
- 77
- 90
- 84
- 136

33
31
23
19
19
15
14
8
0

Herrar div 2
Rimbo IF
MB Hockey
Mälarö HF
GötaTraneberg
Linden Hockey
Sudrets HC
Järfälla HC
Lidingö Vikings

19
19
17
19
19
18
20
19
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LVC Lidingö U12

sport krönikan

Heder till Lidingö som
efter alla konstens regler lyckades både med
att få till backen så att
tävlingen 15 februari gick
att genomföra och deras
ändlösa vänlighet till att
se glatt på allt.

F

örst ut var killarna i arla
morgon och vi mönstrade
14 stycken heta då tre hoppat av utav sjukdomsskäl.
Ordentlig pepp av Åsa på start,
värmande ord från pappa Blomberg, pappa Teo och pappa Hagerud
samt hejande parents i målområdet.
Bästa resultat prickade Timpa in
med en fjärde plats. Grattis! Gladast
var Tom och Jonas som lyckades
plocka otroligt många placeringar
med sina andra åk. Grattis till er
också. Deppigt var det för några av
de våra då de ville mer än de ﬁck ut
denna dag. Dock tycker jag att hela
truppen av killar ska vara stolta då
anledningen till att snön smälte och
regnet kom var den värme denna
grupp har. Tjejerna anslöt strax

före andraåket för killarna. Direkt
kom bjällrorna fram och våra tjejer
hejade på våra killar. Heder till dem
Tjejerna ﬁck dock mer regn än vad
killarna hade och ﬁck det lite tuffare.
Bästa ”MASK:are” denna dag var en
tjej och hon heter Ellie. Missnöjd
med sitt första åk men tar ändå en
pallplats med sin tredje plats! Vad
ska man säga om denna stilåkare?
Elin skrällde och gjorde två superﬁna åk på en 20:e plats tätt följd av
Saga på en 23:e och Linn på en 29:e
plats.
”Det kändes mycket bättre i andraåket fast det var en sekund långsammare än första åket” var en bra
beskrivning på denna dag.
Julle, MASK U12

’’

’’Gladast var Tom och
Jonas som lyckades
plocka otroligt många
placeringar med sina
andra åk’’

Dags att bok
a:

Skidskola!
på vår hemsi
da

Mån-fredag 17.00-21.30
Lör & Sön 09.30-17.00
Välkommen till vinterlandet på Ekerö för hela
familjen. Vår skiduthyrning & nyrenoverade cafét
är alltid öppet när backen är öppen.

• Välkomna med bidrag till Sportkrönikan!

Här ger vi utrymme för personliga reﬂektioner kring lokala sporthändelser, såväl små som stora. Ta chansen att förmedla din upplevelse kring
en sporthändelse med egna ord. Redaktionen förbehåller sig rätten att
redigera texten till lämplig längd före publicering. Mejla ditt förslag till
sporten@malaroarnasnyheter.

PREMIÄR!

www.ekebyhov.com • facebook.com/ekebyhovsbacken

Nya ŠKODA Yeti har allt ifrån den senaste fyrhjulsdriftstekniken till automatisk
Ôltyj{tn{rwpÕVälkommen till ŠKODA Stockholm och provkör redan idag!

NYA YETI

ŠKODA Yeti Outdoor Driver’s Edition
2,0 TDI 140 hk DSG 4x4 fr. 271 900 kr
Utrustad med bland annat: Bi-xenon strålkastare Bakljus, LED-design,
2-zons Climatronic Navigationssystem Amundsen Parkeringssensorer
fram/bak Backkamera Off Road Assist (endast till 4x4) Avtagbar dragkrok
Ȗruuwo{Õ2 060 kr / mån

nj|rwpo{Õ1 640 kr / mån

²{vw|Õo{Õ1 783 kr / mån

Finns även som ŠKODA Yeti Driver’s Edition
1,4 TSI 122 hk 4x2 fr. 199 900 kr

Stockholm
www.skodastockholm.se

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 11-15

Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km CO2 från 164 g/km. SKODA Finansiering
36 mån, 30% kontant/särskild leasingavgift, 50% restskuld/restvärde, rörlig ränta baserad
på STIBOR 90 december 2013 (eff. ränta 4,36%). Leasingavgift exkl moms. Förmånsvärde
är beräknat exklusive bränsle och redovisad netto per månad vid 50 % marginalskatt.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
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I Träkvista fritidsgård tränar armbrytarna för fullt. Tränaren Anders Svensson (stora bilden t.v.) tror på flera medaljchanser.
Foto: Lo Bäcklinder

Tolv EIK-armbrytare till SM i Vimmerby
ARMBRYTNING | Den
27 och 28 mars åker tolv
av Ekerö IK:s armbrytare till SM i Vimmerby.
Förhoppningen är att få
med sig flera medaljer hem.
– Jag tror att vi har ﬂera medaljchanser. Under de tävlingar vi har deltagit i under året
har ﬂera av våra medlemmar
tagit både guld-, silver- och

bronsmedaljer, berättar tränare Anders Svensson.
Under det dryga år som
armbrytningssektionen varit igång har medlemmarna
strömmat till och träningen
sker numera i Träkvista fritidsgårds gymnastiksal istället för i klubbhuset, för att
alla ska få plats.
– Vi har också ”vaccinerat” oss mot doping, vilket

är en förutsättning för att
man ska få delta i SM. Det
betyder att jag har utbildat
mig kring dopingfrågor och
kan ge stöd och råd till medlemmarna, förklarar Anders
Svensson.
Då armbrytning fortfarande är en förhållandevis
liten sport är SM en öppen tävling som man kan
delta i om man är medlem

i en klubb som är registrerad i svensk armsport. Den
27 och 28 mars åker tolv av
Ekerö IK:s armbrytare till
SM i Vimmerby. Förhoppningen är att få med sig ﬂera
medaljer hem.
Ekerö IK armbrytningssektions deltagare i SM:

1. Henrik Axman, senior -85
kg

2. Anders Svensson, master
+100kg samt senior -110kg
3. Robert Berggren, junior
+80kg
4. Ulrica Seijbold, master
5. Albin Lygdman, subjunior
samt juniorpojkar -50kg
6. Peter Schyssler, senior
-80kg
7. George Chamoun, senior
-85kg
8. Emanule Chamoun, junior

-85kg
9. Marco Andersson, master
-70kg samt senior -70kg
10. Dennis Söder, senior
+110kg
11. Daniel Nyrén, senior
-110kg
12. Elin Ahlström, subjunior
ﬂickor
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Skås Mammutar segrade
över EIK Cougars i derby
HOCKEY | Den 14 februari
var det dags för derby
mellan Mälaröarnas två
hockeylag bestående av
mammor. Skå IK:s mammutar vann med 10-1 över
EIK:s Cougars.

Adde Högberg, tränare för
Skås lag.
Han berättar hur laget
startades för att skapa bra
sammanhållning
mellan
mammorna och att de tränar
i stort sett varje vecka i Allhallen.
Senast Skå och EIK:s
mammor möttes i ett derby
var 2009, men däremellan
har de mötts i lite mindre

konstellationer och sammanhang för att tampas om
pucken.
Nu passade de dock på att
sammanstråla för en rolig
happening för att ﬁra Alla
hjärtans dag och bjuda sina
familjer på en match.

Hockeymammorna i Skå IK:s mammutar vann över Ekerö IK:s cougars när det vankades derby i Allhallen på
Alla hjärtans dag.
Foto: Garpendal

– Det var en rolig match
både för spelarna och för
mig. Det var kul att vi vann
”kriget om ön”, skrattar

Skås hockeykillar vann serie

Tjugonde fotbollscupen i Skå

ISHOCKEY | Med stark vilja
och glatt humör vann Skå
IK:s hockeykillar -02 sin
serie när de nu för första
gången hade åldern inne för
att räkna poäng.

FOTBOLL | När Färingsö
Träbollen firade tjugoårsjubileum den 7 till 9
februari rullades ännu en
gång inomhusmattan ut
över isen i Allhallen. Den
här gången var det dock
bara barn och ungdomar
som spelade.

I Stockholms ishockeyförbunds ”U12 Lätt A” tog Skå
IK hem seriesegern när de
spelade sin sista match den
12 februari. Matchen spelades
mot Spånga 1 och slutade 1-1
efter att Skå kvitterat då det
återstod 30 sekunder speltid.
– De har en otroligt stark

vilja, de ger aldrig upp och de
är ett glatt gäng där de ﬂesta
spelat ihop länge, säger lagledare Maria Häger.
Att de skulle kamma hem

vinsten var det ingen som
trodde vid seriestarten. En
hel del skador och en duktig
målvaktstjej som ﬂyttade
mitt i säsongen har också
talat emot en seger, men i
slutändan var det ändå de
som tog topplaceringen.
– Trots att de är få spelare
och har fått låna från både

äldre och yngre lag, så har de
kämpat jättebra. Nu avslutar
vi säsongen med först en cup
i Finland i mitten av april och
sedan Stockmos cup i början
av april i Allhallen, säger Maria Häger.
Ekerö IK:s 12-åriga hockeyspelare spelar i samma serie
och slutade på plats fem efter
sin sista match som de spelade mot Sollentuna HC 2.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

– Det vi gjort annorlunda
detta år är att ändra från en
seniorcup till en ren ungdomsturnering med pojkar
och ﬂickor födda mellan
1999 och 2005. Det var en

lyckad ändring, bland annat för att det varit svårt senaste åren att få in seniorlag
och dessutom har det ibland
varit begränsat med publik,
berättar Rolf Classon, Skå
IK.
Grupperna fylldes på snabbt
i år och 60 lag från Stockholm och Norrtälje ﬁck plats
och spelade 120 matcher under de två dygn som cupen
pågick.
– Dessutom blev det väldigt mycket publik med

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

massor av föräldrar, syskon,
far- och morföräldrar vilket var jätteroligt, säger Rolf
Classon.
Skå IK:s herrlag låg bakom
arrangemanget och skötte
allt från kiosk, städning till
sekretariat.
Från början hette cupen
”Folksambollen”, men efter
sponsorbyte blev namnet istället ”Färingsö Träbollen”.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Etabl: 1949

MÄLARÖARNAS

EKERÖ KULTUR PRESENTERAR:

RALPH ERSKINE 100
UTSTÄLLNING I GALLERI UTKIKEN,
EKERÖ KULTURHUS 24/2 – 22/3

100 %

Invigning av
mobilappen
”Erskine i din
mobil”

Mälaröarna

Mån 24 feb
19:00
Invigning av
utställningen
Arkitekt

Bengt Ahlqvist
berättar om sin vän
Ralph Erskine
Hela sportlovet
i Galleri Utkiken

Sportlovsverkstad
för barn 6 – 12 år
med konstnären Stig Holm
Platsbiljett behövs, gratis på
biblioteket i Ekerö C fr 10/2
Det händer mer spännande
saker under våren: Läs i Kultur
i Ekerö och på www.ekero.se

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

Bygga nytt, Bygga om, Bygga till
YA Bygg är ett lokalt Ekeröföretag med 16 medarbetare som antar
alla utmaningar gällande byggprojekt och vilka lösvirkesbyggnader som helst.
Inget bygguppdrag är för litet eller för stort för oss. Vi bygger allt från garage
till kontorshus och hallar. Kök och badrum ligger nära hjärtat.
Vi tar på oss uppdrag i hela Stor-Stockholm.
Vi har alla försäkringar och behörigheter som krävs och har kollektivavtal.
Välkommen att pröva oss !

Tel kontor 08-56030812. Kundtjänst 070-7253233. Bryggavägen 110
www.yabygg.se

• 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.

Biljettsystem
ger ovärdigt
utanförskap
Färjans elektroniska biljettsystem är odemokratiskt.
Det skapar utanförskap för
alla som av olika orsaker
inte hanterar plastkort,
datorer och mobiltelefoni,
exempelvis människor med
funktionsbegränsningar
oavsett ålder eller människor som nekas plastkort.
Systemet är bekvämt för oss
som kan hantera det, men
var är omtanken för de som i
det elektroniska beﬁnner sig
i ovärdigt utanförskap på vår
allmänna färja?
Vi måste tänka både till
och om!
– Hans Henriksen
Gällstaö
Socialnämnden M

Kör runt!
REPLIK

En kommentar till det nya
biljettsystemet. Jag har slutat
åka färja, det är enklare att åka
runt, men det är väl det de
vill att vi ska.
– TR
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Skändade gravar dyr affär
och hjälpte mamman att leta efter
släktingarnas gravsten. När hon
lutade sig över en gravsten för
att läsa texten på andra sidan föll
den och hon avled genast av den
tunga stenen som bara var 60 cm
hög. Därefter har det i media uppmärksammats ﬂera olyckfall där
besökare och kyrkogårdsarbetare
skadats av fallande gravstenar.

Visst är det sorgligt att
besöka sina anhörigas gravar
och ﬁnna att någon gjort
åverkan. Flera insändare har
vittnat om hur ledsamt det
känns när ljuslyktan är tom och
blommorna uppryckta. Skönt
då att andra läsare kan bidra
med förklaringen att ”vandalerna” troligen är kråkfåglar
som söker mat och vatten.

Men vad ska man tro när hela gravstenen är omkullvält? Vem kan ha
gjort något så illvilligt?
Till Allhelgonahelgen var vi ett
stort antal kyrkobesökare som stod
och betraktade förödelsen på vår
kyrkogård. Ett 20-tal gravstenar
låg omkullvälta. Det såg mer eller
mindre ut som ett slagfält. Några
eller någon hade valt att välta stenarna lagom till den helg på året
som samlar ﬂest besökare vid ungefär samma tidpunkt. Vi stod där
med våra ljus vid mörkrets inbrott
– och såg bara förödelsen. Det
kändes beklämmande och sorgligt.
Så vad hade hänt? När det blev
vardag kontaktade jag kyrkan och
ﬁck veta att alla stenar som kändes
vickiga hade ”behöriga” vält
omkull lagom till Allhelgona.
Om vår kyrkogård är någorlunda

representativ så bör det nu ﬁnnas
minst 120 omkullvälta stenar runt
kyrkorna i Ekerö kommun. Att resa
en gravsten är inget man kan ordna
själv, skulle det visa sig. Dels är
stenen väldigt tung, men framför
allt för att det nu ﬁnns nya regler
att förhålla sig till upplyser kyrkan
mig. Nu ska gravstenen ha två rostfria fästen, istället för som tidigare,
ett enda av järn. För detta krävs att
två nya hål, cirka 20 centimeter
djupa, borras i stenens bas. Där ska
stagen fästas med godkänd fästmassa. Kyrkan råder mig att kontakta ett stenhuggeri. Det närmaste
i Solna, vill ha 4500 kronor plus
reskostnader för jobbet.
Det innebär, så vitt jag förstår,
att cirka 120 personer kommer att
behöva betala sammantaget närmare en halv miljon kronor för att
få gravstenarna på plats igen.
Nu vill jag veta hur Svenska kyr-

Insändarskribenten vill veta hur Svenska kyrkan på Mälaröarna tänkte när de
valde att välta gravstenar.
Foto: Arkivbild

kans representanter på Mälaröarna
tänkte när de planerade och
genomförde ”gravstensmassakern”. Den som är gravansvarig för
vår sten bor på annan ort och har
fortfarande inte hört ett ljud från
kyrkan på Ekerö. Om vi inte besökt
graven regelbundet hade släkten
varit totalt ovetande.

annons i Mälaröarnas nyheter till
den här typen av information?
Till sist kan jag inte låta bli att irritera mig över att dessa kostnader
är föranledda av att oansvariga
föräldrar låtit sitt barn använda kyrkogården som äventyrslekplats och
klättra runt på stenarna tills en föll
omkull varvid barnet gjorde sig illa.

Varför fick gravansvariga inte

information i förväg så att vi kunde
vara förberedda på förödelsen?
Varför utgår ingen information om
hur stenen ska fästas enligt de nya
reglerna? Varför erbjuder sig inte
kyrkan att samordna återställandet?
I dessa tider av registrering av
snart sagt varje steg vi tar, så tror jag
att de gravansvariga som ﬁnns i kyrkans register enbart ser positivt på
möjligheten att gå samman för att
hålla nere kostnaderna. Exempelvis
tio stenar på en dag med resa till
och från, jämfört med 20 resor för
samma uppdrag utfört olika dagar.
Hur tänker kyrkan hjälpa oss för att
hålla utgifterna nere?
Varför går inte information om
viktiga förändringar generellt hem
till gravansvariga i brev? Varför
använder inte kyrkan sin helsides-

– Birgitta Andersson,
Färentuna

SVAR DIREKT

Replik
”Skändade gravar dyr affär”
Efter den tragiska dödsolyckan i
västsverige oktober 2011 tillämpar kyrkogårdsförvaltningarna i
Sverige nya, enhetliga rutiner för
gravstenssäkerhet. Ett antal stenar
har lagts ned eftersom de bedömts
vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen.
Flickan som omkom i Västergötland 2011 hade lärt sig att läsa

På alla arbetsplatser ska en riskbedömning göras och åtgärder vidtas
för att olyckor inte ska inträffa.
Kyrkogården är en arbetsplats för
våra kyrkogårdsarbetare året om
men också för många skolungdomar som arbetar som vikarie under
sommaren. Det har sedan 1997
funnits centralt framtagna regler
för hur en gravsten ska monteras
och sedan den tragiska olyckan i
Västergötland togs det fram anvisningar för hur man kontrollerar
redan beﬁntliga stenar. Reglerna
säger att stenar över 30 centimeter ska klara ett tryck på 35 kilo,
vilket till exempel motsvarar att en
person tar tag i stenen för att resa
sig upp.
Enligt arbetsmiljölagen måste
gravstenarna kontrolleras och riskbedömas kontinuerligt.
Ekerö och Färingsö kyrkogårdsförvaltningar valde att under
2013 intensiﬁera dessa kontroller,
särskilt inför Allhelgonahelgen
då många besöker sina gravar, och
därmed undvika risken för olyckor.
De stenar som riskerade att välta
har försiktigt lagts ned eller säkrats
på annat sätt i väntan på att gravrättsinnehavaren åtgärdar stenen.
Kyrkogården betyder mycket för
många, vi är vana att uppleva den
som en fridfull och vacker plats.
Arbetet med gravstenssäkerheten
är till för att kyrkogårdarna även
ska bli en säker plats för besökare
och anställda runt om i landet.
Kontakta Ekerö eller Färingsö
kyrkogårdsförvaltning så berättar
vi mer om våra kyrkogårdar och
vårt arbete med gravstenssäkerheten.

– Ekerö och Färingsö
kyrkogårdsförvaltningar

Äntligen har jag förstått!
REPLIK

Jag blev mycket glad och
lugnad över förra numrets

alla insändarsvar. Jag känner
igen mig precis i Kenth
Petterssons situation.
Uppskattar verkligen att

mig när jag besökt mina käras
ni som listat ut varför gravljusen försvinner delade med gravar.
er. Nu kan jag med frid sörja.
Detta ”tjuveri” har tärt hårt på
– Ulla, Färentuna

Skor i matsalen tack!

Segaste internet

Känslan när man kommer in i matsalen i
Uppgårdsskolan och är hur hungrig som
helst: man kommer fram till matvagnarna och ska ta mat och så
trampar man på en makaron
eller potatis eller vad som helst.
Det är likadant när man ska hämta
vatten till sig så är det någon innan som har spillt och inte
torkat upp efter sig. Detta är sjukt jobbigt och det är inte
kul alls att ha makaroner eller något annat under strumpan! Därför tycker jag och fler att man ska få ha skor i
matsalen!

Ekerö kommun är en av de
sämsta kommuner i hela
Storstockholm när det gäller
internet och ﬁber. Det ﬁnns
ﬁber på få tätbefolkade delar av
Ekerö men det är inte på grund
av att kommunen har tagit
initiativet utan företag som
vill tjäna pengar på förbannat
folk på öarna. När det gäller
digital kommunikation så gör
inte kommunen några större
insatser. Dagens samhälle
kräver en snabb uppkoppling

– Smarta eleven

för att kunna allt ifrån att surfa
på de sociala nätverken till att
streama en ﬁlm på Netﬂix.
Om du bor som jag i utkanten
av Stenhamra och har bara
några hundra meter till ﬁberkabel så kommer det ändå
kosta ﬂera hundra tusentals
kronor att ansluta sig. Och
om man bor längst bort på
Färingsö så kommer man
aldrig få ﬁbrer om man inte
har någon miljon som man
bara har liggande.

MN nr 2 -14
14

tyck!
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Jag tycker att kommunen
ska gå ut och satsa pengar till
att vi här på Mälaröarna inte
ska ha lika segt internet som
de som bor ﬂera kilometer
från närmaste tätort. Inte ens
skolorna har någonnämnvärd uppkoppling utan det är
ovanligt att ﬁlmer inte stannar mitt i under lektionerna
var tredje minut.
– En aktiv internet
användare
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Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen

Anslut till Ängby
REPLIK

Jag ser med spänning
framemot kommunens
nya utredning om färja till
Hässelbysidan. Håller med
förra insändarskribenten
att Hässelby strand vore
ett klart bättre alternativ än

öde Lövsta. Men ännu bättre
vore Ängby, där redan kaj
för den tyngsta färjetraﬁken
från Slagsta ﬁnns. Hellre en
längre tur med färjan från
Färingsö och sedan ansluta
mera centralt så man har
nära både till stan och
Järfällahållet. Ärade politi-

Ekerö Taxi har LÄGSTA
A
jämförspris i branschen!!

ker! Lägg extra krut på detta
och gör vår kommun både
mindre sårbar men även
mer tillgänglig. Att proppen Brommaplan avlastas är
en extra bonus.

Ekerö Taxi
Taxi Kurir
Taxi 020
Taxi Stockholm

– Bosse i Färentuna

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!

Hur tänkte man angående brostängning?

rosor
& tack

Tidningen ville ha min åsikt!
Fantastiskt att läsa att Ekerö
kommun rår på Traﬁkverket
och stoppade stängningen
av Nockebybron. Hur tänkte
man? Att skära av en hel
kommun på det sättet. Att

det ens kom upp på förslag
förvånar mig stort. Synd
dock att kommunen inte
lyckats, trots att man försökt
vad jag förstått genom MNs
artiklar, att stoppa andra
galenskaper som färjebiljett-

Bli avtalskund hos Ekerö Taxi!

systemet. Håller med förra
insändaren... Ja,Traﬁkverket,
kopiera SL:s system, det vill
säga man låser inte kortet till
jackan eller viss bil.

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.

– Peter Bergström

Även föräldrar och medarbetare på företag behöver skjuts ibland.
Vi har lösningen! Här gäller samma sak:
Tryggt och säkert och inget krångel.

Hjälpande hand
den behövs
som mest. Jag lyckadess låsa in mina bilnycklar ute på
parkeringen i Ekerö centrum och kvar i bilen låg nycklar
och allt. Hur glad blir man inte då när bilgrannen ska åt
samma håll och man erbjuds skjuts hem.
Rosor och tack till ”Stefan”
i nougatbruna BMW:n
för hjälpen!

Välkommen ombord!

zVad lycklig man blir när man får hjälp när

– Lotta

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.

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

36

Modica mulier AB
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Samtalsterapi

Mottagning
 på Ekerö
För tidsbokning ring
076-798 64 55
www.modicamulier.se
Utveckla ert samarbete!
Skulle det vara ok om livet blev lättare och
roligare? Vill ni ha en bättre samtalston? Vill ni
ha ett bättre resultat? Vill ni ta reda på om ni ska
skiljas eller fortsätta? Med Par/Duocoaching är
det mycket lättare än ni föreställer er!

Företagsstäd
HEMSTÄD - RUT-avdrag!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

MADRINA
Law and Trading AB

Bouppteckning
Arvskifte
Testamente

Boka tid för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt infomöte.

08-735 68 69

Monika Keiller Sjövall Certiﬁerad Par- & DuoCoach
0708-94 74 71

Skytteholmsvägen 2, Solna

www.hampsanket.se

ȱã

Eldningstunnor

IGNIS

Extra stora kraftiga plåttunnor.
230 L .............................. 300 kr/st

Begravningsbyråer

Plasttunnor med lock

Med lång tradition och
gedigen kunskap hjälper
ȱȱĴȱȱĴȱ
§ȱǯȱ
ǯǯ
Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65

Passar bra till fodertunna, vattentunna mm. 220 L ....... 300 kr/st

Plasttunna helgjuten
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive
blanksteg samt eventuell jpgbild.
• Skicka till
familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN,
Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning
samt i mån av utrymme

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?
Ring

  SÄLJES


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

Snyggt soffbord 80X140
med marmorskiva och
underrede i mässing: 400
kr. Runt matsalsbord 110
cm med 2 st iläggsskivor
50 cm/st + 4 stolar: 1000
kr. Pianostolar en rund
höj- och sänkbar: 300 kr
och en fyrkantig 150 kr.
Tel 560 462 11.

Keyboard Yamaha YPT210 inkl väska med ﬂera
fack och bärrem. Mkt lite
använda. Pris 600 kr.
Tel 070-639 32 37.

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
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

Bas/gitarr-förstärkare
30 w (Laney) i gott skick
säljes. Pris 4200 kr.
Tel. 073-710 68 21.
Säljer en snowboard i ﬁnt skick.
Inkl. bindningar,
skyddsrem och
fodral. Passar
yngre åkare
(10-15 år).
Pris: 600 kr.
Mikael Nork
070-770 93 07.
mikael.nork@hotmail.com

  KÖPES




Jag söker 5-liters tuber
för acetylen-oxygen samt
Mison 5-liters eller motsvarande air liquid.
070-511 69 87.
Leif Eriksson





• Välkommen Elis hälsar farmor och farfar i Närlunda!

  DÖDA




• Lars Alexis Flöjs, Ekerö, avled den 1 februari i en ålder
av 81 år.
• Agneta Elisabeth Sjögren Fredriksson, Ekerö, avled den
3 februari i en ålder av 68 år.

PRIVATA ANNONSMARKNADEN



Anders Hjelm

  FÖDDA

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

Passar bra till ﬂytbryggor mm.
220 L .............................. 300 kr/st
Tunnorna är i nyskick!
0703-100 651

www.ekerobegravning.se
Bryggavägen 110
08-560 301 31

Stort
grattis
mamma/
Eva på
60-årsdagen
23 februari
önskar
familjen.

Grattiskramar
till vår
Jonathan
Graf som
fyller
9 år den
26 februari
från
mormor
och
morfar.

Marianne Carlfors

Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen
Vi har begravningar från 6.750 kr. Se vår prislista på
www.ekeröbegravningsbyrå.se
¨
Vi gör hembesök för din trygghet. Ring för tidsbokning 08-560 360 80
Mälarö Begravningsbyrå (Tistlar & Pioner) Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö
Vi samarbetar med Tistlar & Pioner

Bensinmacks-kuriosa.
Äldre bensinpumpar,
skyltar, inredning, burkar
samt mycket mera. Även
hel byggnad av intresse!
60-talet och äldre.
070-511 69 87.

Jag söker äldre Coca
cola-automater, läskautomater, kraftmätare,
varuautomater, äldre
myntväxlare, reaktionsmätare, gammalt ﬂipperspel 40-70-tal. Enarmad
bandit, neonskyltar äldre
med alla möjliga branscher. 070-511 69 87.
Gassvets liten med
5-literstuber. Har ni något
sådan som ni inte längre
använder. Ring 070-511
69 87.
Mopeder äldre svenska
upp till 80-tal. Även lösa
motorer och delar.
070-511 69 87.
Har ni någon äldre bil 3040-50-60- eller 70-talare
ståendes som bara samlar
damm? Jag kanske kan
vara intresserad!
070-511 69 87.
Spiraltrappa helst i gjutjärn ca 2,5 meter hög. Den
ska vara mycket gammal,
skicket har mindre betydelse men ska vara hel!
070-511 69 87.
Bil köpes. Från -99 och
uppåt! Allt av intresse
Små fel ej hinder.
Tacksam för alla förslag
Rickard 076-265 08 87.
Alla bilar köpes! Från -97
och uppåt, små def inget
hinder. Tacksam för alla
svar! Tel: 073-694 10 03.
Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35.
Vinylskivor köpes! Rock,
Progg, Punk, New Wave,
Jazz, Hårdrock, Modern
jazz, Reggae mm. Betalar

• Privatpersoner annonserar GRATIS
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
• Rekommenderad inlämning: 2 v före utgivning

kontant och hämtar.
Ring eller maila Jörgen.
Tel: 073-808 12 28 eller
jorgen.skoglund64@
gmail.com

  UTHYRES




Malta: Hyr vår ﬁna lägenhet i Marsascala. Lägenheten är på 100 kvm med
fantastisk havsutsikt.
3 sovrum med 6 bäddar
och 2 badrum. Nära bad
och strand samt många
restauranger och barer
på gångavstånd.
Pris fr 4000 kr/vecka.
Telefon: 08-560 212 34
/070-695 12 50.

  ÖNSKAS HYRA




Markbit för uppställning
av manskapsbod, ser ut
som en stuga. El och vatten bör ﬁnnas. Ingen hög
hyra. Jag hjälper gärna till
med olika saker.
070-511 69 87.
Lada, loge eller liknande
för uppställning av veteranfordon. 070-511 69 87.

  ÖVRIGT




Trädgårdsmaskiner av
alla de slag som är
defekta. Jag hämtar
gratis! Motorgräsklippare,
jordfräs, snöslunga,
trimmer, åkgräsklippare.
070-511 69 87.
Jag söker en kylmontör
som kan vara mig behjälplig med läsk- och
Coca cola-kylar, diverse
reparationer, fyllning mm
av äldre hobby- och
samlarkylar. Obs! Ej
kommersiellt! 070-511
69 87.

• 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.
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Kalabaliken på Gärdet Svartsjöbon och före detta TV-chefen Sam Nilsson berättade inlevelsefullt om sina 20 år som chef på Sveriges television
på biblioteket i Ekerö centrum den 11 februari. Kalabaliken utspelade sig inte denna kväll – vad som hände finns att läsa i hans bok.
Foto: Frida Eriksson

Avtackning Lizen Anterud, som lämnar tjänsten som präst på Adelsö
och Munsö för att bli kyrkoherde i Strömsund avtackas av kyrkorådets
ordförande Krister Skånberg och kyrkoherde Peter Strömmer.

Hållbar mathållning Wrangelska salen var fullsatt och intresset stort
när Anna Richert från Svenskt sigill föreläste om ekologisk kontra konventionell mat i samband med Krav-certifieringen av Ekebyhovs slott i
slutet av januari.
Foto: Lo Bäcklinder

HBTQ-kväll anordnades på kommunens ungdomsgårdar den 10 februari. Kian Sigge som arbetar med praktik, utbildning och aktivism,
inom frågor som rör HBTQ, träning och hälsa samt sexualpolitik och
rättvisefrågor föreläste på såväl Träkvista som Stenhamra fritidsgård.

Alla hjärtans dag Barnen på Förskolan Ångbåten önskade alla som
var och handlade i centrum en trevlig alla hjärtans dag genom att sjunga
sina ”kompissånger” och skänka extra mycket kärlek denna dag.

Foto: Marianne Abrahamsson

Foto: Hooman Seydalzadeh

Skridskodagen den 8 februari arrangerades i sista stund. Några dagar senare var Friluftsfrämjandet
Mälaröarna tvungna att stänga skridskobanan vid Tranholmen på grund av försämrad och allt tunnare is.
Skridskodagen bjöd på ”Lilla Vikingarännet” för de yngre skridskoentusiasterna. Dessutom blev det traditionella frivilliga ”plurrövningar” och räddningstjänsten i isräddaraktion.
Foto: Ove Westerberg

Foto: Privat

Erik Lovisin var den som färdigställde Ekebyhovs slott 1714 efter att
Carl Gustaf Wrangel påbörjat byggnationen i slutet av 1600-talet. Göran
Rydeberg, idag anvsvarig för helgverksamheten vid slottet, agerar
Lovisin på bilden. Eriks hustru Catharina Jacobina Wattrang ageras av
Kristina Asplund.
Foto: Privat

Bibliotek i ur och skur Barnbibliotekarie Kerstin Lidman inviger bibliotekets nya fordon på väg till närliggande förskolor med bokpåsar. Cykeln planeras användas till olika uppsökande verksamheter till sommaren.
Foto: Åsa Sjögren
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NYFIKEN?
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Allvarliga trafikolyckor,
narkotikabrott och snatteri

www.ekerobudo.com

Kattis
Klippotek

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

Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62
Ring för tidsbokning kl 9-20!
Välkomna! Kattis

7 FEBRUARI En trafikolycka med svår

personskada till följd, inträffar på Färentunavägen i höjd med Skå flygfält
då en gående person blir påkörd av en
bil.
8 FEBRUARISkadegörelse sker på en

3 FEBRUARI Nedskräpning sker vid

Pråmvägen 4a innergården,
alldeles intill Ekerö centrum

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

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

”Gamla huset butik och café” på
Ekerö.
z Klotteranmälan inkommer från Lidl,
Ekerö.
z På Statoil i Träkvista smiter en bilist
från betalningen efter att ha tankat bilen.


Ring

busskur i Väsby. Tre glasrutor blir
sönderslagna.
z Stöld genom inbrott i en bod på en
sommarstugetomt inträffar i Färentuna.




9 FEBRUARI En brevlåda i Väsbyom-

rådet utsätts för skadegörelse.
z En klotteranmälan inkommer från
Gustavalund.
z Vid Träkvistavallen sparkar någon
sönder fem soptunnor. Dessutom blir
ett fönster på en intilliggande byggnad
krossat.


4 FEBRUARI En båt som är upplagd på
en privattomt i Färentuna blir av med
sin motor.
z Bedrägeri över internet drabbar en
privatperson i Skå.
z Stöld av en plånbok inträffar på ett
behandlingshem i Svartsjö. Lite senare finner man dock både gärningsman
och plånbok.






Jag behöver
datorhjälp
NU!

Skydda
datorn
vid åska

Ring

Ring

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

Vad behöver du?
™

vi fixar det mesta

Målare , elektriker, snickare, allti-allo, någon som städar, någon
som klipper gräs och häckar,
kör till tippen eller något annat?

5 FEBRUARI På OKQ8, Ekerö smiter

ännu en person från sin bensibetalning.

08-410 417 70

Kontakta oss idag så hjälper
vi dig!

www.alltjanstpoolen.se

info@alltjanstpoolen.se
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10 FEBRUARI En viltolycka med rådjur
inträffar på Fornbyvägen på Helgö.
z En klotteranmälan inkommer från
Gustavalund.
z Ännu en viltolycka med rådjur sker,
denna gång vid Ekuddsvägen på
Ekerö.
z En anmälan om klotter på en container inkommer från Jungfrusundsvägen.
z Någon förstör en privat brevlåda på
Väsbyvägen.






6 FEBRUARI Viltolycka med rådjur in-

träffar vid Drottningholm.
z Brott mot ”lagen om tillsyn av
hund” inträffar i Färentuna där en
hund biter en annan hund. Den angripna hunden får besöka veterinär för
omplåstring.
z Viltolycka med rådjur sker på Ekerövägen vid Rastaholm.
z Ett företag i Närlunda utsätts för ett
bedrägeri med hjälp av faktura.
z En bil som står parkerad i Älvnäs
blir av med båda sina registreringsskyltar.
z En cykel blir stulen på Ekerövägen
vid Tappström.








O

| larmet går





len ur en jackficka på Uppgårdsskolan.
12 FEBRUARI En viltolycka med rådjur
inträffar på Ekerövägen vid Färentunavägen.
z Ytterligare en viltolycka med rådjur
inträffar på Ekerövägen. Denna gång
vid Wallenbergs allé.
z Snatteri sker på Ica Supermarket i




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


BRA FINANSIERING

Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

13 FEBRUARI Vid Adelsö kyrka tril-

lar en person av en häst och förs till
sjukhus.
z En person blir gripen för snatteri på
Ica Supermarket, Ekerö.
z En parkeringsskada sker i Ekerö
centrum.




14 FEBRUARI En viltolycka med rådjur

sker vid Karusellplan, Drottningholm.
15 FEBRUARI En stöld genom inbrott i

bil inträffar på en parkering vid Tegelbruksvägen.
z Skadegörelse sker på en brevlåda i
Älvnäs.
z På Wrangels väg inträffar en grov
stöld genom inbrott i en lägenhet.
z En fastlåst cykel blir stulen från
Tillflyktens busshållplats.
z Viltolycka med rådjur sker på Stockmosvägen i Stenhamra.
z Polisen stoppar en personbil på
Ekerövägen vid Edeby gård. Personen blir omhändertagen för drograttfylleri och blir även rapporterad för
grov olovlig körning samt narkotikabrott.








16 FEBRUARI En viltolycka med rådjur

sker på Tureholmsvägen i Skå.
z Även på Hummelvretsvägen på


Ekerö inträffar en viltolycka med rådjur.

i säkra händer

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

Inspirerande endagskurser i härligt lantlig miljö.

BOKA KU
RS
PÅ VÅR
HEMSIDA
,
RING ELL
ER
MEJLA!



PC Akuten

KURSER I HANTVERK för trädgården

Var smart - börja nu!
Slipp långa väntetider!





11 FEBRUARI En mobiltelefon blir stu-
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KÖRKORT I SOMMAR?

Ekerö centrum.
z En trafikolycka med personskada
inträffar på Ekerövägen vid Rastaborg.
z På Färentunavägen vid motor
cross-banan i Skå, inträffar en trafikolycka med svår personskada. Den
skadade personen flygs med ambulanshelikopter till sjukhus, men avlider efter ett dygn.

Glasfusing 16/3 - gör ett fjärilsbad i glas
Trådarbete 30/3 - bind en korg i ståltråd
Pilflätning 13/4 + 27/4 - fläta ett växtstöd
Gjuta betong 11/5 + 25/5 - tillverka egna krukor

.DOOHOVHWLOOnUVP|WHL
6Nn,GURWWVNOXEE %\JGHJnUG
7LG
3ODWV

750-800 kr/kurs. Allt material, handledning, varm lunch och fika ingår.
Anmälan senast 10 dagar innan kursdag.
0736-182244
marianne@heliconiagarden.se
www.heliconiagarden.se/kurser

www.pcakuten.se

7RUVGDJHQGHQPDUV
8SSJnUGVNRODQVLQIRVDO

0|WHVKDQGOLQJDUÀQQVDWWKlPWDSnZZZVNDLNVH
HOOHUSn6Nn,.VNDQVOLIUnQGHQPDUV
9lONRPPHQ6Nn,.V+XYXGVW\UHOVH

Kurser för dig och din hund!
www.malkk.se

malkk
munsö adelsö lokala kennelklubb
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ADVOKATBYRÅ


DATA


ADVOKATBYRÅN

O

Brottmål

O Vårdnad

akel

&k
golv

Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

O Personskador

För hem och offentlig miljö
QKakel och klinker
QBadrumsrenoveringar
QGolvläggning – trä, plast, linoleum, textil
QUtnyttja ROT-avdraget

RANSC

MO
IK

R

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

RB

S

BEGRAVNINGSBYRÅ


O

EN

560 349 30, 528 006 55

H

Ekerö Centrum

T

Asylrätt

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

O

b er ga
Å-

Din verkstad
nära Dig

CHRISTER WERSÄLL AB

SFÖ

RBU

N

BILUTHYRING


BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

b ld

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

STÄDNING


Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.
Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

TAXI


LACKERING


M

Lilla Berga, Skå

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

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

Telefon:

www.micklack.se

BILDBYRÅER


EKERO

Jag behöver
datorhjälp
NU!

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

GOLV & KLINKER


| service för dig! 39

ENTREPRENAD


Annonser på denna
sida kostar

395:- resp 690:per införanden
exkl moms
Årsbokning gäller
Intresserad?
Ring 560 356 00
BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

LOKALER


TRÄD- & TOMTARBETEN


L E D I G A
L O K A L E R
Vi utför det mesta inom
transporter och entreprenader.
Vi levererar grus och matjord.
Flak och containrar.

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

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

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

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


F’SONS
ALLSERVICE AB

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se
MÅLERI


MAX Måleri
30-årsjubileum 2014

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

Har du problem med

VILDSVIN?
VI KAN STAKET!

UBorttagning

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

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
Tel: 560 47 111
,62&HUWL¿HUDGH 
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

BILSERVICE


BYGGVAROR


Se
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering
Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag
www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

EKESIÖÖs
hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

Alla sorter och modeller
med eller utan montering

FÄRGHANDEL


FT EKERÖ AB

PLÅTSLAGERI


FÄRG TAPET
GOLV

08-560 304 54
070-555 15 08
info@nyplat.se
www.nyplat.se
Grundat 1921

Ekerö Färglager
Träkvista Torg
Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

FÖNSTER


Trygghet & Kvalitet
Service & reparationer
av alla bilmodeller

RADIO OCH TV


NY TV?
32¨ från 2.990

Auktoriserad
serviceverkstad för

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

Vi levererar, installerar och forslar
bort din gamla.

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

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

Nibbla Backe 29, Ekerö
Tel: 070-630 57 07

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

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

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

EKERÖ
Ekerö Centrum, 08-560 357 20.

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




Mycket bra läge

EKERÖ RASTA Förverkliga drömmen om en egen hästgård. Mark om 1,1784 ha

Välskött förening

Centralt

Stall med 4 boxar

Förhandsbesked för bostadshus

200m till Mälaren

ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 kr/bud. VISAS Sö 23/2 13.00-13.45. Rastaholms Allé 15. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

SMS:A 48766 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 095 000 kr/bud. AVGIFT 3 093 kr/månad. EP 76 kWh/m²/år. VISAS Sö 23/2 11.30-12.15.
Åkerstigen 115 A. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ MÖRBY Plan villatomt i sjönära område

Detaljplanerat-kommunalt VA

FÄRINGSÖ KUNGSHÄLL 11 rok, ca 230 kvm + 110 kvm

50 meter från Troxhammars golfbana

Stor villa invid Mälarens strand

EKERÖ GUSTAVALUND 5 rok, ca 110 kvm

Utmärkt söderläge invid Bokskogen

Centralt

ACCEPTERAT PRIS 2 525 000 kr/bud. AVGIFT 5 546 kr/månad. EP Energideklaration är ej utförd. VISAS
Ring för tidsbokning. Gustavavägen 112. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

WWW.SVENSKFAST.SE

Företagsdel/Uthyrningsdel

ACCEPTERAT PRIS 4 495 000 kr/bud. TOMT 3 529 kvm. EP 61 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Kungshäll
19. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 45767 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 475 000 kr/bud. TOMT 1 083 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Gryningsvägen 2. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

Stilrena materialval

SMS:A 34881 TILL 71122

Läckert kök från 2011

SMS:A 47381 TILL 71122

SMS:A 48140 TILL 71122

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, ca 64,8 kvm

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

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

