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DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Zakarias och Zebastian Berg från Stenhamra är med i OS-kommitténs satsning för OS 2020. På bilden gör 
Zakarias en volt över Bertil Mattsson som var hans första tränare i Skå IK. | 30              Foto: Ove Westerberg

Oklarheter
om färjans
nya system
Detaljerna kring hur Ekeröledens nya biljettsys-
tem skulle utformas presenterades inte för kom-
munstyrelsen före införandet. Hur mycket visste 
man egentligen? | 4

ENTREPRENÖR SÄGER SITT
Ekerö kommun avbröt VA-utbyggnaden mellan  
Lisselby, Svartsjö och Vifärna på grund av delade 
meningar om vad som ska ingå i entreprenaden. ”En 
vilseledande formulering”, säger entreprenören. | 6

”Det är förvånande att man vill bygga en 
bussdepå vid Enlundavägen på Färingsö. 
Man låser åter igen fast sig på en liten yta 
som förhindrar en eventuell framtida utbygg-
nad.”  | 36 tyck

VALET 2014 – OM SKOLAN
Kommunens politiker berättar om deras visioner och 
tankar kring skolan, lärarna säger vad de vill att politi-
kerna ska prioritera. | 8 och 12

RÄTT ELLER FEL OM MATPRIS
Ö-partiet anser att beslutet om matpriset på Ekgården 
fattats med hjälp av bristande underlag. Socialnämn-
dens ordförande tycker dock att allt har gått rätt till. | 16

RALPH ERSKINE 
100 ÅR
I dagarna skulle drottning-
holmsbon och arkitekten 
som bland annat ritade 
Ekerö centrum, Ralph Er-
skine ha fyllt 100 år. Detta 
uppmärksammas såväl 
på Ekerö som runt om i 
Sverige | 22-23

BROTTNINGSBRÖDER SOM OS-SATSAR
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 Dags att
deklarera! 



Ekerö Sol

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

Klipp ut 
& ta med!

Värdecheck

Tjejdel
Kondition
Fria vikter

Under mars månad 
bjuder vi på inpasseringsbricka!

TRÄNA FÖR

199kr
/mån

(värde 20kr)

DROP IN SOLARIUM 6-23 ALLA DAGAR Ingång vid Always Fitness

Sola fr.
30kr

Tegelbruksvägen 1
Erbjudandet gäller t.o.m 14/3-2014. Vi reserverar oss för ändringar och fel.
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2 för 1! Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

2 för 1

  

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

Namn:............................................................................................................................................................................................. 

Min bokade tid:       Datum...........  / .......... Kl.....................

50% Ring och boka en tid redan idag! 

RABATT SYNUNDERSÖKNING
Utförs av legitimerad optiker

Gäller t.o.m. 2014-04-26  Ord. pris 290:-. Gäller för glasögon, 
ej linser, intyg, recept etc. Ej köptvång.

Vid köp av nya kompletta glasögon, bjuder vi på ett extra par från utvalt 

sortiment (Värde: 2990:-). Gäller lagerglas +-6/-2. 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller t.o.m 2014-04-26

 | mn2 

Den trånga Ekebyhovsallén utgör idag färdväg för 
både bussar, hästekipage och övriga trafikanter. 
Ibland är det svårt att samsas. Läs mer om när det 
inte fungerar på sid 14.                   

FOTO: CARIN TELLSTRÖM

Driftiga barn på Stenhamraskolan skrev själva 
brev och samlade namnunderskrifter för att få en 
klocka till skolgården. Kommunens företrädare 
åkte ut och besökte dem. Läs om detta på sid 18. 
                                          FOTO: RODRIGO PARAS
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PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
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Nu håller du ett fullspäckat nummer av 
Mälaröarnas nyheter i din hand. Som vanligt 
kan du ta del av såväl våra mer djuplodande 
texter som artiklar om allsköns framgångs-
rika och drivna mälaröbor samt axplock ur 
aktiviteter och evenemang som ägt rum 
under de senaste veckorna.

Diskussionerna kring betalningen på 
Ekeröledens färja har börjat bli en följetong. 
I detta nummer kan du läsa om hur mycket 
kommunen visste innan förändringarna i 
betalningssystemet gjordes. Vi har också 
dykt ner i skolvärlden och berättar om både 
lärarnas, politikernas och föräldrarnas syn 
på vad som bör prioriteras.

Hur kostnaderna för luncherna på 
Ekgården har räknats fram är en fråga 
som har diskuterats i många forum, bland 
anant under flera kommunfullmäktige-
sammanträden. Det skriver vi också om 
i detta nummer, liksom de två begåvade 
brottningsbröderna Berg, som Olympiska 
komittén satsar extra på.

Vi tittat även närmare på befolknings-
statistiken för 2013 och vilka larm som 
Södertörns brandförsvar har ryckt ut på 
under föregående år.

Ekerö centrums skapare Ralph Erskine 
tillägnar vi ett eget uppslag i samband 
med hans 100-åriga födelsedag och så har 
vi förstås  våra fasta avdelningar med allt 
möjligt smått och gott: 50 år sedan, Öarna 
runt, På gång och Larmet går. 

Välkommen att dyka in!
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Accepterat pris 1 595 000 kr Rum 2 rum, varav 1-1 sovrum Boarea 55 kvm Tomt 2 085 kvm Byggt 1964

Visas Sön 9/3 11.30-12.30 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Munsö Korpvägen 3

Med ett lugnt läge längst in i området med

hörntomt mot skog och allmänning ligger detta

gedigna parhus. Renoverat kök och duschrum.

Altan, delvis under tak i väster mot

allmänning. Förråd och garage är inrett som

uthyrningsdel m eget kök och duschrum.

Några minuters promenad till buss, skola,

förskola och mataffär.

Accepterat pris 2 700 000 kr

Rum 4 rum, varav 3 sovrum

Boarea 117 kvm Tomt 395 kvm

Byggt 1986

Energiprestanda 109 kWh/kvm år

VisasSön16/315.00-16.00Mån17/318.00-18.30

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Nyckelby
Nibbla Backe 44

Högst upp i västra Sandudden bygger C4-hus

rymliga villor om 198 kvm i två plan.

Vardagsrum o kök i öppen planlösning på övre

plan med stor terrass och utsikt! Ett bra

alternativ för den stora familjen med 5 st

sovrum och två badrum. Några minuters

promenad till buss, skola och förskola. Sista

huset av denna modell!

OBS! Vi träffas på Sanduddsvägen 60.

Fast pris 5 890 000 kr

Rum 7 rum

Boarea 198 kvm Tomt 1 003 kvm

Visas Sön 9/3 14.30-15.30 Sön 23/3 14.30-15.30

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Sandudden
Tallåsen 11

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.

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 9/3 14.30-15.30

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Sandudden
Sanduddsvägen 52 och 56

Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 124 kvm Tomt 1 100 kvm Byggt 1996 Energiklass E

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Kungsberga Tians Väg 2, sjönära!

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Välskött och bra planerad 3:a i markplan med

härlig trädäckad altan i söder om ca 15 kvm.

Stilrent renoverat kök från 2006, med svart

sjösten och sandfärgade luckor. Ljust

vardagsrum och två bra sovrum. Duschrum

med tvättmaskin.

Accepterat pris 1 650 000 kr

Avgift 5 864:-/mån (inkl värme, vatten och

kabelTV(basutbud))

Boarea 80,5 kvm Vån 1 av 3 (Hiss)

Energiprestanda 84 kWh/kvm år

VisasSön9/3 13.15-14.00Mån 10/3 18.00-18.30

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

3:a Ekerö | Ekerö Tätort
Tegelbruksvägen 9D

Helt nybyggd 5:a i trevliga Bokskogen nära

Ekerö Centrum. Fyra ordentliga sovrum med

badrum på privat övervåning. Nedervåningen

bjuder på öppen planlösning mellan kök,

vardagsrum ut till trevlig altan. Här finns även

tvättstuga i badrum. Här är bara att flytta in

och trivas! Utsikt mot grönområde.

Accepterat pris 2 600 000 kr

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 | Ekerö Tätort
Gustavavägen 110

Välkommen till ett toppenboende i lagom

storlek. Varför inte njuta av ett eget hus utan

insyn och knappt någon trädgård att ta hand

om? Trygg innergård med härlig uteplats där

solen sträcker sig in på gården nästan hela

dagen! Fint renoverat kök. Möjlighet till fem

sovrum.

Accepterat pris 2 995 000 kr

Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum

Boarea 111 kvm Tomt 237 kvm

Byggt 1967

Energiprestanda 119 kWh/kvm år

Ring för tidbokning

Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Ekerö Tätort
Tennisgränd 15



Vår idé är att tillhandahålla ett 
komplett sortiment med maskiner, 
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner. 

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare
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JUNGFRUSUND | På kom-
munfullmäktiges möte i 
februari uppstod en dis-
kussion om vad som verk-
ligen beslutats och av vem 
kring Ekeröledens nya bil-
jettsystem. Att kostnader-
na måste dras ned var en 
sak, men hur det skulle gå 
till har inte nått fram hela 
vägen till beslutsfattarna i 
kommunen.

– Socialdemokraterna har 
reserverat sig mot föränd-
ringarna vad beträffar att det 
bara ska vara en bil, en biljett. 
Vi har varit med och fattat 
beslut dels på avtalet, dels på 
neddragningskravet av kost-
naderna för färjan. Men vi har 
inte fått se förslagen på hur 
dessa besparingar skulle gö-
ras innan Trafikverket själva 
vidtog åtgärdena, det vill 
säga att ta bort personalen 
som tog betalt på färjan, sä-
ger Hanna Svensson (S) och 
fortsätter:

– Jag anser att så stora för-
ändringar som Färjerederiet 
nu har bestämt sig för, borde 
ha förankrats och beslutats av 
oss i kommunen som faktiskt 
beställer den här färjan. Så har 
inte skett. 

Varför har det inte pre-
senterats för kommunsty-
relsen hur besparingarna 
skulle göras, före det att 
Trafikverket genomförde 
dem? 
– Färjerederiet har haft åter-
kommande möten med 
tekniska kontoret där man 
övergripande har infor-
merat om hur arbetet med 
uppdraget fortlöpte. Det 
vill säga att förändringen 
skulle ske i två steg i form 
av att kontanthanteringen 
skulle tas bort den 1 januari 
2013 och att ett elektroniskt 
biljettsystem skulle ersätta 
konduktörerna ombord 
från den 1 april. Borttagen 
kontanthantering och det 
nya biljettsystemet skulle 
således bidra till en fort-

satt låg prisnivå och en hög 
turtäthet genom dessa be-
sparingar. Färjerederiet har 
inte vid dessa möten avi-
serat om några avgörande 
hinder för genomförandet, 
säger Johan Elfver, infor-
mationsansvarig på kom-
munen. 

Borde detta inte presen-
terats för kommunstyrel-
sen? 
– Från kommunstyrelsens 
sida hade det varit önskvärt 
med utförligare informa-
tion om en så genomgripan-
de förändring. Framförallt 
borde Färjerederiet ha avi-
serat eventuella förseningar 
och problem man stod inför 
långt tidigare. Kommun-
styrelsen fick först under 
juni 2013 information om 
konsekvenserna rederiet 
stod inför, svarar Johan Elf-
ver.

Blev allt en enda stor över-
raskning då alla brister 
kom upp i dagern?
– Under våren 2013 ville Fär-
jerederiet lansera det nya 
systemet den 1 april men 
hade fått problem med im-
plementeringen eftersom 
alla delar inte var klara så-
som biljettautomater, skylt-
ning och webblösning. Re-
deriets plan var att lansera 
systemet efter hand, något 
som tekniska kontoret mot-
satte sig. Lanseringen fick 
skjutas upp till den 1 juli då 
rederiet lovade att projektet 
kunde genomföras. Detta 
innebar bland annat att re-
deriet i förhandling med de 
fackliga företrädarna kunde 
få de varslade konduktö-
rerna att jobba ytterligare 
två månader, berättar Johan 
Elfver. 

I juni blev Färjerederiet in-
kallade till kommunstyrel-
sen eftersom det fortfarande 
kvarstod problem inför lan-
seringen som skulle ske den 
1 juli. Det bestod bland annat 

i att webblösningen inte ens 
var upphandlad och skylt-
ning och information var 
bristfällig. Kommunstyrel-
sen ville i det läget att hela 
lanseringen skulle skjutas 
upp till dess att det nya sys-
temet var ordentligt testat 
och funktionsdugligt. Färje-
rederiet ställde då kommun-
styrelsen inför fullbordat 
faktum att en återanställ-
ning av de gamla konduk-
törerna inte var möjlig. Det 
fanns också stor risk för ar-
betsrättsliga processer om 
Färjerederiet skulle använda 
exempelvis de nya kontrol-
lanterna som konduktörer. 
På frågan om rederiet kunde 
köra utan konduktörer med 
gamla systemet under juli-
oktober, hade det inneburit 
ett intäktsbortfall på cirka 12-
15 miljoner kronor som kom-
munen enligt avtal riskerade. 
Enligt avtalet mellan rederiet 
och kommunen, är det kom-
munen som står eventuella 
underskott.  

Därför ville kommunen 
införa en testperiod och att 
själva lanseringen skulle 
skjutas upp till den 1 novem-
ber och att systemet skulle 
testas efter rådande omstän-
digheter. 

Hur mycket visste kom-
munen egentligen om sys-
temet? 
– Enligt avtalet har kommun-
styrelsen det övergripande 
ansvaret som huvudman för 
färjeleden. Det vill säga att 
kommunen tillhandahål-
ler två färjelägen vid Jung-
frusund och Slagsta. Det 
operativa ansvaret ligger 
på Färjerederiet som har ett 
självständigt ansvar för fär-
jetrafiken. Färjerederiet har 
tagit på sig ansvaret för att ut-
veckla och införa det elektro-
niska biljettsystemet utifrån 
kommunstyrelsens uppdrag 
att behålla dels tre färjor i 
rusningstrafik, dels hålla nere 
kostnaderna på biljetterna, 
säger Johan Elfver och fort-
sätter:

– Då förväntar sig kom-
munstyrelsen att så också 
sker och att eventuella 
problem aviseras i god tid 
innan genomgripande för-
ändringar genomförs. Det är 
inte rimligt att ledamöterna 
i kommunstyrelsen skulle 
ha varit insatta på detaljnivå 
kring hur ett elektroniskt 
biljettsystem programme-
ras, utvecklas och införs. 
Kommunstyrelsen ska hel-
ler inte behöva berätta för 

Färjerederiet om hur ett pro-
jekt ska bedrivas. 

Det finns fortfarande bris-
ter i systemet vad beträffar 
möjligheten att byta fordon 
men att ändå använda samma 
biljett, skyltningen om att 
det är en betalfärja är fortfa-
rande inte komplett och flera 
resenärer har ”lyckats” åka 
utan att resor dragits från de-
ras klippkort. 

När och hur kommer allt 
fungera?
– Kommunstyrelsen anser 
generellt att det nya biljett-
systemet fullt utbyggt har 
potential att bli riktigt bra. 
Dock återstår en hel del för-
bättringsarbete innan sys-
temet är genomfört fullt ut. 
Ekerö kommun har i nuläget 
återkommande möten med 
Färjerederiet för uppföljning 
av deras åtaganden, resenä-
rernas återkopplingar och de 
förbättringsområden som 
återstår. I ett längre perspek-
tiv kommer Ekerö kommun 
att se över avtalet med Färje-
rederiet som går ut i septem-
ber 2016. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

EKERÖLEDEN
Vad tycker du?

Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

BAKGRUND 
EKERÖLEDEN 
OCH DET NYA 
BILJETTSYSTEMET

>> Förhållandena har 
sedan starten av färjeleden 
1993 förändrats betydligt 
och avtalet behövde anpas-
sas till dagens förhållanden. 

Den ökande trafiken har 
bland annat medfört att 
Färjerederiet investerat i en 
ny färja under 2007 för att 
kunna upprätthålla trafikin-
tensiteten (10 minuters trafik 
under högtrafik). 

Den högre servicegraden 
har medfört betydande 
ökande kapitalkostnader 
som ska täckas av intäk-
ter och rationaliseringar. 
Det gamla systemet med 
biljettförsäljning ombord 
var kostsamt och skulle 
med den höga turtätheten 
i förlängningen leda till att 
biljettpriserna ökade. 

Färjerederiet fick mot den 
bakgrunden i uppdrag av 
Ekerö kommun 2011-09-13, i 
samband med nytt avtals-
tecknande, att utarbeta ra-
tionaliseringar för att uppnå 
en budget i balans. 

Enligt avtalet är det Färje-
rederiets ansvar att bekosta, 
utveckla biljettsystem och 
hantera biljetter. 

>> Tidigare artiklar om fär-
jan i MN:s arkiv 2013: nr 11, 
12, 13, 17 och 20. I arkiv 2014: 
nr 1 och 3.

Hur insatt var kommunen?

Trafikverket Färjerederiet fick i uppgift av kommunen att göra besparingar på Ekeröleden. Hur dessa 
besparingar skulle gå till presenterades däremot inte  för kommunstyrelsen, innan det att Trafikverket 
genomförde dem.                                                                 Foto: Ewa Linnros

”Färjerederiet 
ställde då 
kommunstyrelsen 
inför fullbordat 
faktum att en åter-
anställning av de 
gamla konduktörer-
na inte var möjlig.”



Priserna gäller vecka 10  t o m söndag 9/3-14 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Fransk blåmögelost, 
Fourme Cambert 
 Engelmanns.       

   Jfr pris 149:00/kg.    

Kött från
Svenska gårdar

 /kg 

 Biff   
 Smak av Gotland.     Mittdelskött av nöt.   

 Lövbiff   
 Smak av Gotland. 

Ursprung Sverige.     

Bakdelskött av nöt.   

 Bakpotatis 
 ICA.   Ca .350 g.     

   Jfr pris Ca 14:30/kg.    

 Vitlökssmör 
 Tappens kök.       

   Jfr pris 99:00/kg.    

 Från vår deli 

 /st 

 /kg 

 /hg 

 /hg 

 Direkt från 
växthusen i Nyckelby 
 Ekerösallad 
 Orto Novo.     Ekeröbornas egna sallad.   

 /st 

 T ips ! Blanda en härlig sallad av Ekerösallad 
grönmögelost och valnötter.
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FÄRINGSÖ | Kommunen avbröt 
arbetet med utbyggnaden av 
VA-nätet mellan  Lisselby, 
Svartsjö och Vifärna på grund av 
att det blivit dyrare än beräknat. 
Handlingar som inte speglar 
verkligheten, ofullständiga 
handlingar, ej möjlighet till pris-
sättning i anbudsskedet av vissa 
moment, markförhållanden, ute-
blivna ledningsrätter och ökade 
volymer är några av de faktorer 
som spelat in, säger entreprenö-
ren Styrhytten.
 

Arbetet har handlats upp efter 
konstens alla regler och kom-
munen har ingått ett kontrakt där 
entreprenören har lagt ett anbud. 
Arbetet har pågått under hela hös-
ten 2013, men då entreprenören 
Styrhytten meddelade att det visat 
sig bli betydligt dyrare än vad som 
sagts från början, avbröt kommu-
nen projektet.

– Ett exempel är att när en geo-
teknisk förstudie av marken till 
stora delar uteblivit öppnas det 
upp för att en projekterande en-
het gissar på tänkta volymer, då 
kan ingen rå för när markförhål-
landena är som de är, det vill säga 
att det är mycket mer berg än vad 
man har tänkt. Att schakta en ku-
bikmeter berg är betydligt dyrare 
än att schakta en kubikmeter jord, 
säger Pelle Axelson, projektledare 
på Styrhytten.

Kommunen har varit nöjd med 
Styrhyttens arbete och det känner 
också entreprenören att så har varit 
fallet. I den artikel som MN skrev 
i nummer två, förklarade Mats 
Falås, VA- och renhållningschef 
i Ekerö kommun att kommunen 
och entreprenören nu har delade 
meningar om vilka delar som ska 
ingå i ersättningen och vilka kost-
nader som tillkommer entrepre-
nörens anbud.

– Det är en vilseledande for-
mulering att vi skulle vara oense 
om vad som ingår och inte ingår i 
kontraktssumman. Vi är absolut 
inte ute efter att nypa dit någon, 
vi tycker att det är väldigt olyckligt 
att det har blivit så här. Det finns 
ingen vinnare, varken kommunen, 
vi eller de boende, säger Pelle Ax-
elson. 

Kontraktssumman är kopplad 
till ett kontraktsarbete. Entrepre-
naden är upphandlad med fasta 
à-priser med reglerbara mängder. 
När volymen avviker i den så kall-
lade ”mängdförteckningen”, reg-
leras detta mot ett överenskommet 
à-pris. Entreprenören har lämnat 
ett à-pris på cirka 150 poster.

– I förfrågningsunderlaget sa 
man att den entreprenör som räk-
nar på det här arbetet, ska räkna på 
30 träd som ska fällas. Blir det då 

som i det här fallet, 1200 träd som 
måste fällas, då blir det naturligt-
vis dyrare, närmare bestämt cirka 
4 000 procent. Kommunen och 
deras konsulter har kommit fram 
till en viss volym som vi tidigt avi-
serat att den inte stämmer. Det är 
mycket vanligt att det blir så, berät-
tar Pelle Axelsson. 

Det finns flera exempel under ar-
betets gång där Styrhytten och 
Ekerö kommun har fått tänka om. 
Där det var projekterat för att lägga 
ledningen på två meters djup, har 
man blivit tvungen att gräva ner 
den på fem meters djup, vilket i 
ett fall var resultat av att markä-
gare inte vill ge kommunen led-
ningsrätt och man fick byta sida av 
vägen. Att gräva fem meter istället 
för två meter innebär en ökning 
av volymen som ger en ökning av 
kostnaden.

Entreprenaden följer ett regel-
verk som heter AMA (Allmän ma-
terial- och arbetsbeskrivning) som 
ställer kvalitets- och omfattnings-
krav på det som ska utföras. 

Avloppen i området som är ett vat-
tenskyddsområde, är inte av bästa 
kvalitet. De anläggare som arbetat 
från Styrhytten har vittnat om att 
avföring och toalettpapper runnit 
förbi när de stått i dikena och ar-
betat. 

I utförandeentreprenader som 
denna har man standardavtal, i 
det här fallet AB04 (Allmänna be-
stämmelser för byggnads-, anlägg-
nings- och installationsentrepre-
nader). I standardavtalsregelverk 
finns bland annat hänvisning till 
hur entreprenören ska agera om 
beställaren avbryter entreprena-
den. Kommunen har rätt att bryta 
entreprenaden vilket kan komma 
att resultera i ett ekonomisk krav 
från entreprenören.

– Vi har skapat ett förslag till 
kommunen då vi tycker att dessa 
”straffpengar” skulle de istället 
lägga på att låta oss slutföra vissa 
installationer. Förslaget bygger på 
att ekonomiskt och genomtänkt 
avsluta entreprenaden, då kan 
också kommunen aktivera sig att få 
in intäkter för anslutningsavgifter 
och löpande förbrukningar, säger 
Pelle Axelson. 

Han har förståelse för reaktio-
nerna från Ekerö kommun i detta 
att kostnaderna har ökat.

– Jag har däremot inte sympa-
tier för att man går ut och frågar 
om priset för att fälla 30 träd när 
det är cirka 1200 träd det rör sig 
om. En projektering behöver vara 
noggrannare och mer förutseende, 
säger Pelle Axelson och fortsätter: 

– Den storlek på företag som vi 
är kan inte leva på slumpmässiga 
beställningar från våra kunder, vi 

måste aktivt konkurrera i bran-
schen och söka nya uppdrag. När vi 
har perioder av full sysselsättning, 
uteblir behovet av försäljning. Nu 
står vi i det prekära läget att Ekerö 
kommuns stopp av entreprenaden 
skapar en utebliven sysselsättning 
för delar av personalen, i en period 
där vi inte sålt in nya uppdrag, så 
vi har en tuff vår att möta. Vi vill 
däremot framföra ett stort tack och 
en eloge till alla trafikanter på den 
här vägen som har visat hänsyn 
under den tiden vi har varit där och 
jobbat.

Från kommunens sida vill man 
vänta med kommentarer.

– Vi vill inte svartmåla entrepre-
nören, det finns inget intresse i det 
utan nu ska vi lösa det här. Vi för 
en dialog med entreprenören om 
hur vi ska avsluta det här och vilka 
ersättningar det blir. Den diskus-
sionen måste få löpa sin gång. Där-
för vill vi inte kommentera något i 
nuläget, det är inte bra vare sig för 
oss, entreprenören och framförallt 
inte för våra VA-abonnenter, säger 
Mats Falås, VA- och renhållnings-
chef i Ekerö kommun.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Entreprenören ger en
annan bild än kommunen

VATTEN OCH AVLOPP

VA-utbyggnaden till Lisselby och Vifärna är stoppad. Kommunen anser att kostnaderna blivit för höga, entreprenören anser att projektering borde varit 
noggrannare och mer förutseende.                                             FOTO: LAILA WESTERBERG

”Kommunen och deras 
konsulter har kommit 
fram till en viss volym 
som vi tidigt aviserat att 
den inte stämmer”

”Vi vill inte svartmåla 
entreprenören, det finns 
inget intresse i det utan 
nu ska vi lösa det här”

FÄRINGSÖ

VIFÄRNA, LISSELBY



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

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 9 MARS

Adelsö kyrka 11.00 

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA,  
Henrik Hammar, Mona Wikborg, Barnkö-
ren, dirigent: Mie Johansson, 
”Lättlunch” i Hembygdsgården

SÖNDAG 16 MARS

Munsö kyrka 11.00

SÖNDAGSGMÄSSA – LEVA HÄNFÖRT 
Mårten Mårtensson, 
orgel: Torbjörn Gustavsson

EKERÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 9 MARS

Ekerö kyrka 11.00 

DRAMAGUDSTJÄNST
Maria Magdalena den första aposteln. 
drama: Magdalena Ljuggren, 
orgel: Kerstin Baldwin

SÖNDAG 9 MARS

Ekebyhovskyrkan 16.00 

EKEBYHOVSMÄSSA, Henrik Hammar, flöjt: 
Magnus Båge, orgel:: Helena Hansson

ONSDAG 12 MARS

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Mårten Mårtensson,  
musik: Daniel Stenbaek
SÖNDAG 16 MARS

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA,  Jonas Gräslund 
orgel: Kerstin Baldwin
Ekerö kyrka18.00 

KONSERT – MARIAMUSIK
sopran: Birgitta Levin, Ekerö kyrkokör, 
dirigent: Kerstin Baldwin
SÖNDAG 16 MARS

Ekebyhovskyrkan 16.00 

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST, Jonas Gräslund, 
orgel: Roger Tanner 
ONSDAG 19 MARS

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA,Jonas Gräslund 
musik: Daniel Stenbaek

FÄRENTUNA FÖRSAMLING
SÖNDAG 9 MARS

Hilleshögs kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Yngve Göransson, orgel: Rickard Backlund

ONSDAG 12 MARS

Timmermannens kapell 18.30

VECKOMÄSSA, Lars Brattgård 
orgel: Rickard Backlund

SÖNDAG 16 MARS

Färentuna kyrka  11.00

TEMAGUDSTJÄNST; TRO OCH VETANDE 
Lars Brattgård, Jeanette Frenkman, orgel: 
Rickard Backlund, predikan: professorn i 
kärnfysik Jan Blomgren, kyrkkaffe samtal

ONSDAG 19 MARS

Timmermannens kapell 18.30

VECKOMÄSSA Yngve Göransson, 
orgel: Ba Levin

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 9 MARS

Lovö kyrka 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,  
Peter Strömmer, orgel: Roger Tanner 
SÖNDAG 16 MARS

Lovö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA, Henrik Hammar,  
orgel: Roger Tanner

ALLT för att 
utrota hungern

V
ar åttonde människa i världen går till sängs hungrig.  
Två miljarder människor har inte tillgång till näringsrik mat. 
Samtidigt lever stora delar av världens befolkning med ett 
överflöd av mat.  

Var med i årets fastekampanj och gör ALLT för att utrota hungern. 
Med temat ALLT för att utrota hungern ligger fastekampanjens fokus 
på det vi tillsammans kan göra i Sverige och världen för att minska 
hungern. Vi tittar särskilt på Haiti och Kambodja i 2014-års kampanj. 
I båda länderna stödjer Svenska kyrkan projekt för att stärka männis-
kors självförtroende, arbeta för jämställdhet och lära ut hur man på ett 

hållbart sätt kan få rikare skördar - samtidigt som man minskar 
sårbarheten i jordbruket. 
SVENSKA KYRKANS MATKASSE levererar inga varor vid dörren. Istället 
får utsatta människor runt om i världen redskap att försörja sig 
själva och få mat på bordet. Kassen innehåller bland annat 
brunnar, träd, små lån, utbildning i jordbruk och bevattnings-
teknik. Helt enkelt; allt som krävs för att människor ska kunna 
försörja sig själva. På webbsidan svenskakyrkan.se/matkasse kan 
enskilda personer själva gå in och köpa Svenska kyrkans matkasse. 

TRO OCH  
NATURVETENSKAP

SÖNDAG 16 MARS
Färentuna kyrka 11.00

TEMAGUDSTJÄNST  TRO OCH NATURVETENSKAP
Lars Brattgård, Jeanette Frenkman, orgel: Rickard Backlund, 
professorn i kärnfysik  JAN BLOMGREN  
 predikar och svarar på frågor vid kyrkkaffet.

MUSIK
TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 11.45

 LUNCHMUSIK 
Tonsättare rån A till Ö:  
Kerstin Baldwin orgel

LÖRDAG 8 MARS
Färentuna kyrka 15.00

I´LL BE BACH!
Rickard Backlund spelar  
orgelmusik av Bach m.fl.

SÖNDAG 16 MARS
Ekerö kyrka 18.00

KONSERT – MARIAMUSIK
sopran: Birgitta Levin, 
Ekerö kyrkokokör 
dirigent: Kerstin Baldwin 
präst: Henrik Hammar

KYRKRADION  
RADIO VIKING 101,4
varje lördag kl 12.00-13.00

8/3 Dop och solvatten 
Christian Appelsved 

15/3 Om kampen mot ondskan 
Marianne Abrahamsson intervjuar

“Smått och gott”
MÅNDAGAR
Ekebyhovskyrkan 18.30-21.00

17/3 TEOLOGI FÖR NYFIKNA 
Vetenskap och tro – konflikt eller positivt 
samband?
Munsö församlingsgård 18.30-20.30

17/3 STICKA OCH SKICKA

TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15

MEDITATION enligt zazen metoden

Färentuna församlingshem  12.00

TISDAGSSOPPA (40:-) 
11/3 Heri Eysturli∂, sång och dragspel 
Munsö församlingsgård 13.30-15.30

11/3 KAFFESTUND PÅ MUNSÖ,

Ekebyhovskyrkan 19-20.30

11/3 STICKCAFÉ

Adelsö hembygdsgård 13.00-15.00

18/3 Flitiga fingrar

Kyrkornas second hand 13.00-20.00

INLÄMNINGEN ÖPPEN

ONSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 19.00-21-30

UNGDOMSKVÄLL

Stenhamra församlingsgård 17.30-20.00

ONSDAGSCAFÉ, Birgitta Sommerbäck

Stenhamra församlingsgård 19.00

12/3 GRUNDKURS I KRISTEN TRO    
Lars Brattgård

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan

11.45 LUNCHMUSIK 
12.00 SOPPLUNCH (40:-) 
12.45 ANDAKT - BÖN i kyrkan

Stenhamra församlingsgård kl 12.00

TORSDAGSSOPPA  (40:-)
6/3 Sveriges bästa Östersjöbonde, Håkan 
Eriksson från Wiggby gård kommer på besök

LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, Troxhammar

10.00-14.00 ÖPPET  
både i Affär och inlämning
 

FASTEANDAKTER
TISDAG 11/3
19.00 Fasteandakt hos Catherine och 

Jacob Lagercrantz, 

Kavaljershuset, tel 08-766 44 70
Marianne Häggkvist

TISDAG 18/3
19.00 Fasteandakt hos Thomas Billig,

Orangeriet, tel 073-420 70 44
Marianne Häggkvist

Jag var hungrig och törstig
var du där, var du där? 
Jag var hungrig och törstig 
var du där?
Varken tro eller ras eller namn 
sätter gränser 
Var du där?
        Psalm 97 v 2
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Det är onsdag eftermiddag och lä-
rare från Sanduddens skola, Trä-
kvista skola, Tappströmsskolan, 
Klöverskolan och Ekebyhovskolan 
träffas på den sistnämnda skolan för 
det så kallade Matematiklyftet, en 
riksomfattande satsning för att höja 
kompetensen bland lärare i ämnet. 

När frågan ställs till lärarna om 
vad de vill att politikerna ska satsa 
på inom skolan, är det som att vrida 
på en kran och svaren forsar fram.  

En av de starkaste åsikterna är att 
barngrupperna är för stora.

– Jag jobbar på lågstadiet och där 
har vi mellan 27 och 30 barn i varje 
klass. Det kan bli fler beroende på 
att det flyttar in mycket människor 
överallt och kommunen kan inte 
säga nej till dem som bor närmast. 
Det är ganska små klassrum och det 
är svårt att bedriva den undervis-
ningen som man faktiskt vill göra, 
säger Åsa Lindgren, Träkvista skola.

Det har stått en hel del om detta 
med stora barngrupper i riksmedia 
på senaste tiden. Bland annat säger 
forskare att storleken på barngrup-
perna inte har någon betydelse. Det 
som dock blir ett problem för lärar-
na är att hinna med alla barnen.

– Forskningen säger att det inte 
spelat någon roll med storleken på 
klasserna, men just i de lägre åldrar-
na är det viktigt. Det blir också svårt 

när man är ensam mentor som vi är 
på lågstadiet på vår skola. Man har 28 
elever med utvecklingssamtal och 
alla andra samtal tillsammans med 
pedagogiska utredningar. Även om 
man har lättat på arbetsbördan kring 
IUP (Individuell utvecklingsplan), 
men det är ändå ett stort huvud-
ansvar som vi har, säger Christina 
Gottheil, Ekebyhovsskolan. 

Anna Dahlberg på Ekebyhovsskolan 
tillägger:

– Vi har också ett ansvar att inklu-
dera alla elever i undervisningen. 
När man är ensam med 28 elever har 
man också barn med olika typer av 
diagnoser i dessutom små klassrum. 
Självklart ska dessa barn inkluderas 
men vi har inte den möjligheten att 
göra det på det sättet som man kan-
ske egentligen skulle vilja. Det är 
svårt att dela upp barnen i mindre 
grupper. Det finns helt enkelt inte 
lokaler för det och skolorna är inte 
byggda för att kunna bedriva den ty-
pen av undervisning i mindre grup-
per.

Yvonne Andersson är dyslexi-
pedagog Träkvista skola. Hon in-
stämmer också i detta med mindre 
grupper och framförallt i de lägre 
åldrarna. 

– Upp till årskurs 3 är det jättevik-
tigt att grupperna inte överstiger 20 
elever. Det behövs också välutbil-

dade speciallärare som arbetar direkt 
med barnen. Det är inte hårdare krav 
som behövs, det är det goda samta-
let. Lärare måste få tid att bygga upp 
goda relationer med sina elever och 
då måste grupperna vara mindre.

Förutom att grupperna ofta är för 
stora är också den fysiska miljön för 
liten. På Ekebyhovsskolan exempel-
vis, krävs en mycket noggrann pla-
nering för att inte det ska bli krockar 
mellan olika grupper av barn.

– Vi har två klasser på nästan varje 
avdelning hos oss. Vi måste tänka 
till schemamässigt hela tiden för att 
undvika krockar när alla ska in från 
raster samtidigt. En klass måste 
vänta och gå in senare eftersom det 
är för trångt i hallen. Det innebär att 
den ena klassen får mindre lektions-
tid för att det inte ska bli krockar, 
berättar Malin Buskas, Ekebyhovs-
skolan. Hennes kollega Lina Rosén 
fyller i: 
– Barnen som har särskilda behov 
och som behöver mindre samman-
hang, de behöver gå ut tidigare eller 
gå ut sist. Dessa barn klarar sig inte i 
de här stora sammanhangen.

Klassrummen som är avsedda för 
20 elever, fylls nu med upp till 30 
elever. Det gör det även svårt för pe-
dagogerna att kunna gå runt bland 
eleverna. 

En annan önskan är högre lärartät-
het.

– Är det 30 elever och det är ett jät-
teklassrum, hinner du inte runt för 
att hjälpa alla. Är man flera pedago-
ger går det att dela upp på ett annat 
sätt, säger Malin Buskas. 

Magdalena Holm, Träkvista skola, 
har arbetat med flera pedagoger på 

en barngrupp. Det är dock inte helt 
lätt att få ihop planeringen.

– Jag har jobbat så där man är tre 
pedagoger på 60 barn. Vi skulle få 
det att rulla i grupper på 20 barn men 
vad vi föll på hela tiden, det var att vi 
aldrig hade tid att diskutera. Därför 
blev vi tvungna att dela upp så att en 
lärare körde matten, en svenska och 
en NO  och SO. För mig är inte det att 
utnyttja lärartätheten optimalt. Ska 
man ha två pedagoger på 30 barn, då 
måste det finnas jättemycket tid för 
planering. Men den planeringstiden 

naggar de på hela tiden, säger Mag-
dalena Holm. 

Att inte räcka till är en påtaglig 
känsla hos lärarna. 

– Jag har flera barn med särskilda 
behov. De kräver enormt mycket 
engagemang, tid och planering. De 
får också väldigt mycket fokus. Men 
alla de andra, de barnen som behöver 
extra stöd fast de inte är utåtagerande 
utan har kanske någon slags språk-
störning eller andra behov, jag kan 
inte säga att de glöms bort men de 
hinns inte med i de här stora grup-
perna om jag ska vara helt ärlig, säger 
Lina Rosén.

– Det kan fungera med stora grup-
per, men alla förflyttningstider ökar. 
Bara att ta sig från klassrummet till 
matsalen tar mycket längre tid när det 
är stora grupper. Sju minuter av min 
undervisningstid tas varje dag när 28 
barn ska komma in från rasten och in 
till klassrummet. Det här ifrågasätter 
jag starkt. Förra veckan hade jag bara 
17 barn då 11 var sjuka. Då insåg jag att 
jag plötsligt hann med mycket mer. 
Alla fick säga sitt på klassrådet och det 
tog ändå bara 20 minuter. När jag har 
klassråd i 30 minuter med 28 barn, då 
hinner ändå inta alla säga sitt, berättar 
Magdalena Holm.

Susanne Tuvesson, Klöverskolan 
tycker att skolan ska förstatligas. 

– Kvaliteten skiljer sig så mycket 
mellan olika kommuner. Det är för 
stora skillnader beroende på var du 
är, kommunerna får spendera peng-
arna lite för godtyckligt känns det 
som. Sedan är det dags att höja statu-
sen på läraryrket genom att höja våra 
löner.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mindre barngrupper, 
fler lärare och höjd status

SKOLAN

Det här vill lärarna att kommunens politiker satsar på i skolan: 

KOMMUNEN | De olika politiska partierna 
uttalar sig i detta nummer om sina mål och 
visioner för skolan. Hur väl stämmer dessa 
överens med lärarnas önskemål? MN har frå-
gat några av lärarna i kommunen. 

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

”Lärare måste få tid att 
bygga upp goda relatio-
ner med sina elever och 
då måste grupperna vara 
mindre”

YVONNE ANDERSSON, 
DYSLEXIPEDAGOG 
TRÄKVISTA SKOLA

När Mälaröarnas nyheter frågar några lärare vad de vill att poltikerna ska satsa på, är det som att vrida på en kran och svaren forsar ut.                                                         FOTO: EWA LINNROS
 



Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

Topptestad. Svanen-
märkt. Och 10 års  
garanti ingår. 
För vi chansar aldrig.

När Energimyndigheten testade IVT Nordic Inverter KHR-N 
fick vi bekräftat vad vi redan visste. Vår luft/luftvärmepump 
visar resultat som är i absolut toppklass på marknaden.  
Den kan sänka dina värme kostnader med över 50 procent 
och den fortsätter att leverera energisnål värme även när 
temperaturen går ner mot –30°C. Kort sagt, en värmepump 
som gjord för det nordiska klimatet.  

www.ivt.se

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

FÄRENTUNA / KARLSKÄRSVÄGEN 62

NÄRA BAD & BÅTHAMN. BÅ-09
Accepterat pris: 3 495 000 kr / Boarea: ca 174 kvm
Rum: 7 rum, varav 5 sovrum / Tomt: 2 280 kvm
Välplanerat och nästan nytt hus. Nära båthamn och 
Karlskärsbadet. Plan, uppvuxen trädgårdstomt. 
Lantlig idyll endast 30 min från Brommaplan.

KOMMANDE
Radhus. Hummelvreten. Gavelläge, boa 116 kvm, Tennisgränd 9
Radhus. Stenhamra C. Gavelläge boa 108 kvm, Humlegränd 6C
Villa med källare o garage. Stenhamra Törnby, boa 76+76 kvm, Stenhamravägen 48

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

VI HAR NÅGOT SOM ANDRA 
MÄKLARE SAKNAR. NÖJDAST 
KUNDER SEX ÅR I RAD.

Johan Siönäs

Föräldrar efterlyser mindre grupper, 

antimobbingarbete och kompetens 
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Tomas Jinneklint, 
Helgö:

– Det viktigaste är 
att höja kompe-
tensen hos lärarna 
och att få till en bra 
fördelning mellan 
män och kvinnor. 
Det är viktigt med 
manlig närvaro på 
skolorna.

 Anders Krångh, 
Helgö:

– Att jobba mot 
mobbing och utan-
förskap och då me-
nar jag inte bara på 
skolgården utan även 
på nätet. Jag tycker 
också att det ska vara 
bättre lärarnärvaro 
på rasterna.

 

Paula Josefsson, 
Sandudden:

– För mig är det 
allra viktigaste att 
prioritera mindre 
barngrupper. 

Lotta Karlsson, 
Adelsö:

– Jag tycker att de 
ska prioritera att öka 
lärartätheten, hålla 
nere antalet elever i 
varje klass och se till 
att alla elever som 
behöver specialstöd 
ska få det av behöriga 
lärare. 

SÅ TYCKER VI

SKOLAN | Vilka områden tycker du att kommunens politiker ska prioritera när det gäller 
skolan?

– Ingen elev ska nekas 
särskilt stöd på grund 
av resursbrist. Det är ett 
misslyckande för hela sam-
hället. Att eleverna får det 
stöd de behöver är en av de 
viktigaste åtgärderna för 
att förbättra resultaten och 
Sveriges placering i Pisa-
studien, säger Lärarförbun-
dets ordförande Eva-Lis 
Sirén. 

Inte ens i fyra procent av 
de fall när elever behöver 
stöd, bedömer lärarna att 
skollagens krav är säkert 

uppfyllda och alla elever får 
tillräckligt stöd av en speci-
allärare.

– Lärarna utsätts för en 
enorm stress när de tvingas 
tänja på gränser som inte 
ens borde existera. Man får 
inte förutsättningar att till-
godose alla elevers behov. 
Resultatet blir förödande 
för både lärare och elever, 
säger Eva-Lis Sirén.

– Lärarförbundet på 
Ekerö jobbar för att på-
verka resurstilldelningen 
i skolan. Vi för dialog med 
produktionsledningen om 
flera tänkbara åtgärder som 
stödjer lärarna och förbätt-
rar elevers resultat. En sats-
ning på specialpedagoger 
och speciallärare är en del 
i det arbetet, särskilt nu när 
skollagen skärper kraven på 
att eleven ska få stöd före-
trädesvis i klassrummet. Vi 

ser ju att lärare är överho-
pade av arbete medan elev-
erna ändå inte får den hjälp 
de behöver. Då krävs det 
mer resurser för att räcka 
till alla elever, säger Petra 
Jonasson, Lärarförbundet, 
Ekerö.

Behovet av fler special-
lärare och specialpedagoger 
är mycket stort, det kom-
mer att behöva rekryte-
ras 1 200 varje år i landet. 
Trots det är söktrycket till 
utbildningen lågt. Hösten 
2013 gick det 1,2 respektive 
1,5 förstahandssökande på 
varje plats till speciallärar- 
respektive specialpedagog-
utbildningarna.

– Om fler ska vilja vida-
reutbilda sig måste det löna 
sig att göra det. Lärarkrisen 
är redan här när det handlar 
om de här specifika lärar-
grupperna. Ska vi lyckas 
rekrytera fler måste reger-
ingen göra en särskild sats-
ning på speciallärares och 
specialpedagogers löner, 
säger Eva-Lis Sirén.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mer resurser 
krävs i skolan

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

“Vi ser ju att lärare 
är överhopade av 
arbete medan elever-
na ändå inte får den 
hjälp de behöver”

KOMMUNEN | Lärarförbundet på Ekerö för dialog 
med produktionsledningen om flera åtgärder. Svenska 
elevers kunskapsresultat sjunker. Lärarförbundet på 
riksnivå säger att det därför är viktigare än någonsin att 
alla elever får det stöd de behöver. En ny rapport från 
Lärarförbundet visar dock att omkring hälften av lärarna 
i landet uppger att eleverna sällan eller aldrig får stöd 
av speciallärare eller specialpedagog trots att läraren 
påpekat behovet.



Ringmärkt: Fastigheten är Ringmärkt 
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad 
mot dolda fel.

Startklar: Med vår tjänst startklar kan 
du förbereda din försäljning nu men sälja 
först när du känner att tiden är rätt.

Accepterat pris: 3 825 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

151KVM Färingsö Prästnibble, Klippans Väg 20

Typ: Villa Byggår: 2005  Boarea: 151 kvm 

Rum: 7 Tomt: 659 kvm 

Energideklaration: 102 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se Accepterat pris: 3 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

180KVM Färingsö Skå, Svanbacken 3

Typ: Villa Byggår: 2002  Boarea: 125 kvm 

Biarea: 55 kvm Rum: 4 Tomt: 2 023 kvm 

Energiklass: E

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 5 800 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

171KVM Ekerö Munsö, Rallvägen 11

Typ: Villa Byggår: 1910  Boarea: 155 kvm 

Biarea: 16 kvm Rum: 7 Tomt: 4 494 kvm 

Energideklaration: 109 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 4 450 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

169KVM Ekerö Nyckelby, Nyckelbyvägen 41A

Typ: Villa Byggår: 2005  Boarea: 169 kvm 

Rum: 5 Tomt: 2 031 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se

Accepterat pris: 1 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

362KVM Färingsö Stenhamra, Skoghemsvägen

Typ: Höglager/isolerade förråd Byggår: okänt  Boarea: 0 kvm 

Biarea: 362 kvm Rum: 6 + 2 loft Tomt: 2 175 kvm 

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

170KVM Färingsö Svartsjö, Igelviksvägen 5

Typ: Fritidshus Byggår: 1940, 1960, 2010 Boarea: 140 kvm 

Biarea: 30 kvm Rum: 6 Tomt: 1 751 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

186KVM Ekerö Gällstaö

Adress: Häggvägen 11 

Typ: Villa Byggår: 1966  Boarea: 101 kvm 

Biarea: 85 kvm Rum: 5 Tomt: 1 695 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 3 995 000 kr 
Accepterat pris: 1 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

68KVM Bergviksvägen 14, Ekerö Rasta

Typ: Villa Byggår: 1975  Boarea: 68 kvm 

Rum: 2 Tomt: 233 kvm 

Energiklass: F

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

118KVM Ekerö Gällstaö

Adress: Riksrådsgränd 1 

Typ: Radhus Byggår: 2004  Boarea: 118 kvm 

Rum: 5 Tomt: 104 kvm 

Energideklaration: 60 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 3 695 000 kr 



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

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82 
Telefon: 08-560 328 40 
Mail: ekero@maklarringen.se

2 183KVM Ekerö Adelsö

Adress: Gärdesgårdsvägen, Hallsta 1:117 

Typ: Tomt 

Tomt: 2 183 kvm

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 495 000 kr 

2 168KVM Ekerö Adelsö

Adress: Gärdesgårdsvägen, Hallsta 1:115 

Typ: Tomt 

Tomt: 2 168 kvm

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 595 000 kr 

2 107KVM Ekerö Adelsö

Adress: Gärdsgårdsvägen, Hallsta 1:116 

Typ: Tomt 

Tomt: 2 107 kvm

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 545 000 kr 

969KVM Färingsö Kungsberga

Adress: Kvarnvägen 11 (B) 

Typ: Tomt 

Tomt: 969 kvm

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 895 000 kr 

136KVM Färingsö Hilleshög

Adress: Viksundsvägen 39 

Typ: Villa Byggår: 1909  Boarea: 86 kvm 

Biarea: 50 kvm Rum: 4 Tomt: 2 065 kvm 

Energideklaration: 164 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 150 000 kr 

107KVM Ekerö Brunna

Adress: Tunnlandsvägen 68 

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1992 Boarea: 107 kvm 

Rum: 4 Avgift: 6 395 kr/mån 

Energideklaration: 72 kWh/kvm/år

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 1 950 000 kr 

100,5KVM Färingsö Färentuna

Adress: Ulrika Jansdotters väg 6 

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1986 Boarea: 100,5 kvm 

Rum: 4 Avgift: 5 889 kr/mån 

Energideklaration: Ej utförd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 1 275 000 kr 

62,2KVM Färingsö Kungsberga

Adress: Skepparns Väg 6 

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1992 Boarea: 62,2 kvm 

Rum: 2 Avgift: 3 675 kr/mån 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 1 150 000 kr 

Accepterat pris: 9 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

261KVM Färingsö Norrudden, Margithill 7, 8, 9

Ett fantastiskt fint sjöställe på Färingsö, endast 30 minuter från Brommaplan. Här får du en 

Bullerby-idyll med 2 boningshus, gästhus, växthus och strandhus. Mycket privat läge, helt 

insynsskyddat med över 100 meter egen strandlinje med möjlighet att anlägga sandstrand. 

Typ: Villa Byggår: 1992/1924  Boarea: 196/65 kvm 

Rum: 6/3 Tomt: 15 920 kvm 

Energideklaration: 74 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

VACKRA MARGITHILL TILL SALU



KOMMUNEN | Inför valet låter 
Mälaröarnas nyheter under våren parti-
erna i kommunen uttala sig om visioner 
och mål inom olika områden inför den 
kommande mandatperioden. Det första 
området som tas upp är skolan.

Många av partierna är ännu inte klara med 
sina politiska plattformar vilket också innebär 
att de mål och visioner som presenteras här, 
kan komma att utvecklas och fördjupas under 
valårets gång. 

I regeringsförklaringen för mandatperioden 
2011-2014 enades Ekerös allianspartier om en 
politisk plattforn. Några av de mål som sat-
tes upp i denna var att kommunens skolor ska 

kunna mäta sig kunskapsmässigt med de tio 
bästa skolkommunerna i landet. Det finns en 
rad olika rankingar. Sedan 2002 utser Lärarför-
bundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. 
I denna ranking har Ekerö kommun klättrat 
från plats 126:e till 100 (av 290 kommuner). 
Bland Stockholms läns kommuner i samma 
ranking, hamnar Ekerö på 7:e plats.

I Sveriges kommuner och landstings ran-
king ”Öppna jämförelser för grundskolan”, 
låg det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 
i kommunen läsåret 2011/2012 på 226,9, vilket 
var 14:e bästa resultat bland kommunerna i 
landet. 

En  fortsatt satsning på kompetensutveck-
ling av skolledare och lärare var också ett av 

målen, liksom att barngruppernas storlek ska 
anpassas efter barnens behov och att man  vill 
bevara de små skolenheterna framför allt på 
landsbygden.

Under 2013 stormade det en hel del kring re-
sursskolan Klövern. Verksamheten som ligger 
i en villa i Väsbyområdet, var tänkt att flyttas 
till lokaler i Träkvista skola.  Föräldrar och även 
personal reagerade starkt och vädjade till politi-
kerna att ompröva beslutet. Det hela resultera-
de i att Klöverskolans verksamhet inte flyttades 
från sina nuvarande lokaler.

Ett annat mål i regeringsförklaringen var att 
alla elever ska ha gymnasiebehörighet. Av totalt 
254 elever i årskurs 9 2012-2013 var 92, 5  pro-
cent behöriga till yrkesprogram, 91,3  procent 

behöriga till estetiskt program,  89,4  procent 
till ekonomi-, humanistiska och samhällsve-
tenskapsprogram och 90,9  procent till natur-
vetenskapligt och  tekniskt program. Andelen 
icke behöriga till gymasiet var  7,5 procent. 

Har du någon fråga till politikerna kring sko-
lan? Mejla oss din fråga och till vilken politiker 
du vill ställa den. Sedan kommer vi att i mesta, 
möjligaste mån föra vidare frågan och redo-
visa de svar vi får. Mejla till valfraga@malaroar-
nasnyheter.se

På sidan ... kan du läsa om vad lärarna hoppas 
på att politikerna vill satsa på inom skolan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mål och visioner för skolan

KOMMUNALVAL 2014
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MODERATERNA

Vår vision är att vara bland de 10 bästa 
skolkommunerna i Sverige där alla går ut 
grundskolan med minst godkänt i alla äm-
nen och full gymnasiebehörighet. Detta 
bidrar till målet att så många som möjligt 
går ut gymnasiet på tre år. 

Vi ligger idag på 14:e plats och vill för-
bättra detta genom kompetenshöjning av 
personalen, både i grund- och i försko-
lan. Vi kommer även att fokusera på en 
trygg och säker skola med ett bra värde-
grundsarbete som även det leder till bätt-
re studieresultat. 

Vi har vi arbetat mycket med språkutvecklingen redan i för-
skolan, detta kommer vi självklart att fortsättningsvis satsa på. 
Att ha en god läsförståelse är en av grundbultarna för att lyckas 
i alla ämnen. Vi fortsätter att fokusera på IT i skolan eftersom 
även det är en förutsättning för de goda studieresultaten.

FOLKPARTIET CENTERPARTIET

Adam 
Reuterskiöld 

Foto: Ove 
Westerberg

Nationellt har FP genomfört flera viktiga 
reformer för en kunskapsskola av världs-
klass. Vi är på rätt väg. FP vill att Ekerö ska 
ha stolta lärare och trygga barn. 

Ekerö ska vara en attraktiv arbetsgivare 
för pedagogisk personal från förskola till 
högstadium. Det handlar om såväl peda-
gogernas löner, Ekerö ska vara löneledande 
i länet, som deras möjligheter till kom-
petensutveckling, erfarenhetsutbyte och 
reflektion.  För att eleverna ska nå goda re-
sultat krävs en trygg skola som ser dem uti-

från deras individuella förutsättningar. Alla elever, såväl särbe-
gåvade som barn med funktionsnedsättning ska få tillräckliga 
förutsättningar att växa och utveckla sina kunskaper i Ekerös 
skolor. För att bli en av Sveriges 10 bästa skolkommuner måste 
målet vara att 100 % av eleverna i 9:an ska uppnå målen för 
grundskolan.  

Gunilla Lindberg 
Foto: 

Ove Westerberg

Centern fortsätter satsa på en bra skola med 
trygghet, bra lärande och god skolmat. Om 
alla elever ska ha förutsättningar för lä-
rande måste alternativ finnas för elever 
med diagnoser och som har särskilda be-
hov. Centern var drivande i frågan om be-
varande av Klöverskolan som i likhet med 
Studion har mycket goda resultat. 

Vårt mål är att utveckla och bygga ut 
verksamheten och att det görs i samråd 
mellan elever, föräldrar, skolpersonal och 
resursteam. Skolmåltiden är för många det 

viktigaste målet på dagen. Vår skolmat ska fortsätta att vara av 
hög kvalitet, gärna närodlat och ekologiskt. Det går att göra 
upphandlingar med lokala producenter/leverantörer. Center-
partiet har agerat för säkra skolvägar och sittplats i bussarna för 
elever.                                                                                                                                    
       

Ove Wallin

Foto: 
Ove Westerberg

KRISTDEMOKRATERNA

Kd:s vision är en skola som möter varje 
elev där den är, och som förmår att stödja 
och stimulera eleven att utveckla sina för-
mågor. 

Värdegrundsfrågorna är av stor vikt, och 
varje elev ska ha rätt att få träffa elevhälsan 
inom 24 timmar. Mår eleverna bra, går of-
tast även skolarbetet bra. Vi vill även se ett 
ökat inslag av fysisk aktivitet under skol-
veckan. 

Barn i behov av särskilt stöd ska få den 
hjälp i skolan som de har rätt till och vi 

får inte heller glömma bort de högpresterande eleverna. All 
forskning visar att skickliga lärare är avgörande för elevernas 
lärande. Därför vill vi fortsätta satsningen på till exempel 
”Mattelyftet”, och att våra obehöriga lärare blir behöriga. 

Vi vill även se en fortsatt IT-satsning i skolan. Detta är en 
nödvändighet för Sveriges tillväxt, och framtida konkurrens-
kraft.                                                                                                                       

SOCIALDEMOKRATERNA ÖPARTIET

Sivert Åkerljung 
Foto: 

Ove Westerberg

För att ge goda förutsättningar för pedago-
gerna inom förskola, skola och fritids att 
göra sitt arbete på bästa vis måste antalet 
barn per pedagog minska. 

Idag har Ekerö kommun stora barngrup-
per vilket riskerar att gå ut över både barn 
och pedagoger genom höga ljudnivåer och 
stressande arbetsmiljöer där det är svårt för 
alla att få samma möjligheter. 

Genom att satsa på minskade barngrup-
per ger vi personalen bättre chanser att ut-
vecklas och möjligheter att se och ge varje 

barn tillräckligt med tid och uppmärksamhet. 
Det behövs fler förskolelärare och lärare i skolan, men det 

är viktigt att också komma ihåg att annan personal är nog så 
viktiga för verksamheten och barnen, Socialdemokraterna vill 
därför att det ska finnas fler vuxna inom olika yrkeskategorier 
i verksamheterna.

 

Hanna Svensson

Foto: 
Mattias Vepsä

Ekerö ska vara en av landets bästa skolkom-
muner. Det innebär att vi ska ge våra ung-
domar en bra grund för fortsatta studier 
och möjligheter i yrkeslivet.

De yngsta barnen ska vistas i små barn-
grupper och andel högskoleutbildade pe-
dagoger måste prioriteras. Särskilt i för-
skolan. Detta kräver en medveten och väl 
genomtänkt personalpolitik.

Vi tror att elevernas egna insatser är av-
görande för resultatet. Varje enskild elev 
ska ges så mycket stöd att de klarar målen. 

Därför ska inte lärarna behöva ägna tid åt administrativa syss-
lor. Det saknas också speciallärare. Behovet har ökat i och med 
kravet på integrering. Öpartiet anser att det är av största vikt 
att detta ses över.

Skolan är en arbetsplats och arbetsmiljön ska hålla mycket 
hög klass. 

Desiré Björk

Foto: 
Clarry Björk

MILJÖPARTIET

Vi oroar oss, inte ogrundat, för utveck-
lingen i skolan. Vi anser att lärarnas arbets-
situation är en av nycklarna. Reformer har 
under många år gjorts på bekostnad av lä-
rarnas tid med eleverna och det har skett 
med pekpinnar och kontroll. 

Lärare ska få mer tid med sina elever ge-
nom en minskad administrativ börda. Vi 
vill satsa på höjda lärarlöner. Vi vill att lä-
rare och rektorer kontinuerligt ska få fort-
bildning. Vi tycker att speciallärare och 
skolsköterska ska finnas på varje skola, 

varje dag. Nolltelerans mot mögel i skollokaler och satsning på 
klassrumslyft. 

Vi tycker att det borde finnas ett lantbruksgymnasium i 
Ekerö kommun, gärna specialiserat på ekologisk odling. Klö-
verskolan, för barn med särskilda behov, ska vara kvar. Och vi 
vill att all mat vi serverar barn ska vara ekologisk. 
 

VÄNSTERPARTIET SVERIGEDEMOKRATERNA

Lena Holst 
Foto: 

Model house

 Vi i Vänsterpartiet anser att skolan och ut-
bildning är en central fråga om hur vi vill se 
på samhället och människor. Därför vill vi 
se en likvärdig skola som styrs av rättfärdi-
ga, solidariska och demokratiska principer. 

Utbildning ska präglas av att inte bara 
kunna fakta utan förstå sammanhang och 
få färdighet i och ha inblick i, känna säker-
het i sitt vetande. Därmed tror vi att män-
niskor utvecklas till trygga, kritiska, krea-
tiva och självsäkra individer.  Därför gäller 
det att utveckla skolan och lektioner så att 

alla elever kan ta till sig kunskap, och att de unga ska känna 
ansvar för och har inflytande över sin utbildning. Att alla lä-
rare ska få ständig fortbildning är då självklart och att så kall-
lade obehöriga utbildas till sin behörighet är kommunens och 
samhällets ansvar. 

Gina Rosales 
Foto: 

Mariló Vasquez 

Bättre arbetsmiljö för lärare och elever 
och mindre klasser för att ha möjlighet att 
genomföra pedagogisk verksamhet inom 
förskola och fritidsskola. 

Det ska vara trevligt att vistas i de olika 
verksamheterna för både lärare och elev-
er.

Bra skolmat som är närproducerad. 
Resursförstärkning, gymnasieungdomar 
kan avlasta lärare i de olika verksamhe-
terna då lärarna kan fokusera på pedago-
gisk inlärning i olika grupper. 

Mindre läxor för skolelever då kvalite-
ten höjs i bland annat skolan.

 

Å

John Sjögren

Foto: 
Anita Hellström



www.maklarringen.se/ekero

Vinn bilen 1 år!

NU HAR DU SOM SKALL SÄLJA DIN BOSTAD PÅ EKERÖ 
CHANSEN ATT VINNA EN NY AUDI A1 I ETT HELT ÅR. 

Allt du behöver göra är att teckna ett förmedlingsuppdrag på din 
bostad med oss på Mäklarringen Ekerö senast den 20 mars 2014.  

Låter det intressant, kontakta Helene Dahlbäck på 0708-370303 
eller gå in på vår hemsida maklarringen.se/ekero så får du veta mer.
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– Jag red och bussen kom 
upp i rumpan på hästen 
som skrämdes. Chauffören 
vägrade sakta av utan såg 
ut och agerade som om han 
ville förbi, vilket var omöj-
ligt på den smala vägen. 
Hästen blev orolig och jag 
med. När jag till slut kunde 
gå av vägen bad jag chauf-
fören att veva ner rutan och 
bad honom att inte ligga så 
jättenära i fortsättningen 
på den vägen, som bussen 
trafikerar dagligen. Men 
chauffören visade ingen 
förståelse utan vidhöll: ”det 
är inte mitt problem, utan 
ditt problem om du rider 
här”, berättar ryttaren som 
här vill vara anonym.

Therese Klaar är upphand-
lingschef på kommunen.

– Jag har kontaktat Tra-
veller i ärendet. Ryttaren 
berättade för mig att hon 
kontaktat Traveller efter 
händelsen men detta hade 
avtalsansvarig på företaget 
inte någon information om. 
Däremot hade föraren ringt 
kontoret direkt efter hän-
delsen. Enligt föraren har 
han inte stressat hästen eller 
kört för nära, däremot hade 
han reagerat på att ryttaren 
var otrevlig. Det vill säga 
att ord står mot ord. Jag har 
påtalat vikten av att förarna 
agerar som föredömen i tra-
fiken och att de har ett bra 
samspel med medborgare 
de möter under utförandet 
av uppdraget, något som de 
till fullo instämmer i.
Ridande ska betraktas som 

fordon enligt Transport-
styrelsens regelverk. De ska 
förvisso hålla sig så nära väg-
kanten som möjligt, men an-
dra fordon ska lämna betryg-
gande avstånd i sidled när de 
passerar hästen. 

I detta fall är det inte helt lätt 
då allén är smal och bussen 
stor. Men återigen, det som 
gäller är att alla trafikanter 
ska iaktta den omsorg och 
varsamhet som krävs för att 
undvika olyckor.
– Det går an för mig som är 
42 år och har en lugn häst, 
men det är många ryttare 
som använder sig av den 
sträckan om cirka 150 me-
ter väg. Dessa ryttare är inte 
lika gamla och erfarna som 
jag. Det riskerar att hända 
mycket allvarliga olyckor 
om detta fortgår. Även för 
tredje man, ifall ryttaren 
blir avkastad och hästen 
ensam springer ut på vägen 
och krockar med en barnfa-
milj i bil, säger ryttaren.

Det som är viktigt att veta är 
att det oftast är bilisten som 
blir betalningsskyldig vid 
en olycka mellan häst och 
fordon. Trafikförsäkrings-

pliktiga fordon ska enligt 
lag ha en trafikförsäkring. 
Trafikförsäkringen ersätter 
hästägaren om en häst har 
skadats eller dödats vid en 
olycka mellan fordon och 
häst.

Även flera bilister samt 
fotgängare har upplevt det 
som obehagligt att möta 
bussarna i allén då det är 
trångt. 

Att skolbussarna överhu-
vudtaget kör i allén som i 
sig inte är lämpad för buss-
trafik, har att göra med att 
de har problem att vända 
på ett säkert vis vid skolan. 
Därför tar de vägen genom 
Ekebyhovsallén. Frågan är 
dock varför de måste åka ge-
nom hela allén, går det inte 
att vända bussarna på den 

stora parkering som finns 
strax före Ekebyhovs slott? 

– Den vägen som våra 
bussar kör, i detta fallet al-
lén, är den väg som vi är 
hänvisade till av kommu-
nen. Allén är precis som du 
beskriver, väldigt trång och 
omöjliggör i princip mö-
ten med både bil, buss eller 
häst-ekipage. Om det hade 
funnits möjlighet hade vi 
också vänt tidigare, men 
att göra detta exempelvis 
vid slottet fungerar inte ef-
tersom det i regel står bilar 
parkerade där. Vi kan tyvärr 
inte heller vända vid skolan 
på ett trafiksäkert sätt varpå 
vi måste köra allén, svarar 
Johan Salomon, driftchef 
på Traveller buss och fort-
sätter:

– Finns det klagomål an-
gående våra chaufförer som 
trafikerar den här sträckan, 
ska vi givetvis undersöka 
saken och i så fall ta till oss 
av denna kritik och bättra 
oss om vi på något sätt felat.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Häst och buss i trängd situation

Skolbussarna som kör barn från Gällstaö till Ekebyhovsskolan, måste efter de lämnat barnen ta vägen genom Ekebyhovsallén då de inte kan vända på ett säkert vis vid skolan. 
Allén är dock alldeles för smal för busstrafik vilket i princip gör möte omöjligt. Trafiksäkerheten påverkas för hästekipage, bilar och andra trafikanter.                                                                                      
                           FOTO: CARIN TELLSTRÖM

HÄST I TRAFIKEN

Skolbussar som kör i Ekebyhovsallén för stora för möte med trafik

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

FAKTA 

VAD SÄGER LAGEN?

Alla trafikanter ska iaktta 
den omsorg och varsam-
het som krävs för att und-
vika olyckor.

>> För ryttaren:

Hästekipage betraktas 
som fordon och färdas på 
höger sida av vägen, så nära 
vägkanten som möjligt. 

Ryttare ska känna till och 
följa allmänna trafikregler. 
Använd samma tecken som 
cyklister för att visa hur du 
tänker färdas. 

När hästen leds i trafik 
ska du vara närmast bilarna. 
Gå på den högra sidan av 
vägbanan.

>> För bilisten:

Ta det alltid lugnt när du 
möter hästekipage i trafiken. 

Försäkra dig om att häst 
och ryttare upptäckt dig, var 
uppmärksam på tecken från 
ryttaren. 

Sänk farten i god tid, 
håll jämn hastighet. Verkar 
hästen orolig, stanna och 
låt ryttaren rida åt sidan. Ha 
ögonkontakt med ryttaren. 

Lämna betryggande 
avstånd i sidled vid passage. 

Undvika plötsliga ljud. 
Signalhorn eller ljud från 
tryckluftsbromsar kan 
skrämma hästen och vara 
förödande. 

Ta särskild hänsyn till 
ridande barn och ungdomar. 

Vid möte av en grupp 
ryttare är du skyldig att 
lämna fri väg eftersom grup-
pen utgör en så kallad ”annan 
procession”. 

Det är olagligt och farligt 
att bryta en grupp. Hästar 
är utpräglade flockdjur.  De 
hästar som måste vänta blir 
ofta oroliga och kan för-
söka springa ikapp resten av 
flocken. 

Det är oftast bilisten som 
får betala vid en olycka mel-
lan fordon/häst.
                                
Källa: Transportstyrelsen/ Svens-

ka ridsportförbundet

”Den vägen som 
våra bussar kör, i 
detta fallet allén, är 
den väg som 
vi är hänvisade 
till av kommunen”

EKEBYHOV | En ryttare hamnade i 
en trängd situation i Ekebyhovsallén 
i mötet med en av de skolbussar 
som kör skolbarn från Gällstaö till 
Ekebyhovsskolan. Allén är trång, bus-
sen kom upp tätt bakom häst och ryt-
tare utan att sakta farten.



Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 

Stor fönsterkampanj
fantastiska erbjudanden

Kontakta oss så 
berättar vi mer

NYHET!
När du handlar hos oss kan du välja till vår nya helhetstjänst!

Ring oss eller kom in så får du veta mer.

Erbjudandena gäller 6 - 19 mars 2014
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Matserveringen till utomstående på 
Ekgården har varit i blåsväder under 
drygt ett år. Först bestämde social-
nämnden att dra in möjligheten för 
besökare utifrån att äta lunch i mat-
salen, men ändrade sig efter kraftiga 
protester från dem som utnyttjar 
möjligheten. Dock gjordes en över-
syn av priserna vilket resulterade i 
en prisökning från 65 kronor till 95 
kronor. 

Enligt de beräkningar som gjorts 
av tjänstemännen är detta själv-
kostnadspriset. Ö-partiet yrkade 
på återremiss i socialnämnden på 
grund av att beräkningsunderlaget 
inte fanns redovisat inför mötet, 
men detta gick inte igenom och is-
tället reserverade sig Desirée Björk 
mot beslutet. Därefter lämnade Ö-
partiet in en motion där de föreslår 
att ”kommunen utreder kostna-

derna för en måltid på Ekgården för 
att ge ett underlag för att antingen 
undanröja olagliga beslut i social-
nämnden alternativt redovisa möj-
liga kostnadsbesparingar.”

Först och främst ifrågasätter Ö-
partiet rimligheten i kostnaden för 
matportionerna. De säger att enligt 
genomgång av deras egna sakkun-
niga har priset satts för högt och att 
kommunen därmed går med vinst, 
vilket de enligt kommunallagen 
inte har rätt att göra.

– Självkostnadspriset för en mat-
låda är 45 kronor och för maten på 
tallrik med samma råvaror är den 95 
kronor, sa Desirée Björk (Ö) under 
kommunfullmäktiges sammanträde.

Men den största kritiken handlar 
om att beräkningsunderlaget inte 
ingått i möteshandlingarna till de 
möten där frågan har behandlats.

– För Ö-partiet handlar det i för-
sta hand om den demokratiska pro-

cessen. Som politiker ska vi vara 
garanterade att få allt underlag inför 
de beslut som ska fattas. Det är allt 
som oftast att det planeras och tas 
beslut i korridorerna, vilket gör att 
den demokratiska processen sätts 
ur spel och övriga politiker blir bak-
bundna inför besluten. Det blir för-
sent att kunna påverka resultatet. 
Syftet med beredningsprocessen är 
att så brett och ingående som möj-
ligt utreda och belysa ärenden som 
överlämnas till förtroendevalda för 
beslut, säger Desirée Björk.

Staffan Strömbäck (M), ordfö-
rande i socialnämnden, menar att 
utredningen är gjord och att kal-
kylerna har funnits tillgängliga för 
den som vill se dem ända från bör-
jan samt att han och nämnden har 
största förtroende för tjänstemän-
nen som genomfört dem.

– Majoriteten av ledamöterna 
i nämnden tyckte att underlaget 
var tillräckligt och helt rimligt. 

Det fanns dessutom en tidspress 
från de pensionärer som ville att vi 
skulle upphäva beslutet om att de 
inte längre skulle få äta i matsalen. 
En återremiss skulle ha dragit ut på 
beslutet orimligt lång tid. Antingen 
hade vi varit tvungna att vänta in 
nästa nämndmöte eller kalla till ett 
extra, säger han.

Kritiken kring att beslutsunderla-
get inte varit tillräckligt avvisar han 
med hänvisning till regelverket.

– Det finns inget formellt krav på 
hur mycket underlag som ska finnas 
presenterat och eftersom alla andra 
tyckte att det var tillräcklig informa-
tion gick vi till beslut. Det här hand-
lar mer om att vara dålig förlorare 
och inte acceptera att den demokra-
tiska processen haft sin gång.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Beräkningarna av lunchpriset 
vållar oenighet i politiken

EKGÅRDEN

KOMMUNEN | Kalkylerna som ligger till grund 
för prissättningen av luncherna som serveras 
på Ekgårdens äldreboende har ifrågasatts i 
många sammanhang. Senast lyftes frågan 
under kommunfullmäktige då Ö-partiets 
motion i frågan kom upp. ”Det handlar om 
den demokratiska processen i första hand”, 
menar de.

Ekgårdens matsal är ett populärt ställe för framförallt många pensionärer som förutom allsidig mat får en chans till social samvaro. När socialnämnden ville ta bort möjlig-
heten för utomstående att äta där blev protesterna högljudda. FOTO: LO BÄCKLINDER

Enskilda 
avloppsarbeten

Vi utför professionella 
arbeten med mångårig
erfarenhet av vatten- 

och avloppsinstallationer

LAGGARSVIKS
ENTREPRENAD & BYGG AB

Svartsjö 0706-65 86 40

ANSIKTET
Kemisk peels  Rosacea  Acne  IPL

Ytliga kärl  Pigment  Make-up
Djuprengöring  RF Hudföryngring

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

      Allt du behöver                    
under ett

     och samma tak

Professionell vård  
av hela dig

     Ekerös bredaste                                                                                
utbud

KROPPEN
Massage  Fotvård  Naglar
Vaxning  Spa-behandling

Hot-stone massage

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

Bilskadereparationer
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www.ekerobilskadecenter.com
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Reparation av stenskott



 Laxfi lé   Odlad Norge.     Hel sida i vac, 
Salmo salar.       Max 1 köp/hushåll.  

    /kg 

 Skagenröra  
Vår egen .    

  

 /hg 

 Musslor i nät 
 Odlade Sverige. 
  1 kg.     Jfr pris 39:90.    
  

 /st 

 I butik 
från torsdag 

Nöt färs   ICA Basic. Ursprung Irland. 
  Storpack.   Finmald. Av nöt. 

     

 /kg 
 Apelsiner  Israel .     
Marocko. Spanien. Klass 1.      

  

    /kg 

Priserna gäller för v 10 (3/3–9/3 2014)

Skå

VERKSTAD

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se

Serva eller reparera bilen nu,
betala senare. Med Autoexperten-
kortet kan du dela upp betalningen
i upp till 24 månader räntefritt.
ko
i u

Vi erbjuder fullservice för

de flesta bilmärkena.

Assistansförsäkring på köpet

vid service hos oss.

S h Bil & D k i AB

pet

sförsäkring på köpetss.

vid service hos oss
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STENHAMRA | När elev-
erna på Stenhamraskolan 
tröttnade på att inte veta 
när det var dags att sluta 
spela fotboll och gå in 
till lektionen igen, tog de 
saken i egna händer.  En 
namninsamling, ett besök 
från politiker och tjäns-
temän samt några tunga 
argument senare, är nu 
en klocka på väg att bli 
monterad.

På väggen ut mot Stenham-
raskolans fotbollsplan har 
det länge saknats en klocka, 
vilket emellanåt gjort att 
eleverna kommit för sent 
till sina lektioner. Den 
klockan som funnits där ti-
digare har vid något tillfälle 
monterats ner och sedan 
aldrig kommit tillbaka. Till 
slut tog dock en elev tag i 
det hela, skrev ett brev och 
fick alla sina klasskamrater 
att skriva under.

– Sen skickade de brevet 
vidare till föräldraförening-
en som såg till att det ham-
nade hos tekniska kontoret 

på kommunen. De tog det 
hela på stort allvar och två 
representanter från kom-
munen kom ut till skolan 
och träffade eleverna, be-
rättar Annika Nilsson, lä-
rare på Stenhamraskolan.

Hon berättar hur eleverna 
slipade på sina argument 
och sedan själva höll möte 
med tekniska nämndens 
ordförande Adam Reuter-
skiöld (M) och Martin Frö-
hagen, tekniska kontoret, i 
ett konferensrum. Resulta-
tet blev ett löfte om att en 
klocka ska finnas på plats 
på skolväggen innan som-
maren.

– Det här lärde eleverna 
sig jättemycket på, bland 
annat att vi är starka om vi 
gör något tillsammans, men 
även mycket om den demo-
kratiska processen, konsta-
terar Annika Nilsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Driftiga barn tog 
saken i egna händer

DEMOKRATI

Stenhamraskolans elever fixade saknad klocka

På eget initiativ och med egen kraft har eleverna sett till att få gehör för sin önskan om en klocka. På 
bilden hälsar Martin Fröhagen, tekniska kontoret, på elever.                     FOTO: RODRIGO PARAS

Sjöbod rivs 
efter dom
FÄRINGSÖ | I en nyli-
gen avkunnad dom avvisar 
mark- och miljödomstolen 
ett överklagande som Ekerö 
kommun gjort tillsammans 
med en fastighetsägare på 
Färingsö. Ärendet gäller 
det undantag som kom-
munen beviljat från strand-
skyddsdispensen när de gett 
bygglov för nybyggnad av 
en sjöbod på en tomt med 
strandlinje. I överklagandet 
anger fastighetsägaren och 
kommunen att strandskyd-
dets syfte redan tillgodosetts 
då en gångstig löper längs 
hela stranden och därmed 
ger allmänheten tillgång till 
området.

Tidigare har även länssty-
relsen upphävt kommunens 
beslut och det var detta som 
nu överklagades till mark- 
och miljödomstolen.

Sjöboden finns redan på 
plats sedan strandskydds-
dispensen beviljades av 
kommunen, men måste nu 
rivas.

Fler åtgärder
krävs mot
kränkningar
EKERÖ | I ett beslut från feb-
ruari har Skolinspektionen 
förelagt Ekerö kommun att 
vidta åtgärder så att skol-
lagens krav på att motverka 
kränkande behandlingar 
uppfylls. 

I det aktuella fallet har en 
elev på Närlundaskolan ut-
satts för kränkning av en an-
nan elev och i samband med 
detta har skolans plan mot 
kränkande behandling kon-
staterats ha brister. Då det var 
andra gången som kränkning 
utspelat sig mellan samma 
elever bedömer Skolinspek-
tionen att skolan skulle ha 
gjort en mer fördjupad och 
långtgående utredning. Att 
den kränkta eleven själv inte 
vill utreda händelsen bedöms 
inte ha någon inverkan på 
skolans skyldighet. 

Senast den 2 april i år ska 
kommunen redovisa vilka åt-
gärder de vidtagit.

I samma ärende har också 
Barn- och elevombudsman-
nen utrett förutsättningar för 
skadestånd, men bedömt att 
inte finns några sådana.

Kommunen
döms ge 
särskilt stöd
EKERÖ | Skolinspektionen 
har förelagt Ekerö kommun 
att senast den 18 april vidta 
åtgärder så att en elevs rätt 
till särskilt stöd tillgodoses. 
Föräldrarna till en elev vid 
Tappströmsskolan har gjort 
anmälan och enligt Skolin-
spektionen har skolan brustit 
i att utreda behovet samt ge-
nomföra och utreda resulta-
tet av åtgärder. 

Eleverna hade slipat noga på sina argument inför mötet med kommunens representanter.   FOTO: RODRIGO PARAS

”Det här lärde 
eleverna sig 
jättemycket på, 
bland annat att vi 
är starka om vi gör 
något tillsammans”
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KOMMUNEN | Under 2013 
ökade Ekerö kommuns invå-
narantal med 195 personer. 
Under nästa år beräknas 
ökningen vara ungefär 
densamma, men sedan 
förväntas flyttbussarna 
börja rulla in i kommunen 
på allvar.

De siffror som länsstyrelsen 
nyligen publicerade visar 
att Ekerö kommun nu har 
26 355 invånare. Under 2013 
föddes 291 personer och 142 
dog. Resten av ökningen be-
stod till största delen i per-
soner som flyttade in från 
övriga länet. Hela Stock-
holms län ökade med 36 036 
vilket gör att det nu har 2 163 
042 invånare. I hela landet 
blev vi ytterligare 88 971 in-
vånare och nu är den totala 
siffran 9 644 86.

Ökningen i kommunen 
var dock ingen överraskning 

och följer den gängse trenden 
där alla kommuner i länet 
ökade i antal.

– Vi hade räknat med en 
ökning på 170 personer, så 
det var inte så illa gissat, kon-
staterar Leif Kåsthag, plane-
ringssamordnare på kom-
munledningskontoret.

Att beräkna befolknings-
utvecklingen och göra den 
bostadsbyggnads- och 
markanvändningsplan som 
ligger till grund för kom-
munens bostadsutveckling 
och infrastruktursatsning-
ar, är en av hans huvudsyss-
lor. Tillsammans med öv-
riga berörda kontor gör han 
kalkyler över hur många 

invånare kommunen antas 
växa med och hur många 
bostäder dessa förväntas 
behöva.

Beräkningarna grundar 
sig på utvecklingen inom 22 
delområden och i slutändan 
är det kommunfullmäktige 
som varje år antar bostads-
byggnads- och markanvänd-
ningsplanen.

– Under det här året räk-
nar vi också med en ökning 
på 170 personer, men sedan 
kommer ketchupeffekten, 
säger han.

Under 2015 är ökningen i 
kommunen beräknad till 270 
personer och 2016 hela 585. 
Därefter följer ett par år då 
invånarantalet förväntas öka 
med cirka 650 personer per 
år ända fram till 2022 då siff-
rorna dalar igen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Bra gissning kring
befolkningsökning

KOMMUNEN | Under 2013 
gjorde Södertörns brandför-
svar 296 utryckningar 
i kommunen. Automatlarm 
och utomhusbränder toppar 
statistiken.

– För Ekerö har antalet brän-
der varit samma som före-
gående år. Sjukvårdslarmen 
har minskat en aning och 
övriga händelser har ökat 
något så den totala mäng-
den larm ligger på ungefär 
samma nivå som 2012. Det 
är för lite larm för att egent-
ligen kunna se några direkta 
trender, berättar Mari Olsén, 
brandingenjör på Södertörns 
brandförsvar som tagit fram 
statistiken.

Magnus Libert, brandbefäl 
på Ekeröstationen, är inte 
heller särskilt förvånad över 
siffrorna. 

– Under de mer än tjugo-
fem år som jag jobbat här i 
Ekerö kommun har siffrorna 
varit i stort sett konstanta 

och legat runt 300 larm per 
år. Fördelningen är unge-
fär densamma som i andra 

kommuner, konstaterar han.
LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Stabil brandstatistik genom åren

Tingsrätten friade och fällde
FÄRINGSÖ | En man från Färingsö har friats av Solna tingsrätt för såväl misshandel som ska-
degörelse, men döms för olaga hot. Mannen som var åtalad på flera punkter för våldsbrott 
blev den 14 februari frikänd förutom när det gäller olaga hot. För detta döms han till 60 dags-
böter på 80 kronor.

INVÅNARANTAL ”Sedan kommer ketchupeffekten...” ’’

”Vi hade räknat 
med en ökning 
på 170 personer”

FAKTA  Brandstatistik Ekerö kommun 

TYP AV UTRYCKNING                                2013 

Brand i byggnad 20 
Brand utomhus 47 
Trafikolycka 39 
Utsläpp av farligt avfall 4 
Drunkning/drunkningstillbud 1 
Nödställt djur 2 
Ras 1 
Vattenskada 1 
Annan olycka 1 
Automatlarm, ej brand 81 
Förmodad brand 18 
Falsklarm brand 1 
Förmodad räddning 4 
Falsklarm räddning 1 
I väntan på ambulans 7 
Personer fast i hiss, ej nödläge 1 
Hjälp till ambulans 24 
Hjälp till polisen 1 
Trygghetslarm 1 
Annat uppdrag 14 
Källa: Södertörns brandförsvarsförbund  

Fråga

Carina Persberg är Sveriges första Hudstrateg. På sin klinik Stora
Blå på Färingsö stärker, lyfter och föryngrar Carina och hennes
kvalificerade stab, klienters hud – alltid med en noga utarbetad
behandlingsplan med bestående resultat som mål.

”Jag har så 
stora porer”

Ulrika 36:

Hej! Jag har länge gått på vanliga ansiktsbehandlingar –
som inte hjälper mig längre. Portömningen gör ont och
verkar skada min hud. Jag har många stora porer och por-
maskar som jag vill få bort. Har du något bättre förslag
åt mig? Mvh, Ulrika

SVAR: Hej Ulrika! Vi må vara kända för våra föryngrande
estetiska specialistbehandlingar MEN vi har även ett
stort utbud av klassiska salongsbehandlingar som verk-
ligen gör skillnad för t ex en storporig hy. 

Mitt tips är vår behandling DERMASUCTION – på 
50 min får du en utslätande ultraljudsbehandling som
"dammsuger" din hud och minskar din porstorlek med
bestående resultat – samt ökar elasticiteten i huden. 
NU 795 kr (ord. 1 050 kr) Frans-& brynfärg ingår!

Varmt, Carina Persberg

HUDSTRATEGC��a Per�erg

Har du en fråga till Carina eller 
vill du boka en kostnadsfri 
konsultation?

Telefon 560 406 00 

storablaklinik.se ATELJÉHUSEN, STENHAMRA

MÄLARÖARNAS SPECIALISTKLINIK STORA BLÅ

ANSIKTSBEHANDLING från 595 kr  |  SPA FOTVÅRD 425 kr  
KLASSISK HEL- & HALVKROPPMASSAGE 575/425 kr   

VAXNING 1/2 BEN & BIKINILINJE 425 kr
ÖRONHÅLTAGNING 300 kr/paret  |  med mera

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen 

Ekerö Taxi har LÄGSTA 
jämförspris i branschen!

Ekerö Taxi 299 kr
Taxi Kurir 307  kr
Taxi 020 306  kr
Taxi Stockholm 325  kr

 

Välkommen ombord!

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

Ekerö Taxi utför taxitransporter för alla: privatper-
soner, 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.

Åker du HEM 
från andra 

sidan Nockebybron? 
Ja, då slår vi av 

ytterligare 

15 % 
på våra redan 

låga priser!

FASTA priser? Självklart!  



KOM IN OCH INVIG  
VÅRT NYA TAPETGALLERI!

TAPETVECKOR
rabatt på massor av tapeter!

Björn Borg, vår ambassadör!

Investera i din bostad. 

Den enda investering som 

betalar sig direkt. Börja

med att dekorera dina

väggar med spännande

mönster och vackra färger.

Välkommen! 

Ekerö • Träkvista torg • 560 313 40 
Öppet: Vardagar 9-18, Lördag-Söndag 10-14 

www.coloramaekero.se

Öppet 7 dagar i veckan

Kampanjen gäller till och med den 9/3. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal.

NYHET! 
Testa vår Tapet-
letare, en ny smart 
dator där du snabbt 
kan söka fram din 
favorittapet

www.ekerokampsport.se

Självförsvar för tjejer
Varje dag hör vi om tjejer som blir överfallna. 
Nu startar Ekerö Kampsport en SjälVförSVarSKurS 
speciellt för er. Här får du se och träna på olika slag, 
sparkar och hur du försvarar dig. allt under kontol-
lerade förhållanden. Hur du kan använda din kropp 
som vapen. Enkla fritagningsgrepp och en genom-
gång i vilka rättigheter du har för att försvara dig. 
Kursen leds av Ekerö Kampsports meriterade tränare 
roNNy DaHliN och SEliNa HamluND.
 

Två lördagar träffas vi i gymnastiksalen i SuNDby SKola på Ekerö 
och det enda du behöver ha med dig är vanliga träningskläder och en vattenflaska. 

allt annat som behövs finns på plats och vi tränar på mjukmatta. 
 

lördagen 22 mars kl 14-16. lördagen 29 mars kl 14-16
Priset är endast 400:-/person.  

anmälan till ronny 073-0860088 eller till e-post: ekerokampsport@telia.com



En visionär som 
har satt sin egen
prägel på Ekerö
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D 
är fan att man inte 
kan leva tills man är 
150 år eller lite till 
när man har lärt sig 
så jävla mycket, var 

Ralph Erskines avslutningsord i en 
dokumentärfilm som gjordes om 
honom 1999.

I den finstämda filmen agerar 
han själv ciceron till många av de 
byggnader och bostadsområden 
som han skapat. Trots att han vid 
tidpunkten var 85 år gammal, lutad 
mot en käpp och emellanåt sittan-
des på en pall framför de hus han 
ritat, ger han ett kraftfullt intryck. 
Vid den åldern gick han fortfarande 
till jobbet varje dag och var i högsta 
grad produktiv när det kom till att 
rita nytt.

– Ralph var extremt ungdomlig 
ända tills han dog 2005. Han käm-
pade alltid för det han trodde på och 
hade ett stort socialt engagemang. 
Hans ansvarskänsla och humanism 
var extremt genuin, berättar Johan-
nes Tovatt, som kom som prakti-
kant till Ralph Erskine som tjugo-
åring och så småningom blev hans 
assistent och till slut även partner i 
arkitektbyrån Erskine Tovatt arki-
tekter.

De hade dock lärt känna varandra 
flera år tidigare när Johannes Tovatt 
sökte upp Ralph Erskine på Drott-
ningholm och frågade om han kun-
de få köpa skutan Verona som under 
många år tidigare tjänat som kontor 
åt arkitektbyrån.

– Han svarade att jag kunde få 
köpa den för 1 krona om jag kun-
de hitta en från 1905 då båten var 
byggd. Jag fick tag i en sådan enkro-

na och köpte båten, berättar Johan-
nes Tovatt.

Han talar sig varm över Ralph 
Erskines sociala patos och hur han 
alltid slogs för det han trodde på och 
att de områden han ritade skulle bli 
bra för de människor som skulle bo 
där, på ett sätt som gick långt utan-
för hans uppdrag som arkitekt.

– När han ritade Ekerö centrum 
tog han en väldigt hård strid för att 
det inte skulle ligga på Ekebyhovs-
fältet som det först var tänkt. Till 
slut lyckades han övertala kommu-
nen att flytta det till den plats där 
det nu ligger och därmed ha möjlig-
het att växa på ett dynamiskt sätt. 
Den bedriften tycker jag egentligen 
är mer intressant än centrumbygg-
nadernas arkitektur.

Att människor skulle trivas i sina 
hus var en ledstjärna för Ralph Er-
skine. Han lade mycket energi på att 
skapa sociala kvaliteter i umgäng-
esytor, gemensamma utrymmen 
mellan husen i bostadsområden och 
ville erbjuda platser såväl för social 
samvaro som välbehövlig enskild-
het. Han släppte inte heller taget 
om mindre lyckade projekt utan 
återkom till exempel till Sandviken 
där han efter ett antal år tog nya tag 
för att få mer liv i gaturummet.

Ralph Erskines hundraårsdag 
uppmärksammas på många håll 
runt i landet och även utomlands. 
Ekerö kommun har en utställning i 
Galleri Utkiken om arkitektens liv 
och verk och Arkitektur- och de-
signcentrum lanserar en ny app eller 
mobil guide i samband med dagen. 
Under våren anordnar kommunen 
arkitekturvandringar i centrum 

vid flera tillfällen med miljö- och 
stadsbyggnadschef Johan Hagland. 
Många kommuner som har bo-
stadsområden och byggnader som 
ritat av Erskine, liksom museer och 
bibliotek uppmärksammar också ju-
bileet.

Detta säger en del om Ralph Er-
skines storhet inom arkitekturen, 
men Johannes Tovatt kan berätta 
mer.

– Han var oerhört stor ute i värl-
den och i många länder är en arki-
tekt något helt annat än i Sverige. 
Jag kommer till exempel ihåg när jag 
följde med honom till Italien och 
det satt banderoller över gatorna 
där det stod: ”Ralph Erskine is in 
town”, minns han.

Enligt uppgift kom den nyutbil-
dade, tjugofemårige arkitekten cyk-
lande från sitt hemland England, via 
Danmark, 1939. Med sitt intresse för 
demokrati och modernistiskt form-
språk etablerade han sig snart här. 
Han gifte sig, fick barn och ritade sin 
första bostad som var den välkända 
”Lådan” som utgjorde hem och 
kontor i fyra år för två vuxna och två 
barn på 21 kvadratmeter. Sängen var 
upphissad i taket och skrivbordet 
fälldes ner från väggen när det var 
dags att arbeta. Den ursprungliga 
Lådan låg i Huddinge men en exakt 
kopia finns uppbyggd invid Rörby 
gård på Lovön.

Funktionella och smarta lösning-
ar har sedan gått igen i de byggnader 
han ritat och även en hel del humor. 
Den omgivande naturen och orga-
niska former har också oftast givit 
inspiration till arkitekturen.

– Jag ville ha ett dekorativt ele-
ment på fasaden så jag ritade in få-
gelholkar. Alla människor, även de 
som inte tror det, reagerar positivt 
på fåglar och vegetation, berättade 
han själv i dokumentären från 1999, 
när han visade runt i det bostads-
område i Sandviken som han ritat.

Båten Verona som, med sitt om-
byggda lastrum, var arbetsplats för 
de tio anställda i arkitektbyrån un-
der många år, övergavs som kon-
tor i slutet av 1960-talet då Ralph 
Erskine ritade och byggde ett nytt 
hus till sig och sin familj på Drott-
ningholmsmalmen, där även ar-
kitektkontoret inrymdes i en egen 

byggnad. En för tiden ovanlig, öp-
pen planlösning med fyra meter i 
takhöjd präglar bostadshuset som 
är byggt i atriumstil och med många 
ovanliga detaljer. Det stora allrum-
met har en öppen spis mitt i rum-
met som är vridbar och kan njutas 
av från alla håll.

Villa Erskine är idag byggnads-
minnesmärkt och 2010 var huset ute 
till försäljning vilket oroade många 
arkitekturintresserade. Familjen be-
slöt då att behålla huset och idag ägs 
det och bebos av ett av Ralph Erski-
nes barnbarn med familj.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

En av dem som har haft störst inflytande 
när det gäller att sätta sin karaktär på Ekerö 
är arkitekten och drottningholmsbon Ralph 
Erskine som skulle ha fyllt hundra år den 
24 februari. Än är det många som har sin 
vardag präglad av hans djupt rotade sociala 
engagemang och banbrytande idéer om 
hur vi människor mår bra av att ha det i vår 
levnadsmiljö.

CITAT  RALPH  ERSKINE

>> Inför sin 90-årsdag inter-
vjuades Ralph Erskine för tid-
ningen Arkitektur och svarade 
bland annat på frågan om vad 
han önskade sig i present:

”Jag önskar den svenska arki-
tekturen en ny generation 
unga och begåvade arkitekter 
som söker ett bredare svar 
på de djupare frågorna kring 
arkitekturen och yrkesrollen.  
Jag önskar denna nya genera-
tion arkitekter lika begåvade 
uppdragsgivare som på allvar 
vågar utmana framtidens 
svårigheter och  utmaningar.”                                                                                 

Ralph Erskine var en stor humanist med 
intresse för modernistiskt formspråk.  

Foto: Ove Westerberg

KÄNDA BYGGNADER 
AV RALPH ERSKINE

>> Stockholms universitet (Aula 
Magna, Allhuset, Universitets-
biblioteket, Juristernas hus)

>> Hotell Borgafjäll, Dorotea 

>> Ekerö centrum

>> Greenwich Millennium Village, 
 London

>> ”Läppstiftet” eller ”Skanska-
skrapan”, Göteborg

>> Myrstuguberget, Huddinge 

>> The Byker Development, New-
castle

>> World Trade Center, Stockholm

Vid Rörby gård på Lovö finns en replik 
av det 20 kvadratmeter stora hus som 
familjen Erskine bodde i under fyra år. 

 Foto: Lo Bäcklinder
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I samarbete med Victus Medical Group AB.

INFORMATIONSEVENT
Den 29:e mars, klockan 1200 - 1500, är du varmt välkommen 

till ett informationsevent där vi presenterar våra nya estetiska 

med riktigt .

OBS! Anmälan krävs via mail eller telefon.

www.salongl-ekerö.se
Troxhammar Butiksby 08 654 88 44  info@salongl-ekerö.se

BANBRYTANDE SMÄRTFRI UTVECKLING INOM IPL
BEHANDLINGAR FÖR BÅDE HONOM OCH HENNE

 Rosacea
Ytliga kärl

 Oönskad hårväxt

 
 Hudföryngring
 Acne

RADIOFREKVENSBEHANDLING I FRAMKANT
BEHANDLINGAR FÖR BÅDE HONOM OCH HENNE

 Huduppstramning
 Fina linjer och rynkor
 Minimerar porer
 Lyster
 Lymf och blodcirkulation
 Lyft (ögon)
 Mörka ringar (ögon)
 Svullnad (ögon)

DAGENS ERBJUDANDE!
30 % PÅ KURER

(minst 3 behandlingar)

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

KJELL INS RÖR
E K E R Ö  ·  S T O C K H O L M  ·  0 8 - 5 6 0  2 0 0  3 9
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des 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!

Traktorkörkort, drifts-
planering, dödsolyckor 
eller skottårsfestligheter, 
inget ämne är för litet eller 
för stort för Mälaröarnas 
nyheter. Det var det inte 
heller för 50 år sedan.

Kring öarnas lantbruk pågår 
en mängd aktiviteter. Både 
Adelsö RLF (numera LRF) 
och Sånga-Säby RLF håller 
årsmöte under slutet av fe-
bruari. Måhända avhandlar 
man då den produktionsut-
veckling som leder till för-
ändringar för lantbrukare på 
Mälaröarna. För att möta för-
ändringarna håller konsulent 
Lars Sandström en rad kurser 
under rubriken ”Driftspla-
nering” där ägare till mindre 
gårdar får chansen att lära sig 
mer om hur de på lönsam-
maste sätt kan planera sin 
färskvaruproduktion.

På Adelsö kan den lantbruks-
intresserade också få chansen 
att ta traktorkort. En förar-
kurs ordnas i samarbete med 
länsstyrelsen, under ledning 
av hushållningssällskapets 
maskinkonsulent. “De som 
nöjaktigt genomgått kursen 

erhåller traktorkort” framgår 
av artikeln.

En holländare som sanno-
likt har körkort, men kanske 
inte så gott omdöme står inför 
tinget i Färentuna i början av 
mars. Dock är det brott som 
han anklagas för begånget för 
fyra år sedan. Men då det inte 
finns något utlämningsavtal 
mellan Sverige och Holland 
och holländaren inte dykt upp 
i Sverige, trots att han kallats 
till rättegång fyra gånger sedan 
förseelsen, hålls till slut rätte-
gången utan att han är på plats. 

Han står åtalad för att ha 
kört rattfull, men målet är mer 
komplicerat än så. Han greps 
först fem timmar efter att han 
setts vid Tappström i sådant 
tillstånd att det fanns anled-
ning att tro att han var sprit-
påverkad. När holländaren 
greps påstod han dock att han 
druckit sprit efter avslutad bil-
körning. Vad han så småning-
om fick för påföljd går inte att 
finna i arkivet för Mälaröarnas 
nyheter.

Ytterligare en trafikhän-
delse genererar dock kraft-
tag hos kommunen. Under 
senaste tioårsperioden har 

41 trafikolyckor inträffat i 
den så kallade Nytorpskur-
van på Lovö. Två av dem 
har haft dödlig utgång och 
i den senaste avled en ung 
person som tappade her-
raväldet över sin bil och 
krockade med en lastbil full 
av cement. Detta föranleder 
att såväl Mälaröpolisen som 
den lokala opinionen kräver 
att myndigheterna gör något 
åt den den besvärliga trafik-
fällan. Att skaffa mark för att 
räta upp kurvan är tydligen 
inget problem då bankdi-
rektör Jacob Wallenberg er-
bjudit sig att utan kostnad 
upplåta det område som kan 
behövas.

Många tunga ämnen är 
uppe för diskussion i kom-
munen i februarimörkret, 
men i Munsö Folkets hus 
är det lite extra festligt. På 
den sista lördagen i måna-
den kan man svänga runt i 
en ”Skottårsbal” och dagen 
efter visas färgfilmen Föräls-
kad i Köpenhamn med Siw 
Malmqvist.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Högt och lågt ur arkivet

Redan i slutet av februari lockar handeln med tulpaner och lökar. 
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TILLÄGGSISOLERA din vind med ICELLS 
miljövänliga och effektiva cellulosaisolering

Under 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 

Sänk dina energikostnader!

              ”Fågeldans”                     ”Tupp-pjuck”

på Hantverksstallet i Jungfrusund 6-30 mars 

Vernissage lördag 8 mars kl 11-16

MÄLARÖARNAS

  

100 % 

 Mälaröarna till 
morgonkaffet

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.  

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



VÄLKOMMEN PÅ VISNING! VI SES PÅ RÅCKSTA GÅRDSVÄG 5
SÖNDAGEN DEN 9 MARS, KL. 12-13 PÅ VÅNING 13 & 15.

Vattenfalls kulturmärkta 50-talshus i 
Råcksta förvandlas just nu till ett unikt 
bostadshus. Vad sägs om att kunna ta 
hissen ner till husets dygnet-runtöppna 

på 16:e våningen. Del i övernattnings-
lägenhet ingår. Köper du en 3:a eller 4:a 

vår kommande visning den 9 mars!
peabbostad.se

V Ä L L I N G B Y  P A R K S T A D  P E A B

SE DIG OMKRING
I VÅRA TRE UNIKA
VISNINGSLÄGENHETER

Kontakt: Leif Johansson, tel. 070-562 73 93
leif.johansson@svenskamaklarhuset.se

UNIKT BOSTADSHUS MED
UTSIKT ÖVER VÄSTERORT

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

ÖPPET HUS
måndagar kl 18- 20

 Gruppträning

 Styrketräning

 Sjukgymnastik

 Naprapat

 Massage

 Kostrådgivning

 Personlig träning

 Barngrupp

Välkommen!
Mer information? 

Besök vår hemsida stenhamragym.se 
eller ring 070-896 29 55

Öppet alla dagar  04.30-24.00

555

INNEHÅLLER

* är en miniminivå av totalt proteininnehåll, 
exklusive IAMS ProActive Light in Fat

ANIMALISKT PROTEIN*

85%

”Jag är ingen vegetarian”

69 kr
Rek. ord.pris: 169 kr

Max 1 erbj. / hushåll

Valfri 1,5 kg
Iams kattmat*

För mer information kontakta © Tree of Pets på 08-630 73 00 eller info@treeofpets.se. Besök oss på www.treeofpets.se eller www.iams.se

 *Erbjudandet gäller 1,5 kg Iams kattfoder sorterna; Wild Ocean Fish,  

  Succulent Norwegian Salmon, Tender New Zealand Lamb samt Savoury Roast Chicken

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

www.djurknuten.se



JUNGFRUSUND | Tavlor 
med humor och känsla 
pryder Hantverksstallets 
väggar i mars månad. Det 
är lidingöbon Thomas 
Löfdal som genomför 
sin tredje utställning. 
Förutom utställningen i 
Hantverksstallets galleri, 
har han anknytning till 
Mälaröarna då han är med-
lem i Ekerö kyrkokör.

– För tre eller fyra år se-
dan var jag i Drottning-
holmsparken och såg när 
Ekerö kyrkokör under 
Kerstin Baldwins ledning, 
sjöng förklädd Gud. Då 
tänkte jag, den kören ska 
jag gå med i, berättar Tho-
mas Löfdal.

Han är en handlingens man 
utan tvekan. Konstnärska-
pet med producerandet 
av tavlor för utställning är 

nytt, men han har alltid 
tecknat. Han arbetade un-
der sitt yrkesverksamma liv 
som producent på SVT och 
producerade framförallt 
barnprogram.

– När jag slutade jobba 
blev jag jättenervös. Man 
kan leva på en gammal 
identitet i ett halvår, men 
inte mer. Jag engagerade 
mig därför snabbt i en kör 
på Lidingö, anmälde mig till 
en italiensk språkkurs och 
började att spela golf. Allt  
för att jag inte skulle klättra 
på väggarna. 

Så målar han då, detta i vat-
tenlöslig olja. Han hade sin 
första utställning förra året 
på Lidingö och har hun-
nit med en till utställning 
i år. De motiv han har sålt 
har han nu återproducerat, 
men de nya är mycket bättre 
tycker han. 

– De tavlor som jag har sett 
fungerar, de inspirerar mig 
också till att göra någonting 
i samma stil. Det ska vara 
glatt och positivt, blandat 
med lite rädsla. Man blan-
dar olika känslor som till 
exempel strutsarna som är 
stolta men ändå fåniga el-
ler tuppen som är livrädd 
men åker ändå med hög fart 
utför på skidorna, berättar 
han.

Thomas Löfdal har också en 
del naturmotiv och bland 
tavlorna. Ett annat motiv är  

ett dansande par. Inspira-
tionen till den kommer från 
att han även gått en kurs i 
tango. 

Han målar i olja och det 
som är gemensamt för hans 
tavlor är känslan de spri-
der, nämligen det ljusa och 
många gånger, humoris-
tiska.

– Det ska vara positivt, 
man ska ha kul när man går 
på utställning tycker jag. 
Man ska inte stå där och 
grubbla och tävla i djupsin-
nighet utan man ska skratta 
och tycka det är kul, avslu-
tar Thomas Löfdal.

Utställningen på Hant-
verksstallet börjar den 6 
mars med vernissage den 8 
mars.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tavlor som lockar 
fram positiva känslor 

UTSTÄLLNING

”Det ska vara 
glatt och positivt, 
blandat med lite 
rädsla. ”
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EKERÖ | I På några år har Fabriken 
blivit en mötesplats som sjuder 
av liv och i det gula huset vid 
Tappströmskanalen är det alltid 
något på gång. Efter tre och ett 
halvt år som spindeln i nätet och 
platsansvarig lämnar nu Ingrid 
Rogblad plats för Nenne Thorin.

För tre och ett halvt år sedan kalla-
des huset för IT-ladan och det hölls 
datakurser för arbetslösa, kommu-
nanställda och pensionärer. Studie-
främjandet fick uppdraget att skapa 
en mötesplats för ungdomar med 
inriktning på ”ung kultur” och idag 
finns här replokaler, dansstudio och 
konsertlokal med ljud och ljusan-
läggning. Ett tiotal band repar här, 
lika många dansgrupper och allt 
som oftast produceras det film i lo-
kalerna, ordnas workshops eller ar-
rangeras konserter.

– När vi började i september 2010 
var det en helt tom lokal som vi må-
lade om och fyllde med möbler som 
människor skänkt till oss, berättar 
Ingrid Rogblad.

Nu sitter hon i en rosa sammets-
soffa som tidigare var placerad i 
stora sviten på Grand hotell. Den 
kan ses som en symbol för de sam-

arbeten över gränser som vuxit fram 
under de senaste åren. 

– Vi har blivit bra på att samla 
människor och vi har fått till samar-
beten med en massa fantastiska för-
eningsmänniskor och företag, vilket 
har gjort att vi har kunnat erbjuda en 
bra verksamhet till en ringa kostnad, 
säger Ingrid Rogblad.

Sedan 2010 har hon och kollegorna 
dragit in en dryg halv miljon kronor 
genom bidrag och fondmedel, för-
utom kommunens finansiering. 

– Det här har blivit ett utmärkt ex-
empel på hur man kan få till ett bra 
samarbete mellan den ideella sek-
torn och den offentliga, konstaterar 
Ola Bixo, verksamhetsledare på Stu-
diefrämjandet Stockholm.

Nu går Ingrid Rogblad vidare 
inom Studiefrämjandet till en ny 
tjänst där hennes stora erfarenheter 
av att söka ekonomiska medel för 
olika projekt kommer till använd-
ning. 

Nenne Thorin, som sedan ett par 
veckor är platsansvarig på Fabriken, 

har med liv och lust tagit sig an ut-
maningen att driva vidare verksam-
heten. Hon kommer direkt från job-
bet som verksamhetsansvarig för 
Tensta Community Center, som är 
en öppen ungdomsverksamhet och 
drivs av Tensta gymnasium.

– Jag har ägnat mina första veckor 
åt att sätta mig in i allt och träffa så 
många som möjligt. Jag har besökt 
skolor och fritidsgårdar för att få en 
chans att skapa egna relationer till 
ungdomarna, berättar hon.

Även fortsättningsvis ska Fabriken 
vara samlingsplats för alla de ungdo-
mar som utövar sina fritidsintressen 
här. Pensionärerna som utnyttjar 
delar av lokalerna under de tider när 
de är lediga, kommer också att finnas 
kvar. 

– Vi planerar även att jobba med 
att ordna arrangörsutbildningar och 
ledarskapsutbildningar framöver. 
Det här är ju en verksamhet som 
förändras hela tiden. Ungdomarna 
blir äldre och det kommer in nya 
som har behov och önskemål som vi 
måste anpassa oss efter, konstaterar 
Nenne Thorin.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Att samarbeta över gränser har blivit Fabrikens signum. På bilden Nenne 
Thorin, Ingrid Rogblad och Ola Bixo, Studiefrämjandet.      FOTO: LO BÄCKLINDER

FAKTA FABRIKEN

>> Studiefrämjandet bedriver 
ungdomsverksamhet i Fabriken 
sedan 2010 på uppdrag av kom-
munen.

>> Här finns bland annat inspel-
ningsstudio, replokal, dansstudio 
och fullt utrustad scen för fram-
trädanden.

>> Under åren har det bland 
annat ordnats workshops inom 
film- och musikskapande, sång 
och dans i Fabrikens regi. 
                                                                 

 

”...ett utmärkt exempel 
på hur man kan få till 
ett bra samarbete mellan 
den ideella sektorn och 
den offentliga”

26  | kultur 

Fabriken får ny kulturinspiratör

FABRIKEN ’’”Vi har blivit bra på att samla människor...”



ÅRSMÖTE
Härmed kallas alla medlemmar 

i Föreningen Folkets Hus i Färentuna UPA 
till årsmöte lördag 29 mars kl. 18.00.

Motion om stadgeändringar har inkommit 
vilket betyder viktiga beslut.

Efter årsmötet blir den sedvanliga 
medlemspuben och mingel.

För mer info: www.olstafolkpark.se   
eller styrelsen@olstafolkpark.se

Konst och musik för en god sak 

VÄLGÖRENHET

Auktioner har hittills givit 13 000 kronor till välgörande ändamål

   | kultur   27

EKERÖ | Under ett år auktio-
nerar ekeröbon och musikern 
Christer Odebrand tillsammans 
med sina vänner ut konstföre-
mål, kopplade till hans musik. 
Alla intäkter går till välgörande 
ändamål.

I projektet som han kallar ”#stART-
mODE” kopplar han samman varje 
låt från sin skiva ”Kasta första ste-
nen” med en konstnär som låter 
sig inspireras, skapar ett konstverk 
som sedan auktioneras ut på Trade-
ra. En gång i månaden påbörjas en 
ny auktion och alla intäkter går till 
ett nytt välgörande ändamål.

– Det här är ett musik-, konst- 
och må-bra-projekt för att låta 
min musik generera resurser och 
initiera nya samarbetsformer med 
människor som jag tycker om, till 
förmån för något gott. Målet är att 
vi ska dra in 50 000 kronor, berättar 
Christer Odebrand.

Hittills har tre fotografier, en ak-
varell och en tavla i akryl och olja 
auktionerats ut och tillsammans 

har projektet inbringat 13 150 kro-
nor. Det senaste konstverket som 
såldes var en tavla av Hamid Raoufi 
som gav 3 150 kronor som skänk-
tes till Ung cancer. Näst i tur står 
en tavla som målats av Sara Varga 
där hon tolkar Christer Odebrands 
sång Isabel. Intäkterna från den 
skänks till Bris. 

I september 2014 anordnas en 
vernissage där alla tavlor och sam-
arbeten visas upp och där ska även 
en redovisning ske av vart pengarna 
har gått. 

– Jag har valt alla konstnärer och 
samarbeten utifrån helt personliga 
referenser. Alla som är med i pro-
jektet är det för att jag respekterar 
dem som människor och tycker 
att de tillför mig och världen något 
gott, konstaterar Christer Ode-
brand.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tavlan ovan är målad av Sara 
Varga med inspiration från Christer 
Odebrands sång Isabel.

”Det här är ett musik-, 
konst- och må-bra-
projekt för att låta min 
musik generera resurser” T.h. ses Christer Odebrand som initie-

rat välgörenhetsprojektet.
 FOTO: LINNEA FRANK
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
T.o.m. 16/3: Bibbi 
Lassas Jons-
son – 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.

Hantverksstallet
Thomas Löfdal – måleri, 6/3-30/3, 
vernissage 8/3. Öppet tor-sön kl 11-
13, Jungfrusund.

Utställning
Kerstin Larsson – målningar och ak-
vareller med skärgårdsmotiv. T.o.m. 
27/3. Mån-tor kl 8-17, väntrummet på 
tandläkaremottagningen Profydent, 
Ekebyhovsv 1 (vid brandstationen).

 EVENEMANG

Film
”Afrikas drottning”, 
regi: Huston, USA 
1951. Medlems-
kort i Filmstu-
dion berättigar till 
inträde till höstens 
samtliga filmer. Enstaka biljetter får 
ej säljas. 6/2 kl 19.30, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Skridskobanan stängd
Skridskobanan i Älvnäsviken vid 
Tranholmen är stängd på grund av 
mildvädret och de därmed kontinuer-
ligt försämrade isarna.  

Jubileumsstämma
Förnyelsen i Mälaröarnas natur-
skyddsförenings (MNF) styrelse 
har varit i blygsammaste laget 
och ett flertal av ledamöterna 
har varit aktiva sedan sjuttiotalet. 
MNF:s  valberednings sammankal-
lande Gunnar Dahl längtar efter 
att bli kontaktad i av nya förmågor. 
Efter mötesförhandlingar kommer 
insekts- och stekelkännaren Urban 
Wahlstedt att berätta om vårt kan-
ske farligaste vilda djur, getingen. 
Jubileumssemlor av ekotyp bjuds 
till kaffe och te av värdinnor Birgitta 
Dahl och Ingegerd Moberg som öns-
kar alla välkomna till en afton med 
sting. 7/3 kl 19, Ekebyhovs slott. Arr: 
Mälaröarnas naturskyddsförening.

Drottningholms slott
Familjekul på slot-
tet med visningar, 
egen rundvand-
ring, lejonsafari, 
bildjakt och aktivi-
tetsspår. Fri entré 
för alla barn 0-17 år. Öppet lördagar 
och söndagar hela vintern, kl 12-15 
t.o.m. 30/3. 

Ekerö bio
9/3 och 16/3 kl 15: Lego-filmen, 
barnt. 19/3 kl 19: Boktjuven, fr. 11 år. 
Erskinesalen, Ekerö C. 

Sagostund på biblioteket
Följ med ut i sagans skog och träffa 
Bockarna Bruse, Guldlock och alla 
andra som bor där. Alla barn från 3 
år är välkomna (småsyskon också 
förstås). 7/3, 14/3 kl 10-10.30, biblio-
teket, Ekerö C. 

Ekebyhovs slott
8/3 kl 13: ”B&B United” spelar. 
Kl 14: Barnorkester, ledare Mats An-
dersson. Kl 14.45: Klassisk musik på 
flygel, Åke Löfgren. 
9/3 kl 13: 13.00 Visor och sånt av 
bl.a. Vreeswijk och Bellman. Kl  14: 
Barnorkester. Kl 14.45: Klassisk musik. 
Båda dagarna: konstutställning och 
utställning av vävda textilier, smycken, 
pröva-på-tillverkning. 
Kaféansvariga: RSMH. 
15/3 kl 14: FNYKO – Färingsö nya 
kammarorkester. 
16/3 kl 14: Konsert med Suzukieelever 
och Mälarstråk. 
Kaféansvariga: Mälarö SOK.

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.

Porslinsmålning
Porslinsmålning, korgmålning, 
glasmålning till självkostnadspris. 
10/3 och 17/3 kl 12-14.30, Stockby-
gården. Klyvarestigen 1, Stenhamra. 
Arr: Fritidsverksamheten för äldre / 
Ekerö kommun.

Bingo
10 kr/bricka. Alla 
är välkomna. 1/3 
och 18/3 kl 11.45-
13, Stockbygår-
den, Stenhamra. 
Arr: Fritidsverk-
samheten för äldre/Ekerö kommun.

Vikingatidens härskare
Arkeologen Anna Lihammer tar 
avstamp i de gamla myterna om 
vikingatiden för att sedan berätta 
om den komplexa, spännande och 
mångskiftande värld som den tidens 
människor levde i. Hon presenterar 
härskarnas gods, gravar och religion. 
Samarr: Fornminnessällskapet på 
Mälaröarna. 11/3 kl 19-20, biblioteket, 
Ekerö C. 

Sopplunch
Hemlagad soppa, 
ostsmörgås, kaffe 
på maten,  35 kr. 
Alla är välkomna 
att deltaga. 11, 
12 och 19/3 kl 
11, Stockbygården, Klyvarestigen 1, 
Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten 
för äldre/Ekerö kommun.

Pop-up barnlördag
En liten stor cirkusupplevelse. Med 
musik och akrobatik berättar ”Teater 
Slava” historien om den gamla go-
sedjurscirkusen som fortfarande vill 
roa. För barn 2-6 år. Gratis platsbiljet-
ter i biblioteket, Ekerö C. 15/3 kl 13.

Trädbeskärning
Medlemmar från 
Sveriges pomo-
logiska sällskap 
visar hur man på 
bästa sätt beskär 
fruktträd under 
vårvintern. Allmänheten är välkom-
men att delta. 16/3 kl 10-16, Ekeby-
hovsparkens äppelgenbank.

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

EKERÖ DANSSKOLA
ekerodansskola.se | sv.se/stockholm | 08-120 55 100



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

Sjuksköterska/Distriktssköterska 
sommarvikariat på Ekerö

För ytterligare information kontakta:

Marie Ragnartz, tel 08-560 375 24,

marie.ragnartz@ptj.se eller gå in på 

hemsidan www.ekerovardcentral.se

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö 

Tel 560 375 00
www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral 
söker

LÄTT ATT PARKERA!
Ö P P E T T I D E R :
Vardag: 0 8 - 2 1
Lör-, Sön-, Helgdag 1 0 - 1 6
A D R E S S :
Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA
T E L E F O N : 0 8 - 3 6  2 6  7 0

www.evidensia.se 

Välkommen till oss

Vårkampanj!
20% RABATT
PÅ KASTRATION

av frisk katt och hund 
t.o.m. 31/3 2014



BROTTNING | Att de båda vill bli 
världsbäst på brottning känns 
som ett helt rimligt mål med 
tanke på bröderna Zakarias och 
Zebastian Bergs framgångar på 
mattan. Med endast ett vecko-
gammalt SM-guld och en nyvunn-
nen plats i seniorlandslaget 
tillhör de trots sina unga åldrar 
redan eliten inom idrotten. 

Uppgårdsskolans gymnastiksal är 
fylld av glada skratt och förväntan 
när Zakarias och Zebastian kom-
mer tillbaka till sin moderklubb 
Skå IK under sportlovet för att fira 
de senaste framgångarna och göra 
en uppvisning.

Ett par dagar tidigare har Zebas-
tian, 16 år, tagit SM-guld i 69-ki-
losklassen, för andra gången i rad. 
Inte ett poäng förlorade han på sju 
matcher i år. Storebror Zakarias, 
18 år, har precis fått besked om 
att han tre år innan han har åldern 
inne är uttagen till seniorlandsla-
get och ska tävla i EM i Helsing-
fors i april. Han ställde nyligen 
upp i sin första seniortävling och 
vann alla matcher.

– Målet är att bli världsmästare, 
säger de nästan i munnen på var-
andra.

Redan i ett nära tio år gammalt 
klipp från Mälaröarnas nyheter, 
där brödernas framgångar upp-
märksammades, sa de samma sak. 
Och nog är de på god väg. Medalj-
högen är stor, Zebastian har såväl 
VM-brons som NM-guld och Za-
karias medaljsamling innehåller 
bland annat ett NM-guld. I början 
av sommaren tävlar Zebastian i 
ungdoms-EM i Bulgarien vilket 
också är kval till OS. 

– Vi är båda med i Sveriges 
olympiska kommittés satsning, 
som kallas utmanarsatsningen, 
till OS i Tokyo 2020, säger Zaka-
rias.

Dessa talanger fick sin brott-

ningsstart när de av en slump 
hamnade på brottningsträning i 
Uppgårdsskolan när de var nyin-
flyttade för ungefär tio år sedan.

– Pelle och jag såg redan från bör-
jan att de här killarna var talanger, 
berättar en stolt Bertil Mattson, 
som tillsammans med sin tränar-
kollega gav bröderna grunden i 
idrotten i Skå IK:s brottningssek-
tion. 2008 bytte de klubb till Hud-
dinge BK där de idag tränar i minst 
ett pass per dag i genomsnitt.

– Vi får väldigt mycket support 
från Blackebergs gymnasium där vi 
båda går och har fått dispens med 
vissa kurser. Vi måste verkligen 
planera våra dagar för att hinna med 
allt, det är inte ett fritidsintresse 
utan en livsstil, säger Zebastian.

– När vi inte tränar eller tävlar så 
tittar vi på brottning. De flesta av 
våra kompisar håller också på med 
brottning och vi får jättemycket 
stöd av mamma och pappa, fyller 
Zakarias i.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.seSporten ’’
”Målet är att bli världsmästare.”
   Zakarias och Zebastian Berg

’’Pelle och jag såg 
redan från början att 
de här killarna var 
talanger”

’’

Bröderna Berg briljerar

Ovan: Nacksving, höftsving, flygande 
maror och krysstag, under uppvisning-

en i Uppgårdsskolan visade Zakarias 
och Zebastian upp ett urval av grepp.

T.h. Bertil Ottosson, Skå IK, var den 
som först tränade bröderna i brottning 

och passade nu på att gratulera till de 
senaste framgångarna 

 Foto: Ove Westerberg

Kallelse till extra årsmöte 
2014 Adelsö IF 

Lördagen den 22 mars 2014 kl.14.00 
i Adelsö hembygdsgård

www.adelsoif.se                Styrelsen

MUNSÖ IF:s årsmöte  
Onsdagen den 26 mars 
kl 18.30 Husby skola

Vi börjar med prisutdelning 
för KM i terräng 2013 

samt kaffe, saft och tårta.

Varmt välkomna!      Styrelsen



PREMIÄR! 
NYA YETI 

Nya ŠKODA Yeti har allt ifrån den senaste fyrhjulsdriftstekniken till automatisk 
Välkommen till ŠKODA Stockholm och provkör redan idag!

ŠKODA Yeti Outdoor Driver’s Edition
2,0 TDI 140 hk DSG 4x4 fr. 271 900 kr

2 060 kr / mån 1 640 kr / mån 1 783 kr / mån

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.

Finns även som ŠKODA Yeti Driver’s Edition 
1,4 TSI 122 hk 4x2 fr. 199 900 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
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TRAV | Prix d’Amerique-vin-
naren Maharajah hyllades 
under Gothenburg Horse 
Show i Scandinavium den 
3 mars. 

Att intresset hos publiken 
på Gothenburg Horse Show 
i första hand ligger hos rid-
hästar var ingenting som 
märktes när travets största 
fixstjärna klev in på arenan. 
Efter att hans bragdlopp i 
Paris visats på storbildsskär-
marna tog Scandinaviums 
publik emot Maharajah som 
den kung han är.

– Det var jätteroligt att få 
visa upp honom här och han 
verkar väldigt uppskattad. 
Det var i alla fall långa och 
stora applåder och många 
som ville fotografera sig 
med honom efteråt, säger 
hästens skötare Lisa Skogh. 

Huvudrollsinnehavaren 
själv uppträdde världsvant 
och såg ut att trivas i blick-
fånget.

– Han var lika cool som 
vanligt, men lite extra tyckte 
han allt att det var. Han såg i 
alla fall ut att uppskatta alla 
applåder och all uppmärk-
samhet, säger Lisa Skogh.

Nioårige Maharajah, med 
23,5 miljoner kronor på 

vinstkontot, hoppade en 
kort stund efter framträ-
dandet i Göteborg på trans-
porten hem till Stefan Hult-
mans stall på Ekerö. Men 
om allt går planenligt är han 
snart tillbaka i Göteborg. 
Hästens nästa stora uppgift 
är Olympiatravets final på 
Åby 26 april.

När Maharaja, som är född  
uppvuxen och tränad på 
Menhammars stuteri,  vann 
världens tuffaste travlopp 
i slutet av januari med kus-
ken Örjan Kihlström i sul-
kyn, var det första gången 
sedan 2006 som en svensk 
häst tog hem guldet. 6 500 
delägare i ”Stall Travkompa-
niet” inkasserade 4,5 miljo-
ner kronor i vinstpengar och 
tränaren Stefan Hultman var 
rörd till tårar.  Sammanlagt 
har Maharaja nu sprungit in 
drygt 20 miljoner kronor.

Maharaja hyllad i Scandinavium LÄGET I LAGET

ISHOCKEY | Mälarö hockey 
avslutade säsongen med 
tre matcher på tre dagar. 
Två hemmamatcher som 
MH vann och en borta-
match som de förlorade. 
Efter detta slutade de som 
femma i sin serie.

Hur är läget i hockeylaget, 
Micke Kempe, tränare i 
Mälarö hockeyförening?
– Jodå, vi är hyfsat nöjda med 
säsongen.

Vad har varit svårast att 
tampas med? 
– Vi har drabbats av mycket 
sjukdomar och skador och 
på grund av detta har vi haft 
svårigheter med att sätta 
ihop laget. Det har inte bli-
vit samma lag som spelat 
tillsammans under de olika 
matcherna och det har varit 
svårt att spela ihop sig som 
ett lag när man tränar och 
spelar med olika personer 
varje tillfälle.

Kan du redan nu säga nå-
got om hur ni satsar inför 
nästa säsong?
– Det är svårt att säga i nu-
läget eftersom vi sitter och 
planerar och diskuterar kring 
framtiden.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Prix d’Ameriquevinnaren 
Maharaja från Ekerö har blivit 

uppmärksammad och firad 
vid flera tillfällen. Nu senast 

under Gothenburg Horse 
Show i Scandinavium.

FOTO: CARIN TELLSTRÖM



HANDBOLL | Damer div 4 b: 16/3 kl 16:15 Tappströms Bollhall: Skå IK - Bajen IF

INNEBANDY | Damer 4 n : 9/3 kl 12:15 Tappströmsskolan: Ekerö IK-Rotebro IS IBK  Herrar div5 b: 9/3 kl 13:45 Tappströmsskolan: Adelsö IF-Källbrinks IBS   
                                   

HANDBOLL
Damer div 4 b
HF Tyresöflickorna 15 14 0 1 396  -  229 28
Notlob IK 15 12 1 2 326  -  239 25
Tungelsta IF 15 11 0 4 324  -  257 22
IK Tellus 15 7 2 6 276  -  281 16
Gurrabergs HK 15 7 0 8 316  -  294 14
Skå IK 15 6 1 8 271  -  282 13
Bajen IF 15 6 1 8 243  -  254 13
BK Sol 15 6 0 9 333  -  320 12
Ösmo GIF HK 15 2 0 13 162  -  377 4
Handens SK 15 1 1 13 214  -  328 3

INNEBANDY
Damer div 4 n
Rotebro IS IBK 13 12 1 0 102 - 16 37
Sundbybergs IK 12 9 2 1 79 - 38 29
Turebergs IF 13 7 0 6 68 - 56 21
Högalids IF 12 7 0 5 73 - 63 21
Ekerö IK 12 5 1 6 53 - 51 16
Sollentuna IBK 13 5 0 8 62 - 63 15
Töjnan IBK 12 3 0 9 44 - 75 9
Sigtuna IF 13 0 0 13 19 - 138 0
Råsunda IS /          Utgått

INNEBANDY
Herrar div 2
Tumba GOIF 19 16 1 2 180 - 90 49 
Ingarö IF 18 12 2 4 159 - 110 38 
Bele Barkarby IF IBF 19 12 2 5 145 - 107 38 
Grimsta AIK 20 11 1 8 132 - 103 34 
Råsunda IS 18 10 3 5 131 - 103 33 
Tyresö Trollb.Ungd.  19 8 5 6 140 - 106 9
Ekerö IK 19 8 2 9 158 - 147 26
Högalids IF 19 8 1 10 108 - 105 25
Hammarbyh. IBK 19 6 4 9 138 - 137 22
Vallentuna IBK 19 1 1 17 69 - 236 4
Vendelsö IK 19 1 0 18 69 - 185 3

LÄGET 3 MARS

DET HÄNDER TILL DEN 19 MARS

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Mariebergs SK 16 15 1 0 162 - 47 46
Enskede SK 16 10 2 4 114 - 78 32
Älvsjö IBK 16 7 3 6 89 - 81 24
Västerorts IBK 16 6 5 5 99 - 83 23
Ormbacka/Skälby IBK 16 7 2 7 81 - 110 23
Vällingby BK 16 6 4 6 100 - 83 22
Westermalms IBK 16 6 3 7 59 - 75 21
IK-Stym 16 6 1 9 89 - 74 19
IK Ängen/Sätra 16 3 5 8 70 - 72 14
Skå IK & Bygd. 16 1 0 15 61 - 221 3 

INNEBANDY
Herrar div 5 b
Mälarö IBK 15 13 0 2 135 - 63 39
Källbrinks IBS 14 10 1 3 103 - 70 31
Solitaire IBK 14 7 2 5 78 - 61 23
Lokomotiv Stockh.IK 14 7 1 6 105 - 75 22
IBK Sundby 14 7 1 6 79 - 52 22
Skärholmens AIS 13 5 3 5 67 - 82 18
Ängby IF 13 5 2 6 91 - 99 17
Norrtulls SK 14 2 2 10 74 - 100 8
Adelsö IF 13 0 0 13 45 - 175 0 

ISHOCKEY 
Herrar div 2
Rimbo IF 21 15 4 2 97 - 58 49
MB Hockey 21 15 2 4 95 - 58 48
Mälarö HF 21 12 2 7 83 - 56 39
GötaTraneberg 21 8 5 8 68 - 73 31
Linden Hockey 21 7 5 9 69 - 83 29
Sudrets HC 21 5 3 13 60 - 85 20
Järfälla HC 21 3 5 13 54 - 83 18
Lidingö Vikings 21 5 2 14 58 - 88 18

SKIDOR | Det var ett fyr-
tiotal åkare som deltog i 
Mälarö SOK:s namn när det 
90:e Vasaloppet gick av 
stapeln den 2 mars.

Vasaloppet 2014 fullteck-
nades på tio minuter i mars 
2013. Det innebar att 15 800 
deltagare anmälde sig. Kjell 
Berglund från Mälarö SOK:s 
skidsektion gjorde sitt fjor-
tonde Vasalopp. Han körde 
loppet på sex timmar och 
trettiotvå minuter. 

– Det var tuffa förhål-
landen. Det var inga riktiga 
spår. Orkar man staka fung-
erar det någorlunda.

Hur jobbigt det än var 
finns det ingen tvekan om 
att Kjell ska åka loppet igen. 

– Absolut, det är lite av ett 
gift. Jag tycker att det är jät-

teroligt att åka skidor rent 
allmänt, men det stora målet 
är Vasaloppet. 

Kjell Berglund jämför årets 
Vasaloppsförhållanden med 
loppet 2007. Ett år då han 
gjorde ett lyckat lopp trots 
de dåliga förhållandena och 
det blev även framgångsrikt 
för en till Mälarö SOK:are.

– Det var jättesvårvallat 
och knappt några spår. Det 
var ingen som ville dra i tä-
ten, men vi som kom efter 
hade bättre spår. Segrartiden 
var väldigt lång. Det gick 
bra för mig då och Thomas 
Lundberg från Mälarö SOK, 
kom bara runt tjugotvå mi-
nuter efter segraren. 

Niklas van der Schoot från 
Mälarö SOK:s friidrotts- och 
löparsektion, gjorde även 

han sitt fjortonde Vasalopp 
i år. Han startade i startfält 
fyra och körde loppet på fem 
timmar och femtioåtta mi-
nuter. 

– Jag höll mig i övre halv-
an av startgrupp fyra så jag 
var nöjd med tiden. De spår 
som fanns var bra där det 
var flackt och nerför, men så 

fort det var uppförsbacke var 
det ganska sönderåkt och 
sockrigt. Men det var förvå-
nansvärt bra med tanke på 
vädret. 

John Kristian Dahl, Norge, 
vann Vasaloppet 2014, och 
blev därmed den fjärde 
norske herrsegraren i lop-

pet. Laila Kveli från Norge 
upprepade sin seger från i 
fjol i Vasaloppets damklass. 
Vasaloppet 2014 hade delta-
gare från 34 olika nationer, 
inklusive Sverige. Drygt 4 
500 av de anmälda deltagar-
na kom från andra nationer 
än Sverige. Flest från Norge 
(1235). Sedan följer Dan-

mark (771), Finland (607), 
Tyskland (560), Tjeckien 
(314), Italien (199), Schweiz 
(182), Estland (117), Frank-
rike (102), Ryssland (100), 
Österrike (100). 
                       

      
                                EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Tuffa tag i
Vasaloppet

15 800 deltagare hade anmält sig till årets Vasalopp. Ett fyrtiotal av dem kom från Mälarö SOK. Fotografiet är taget vid starten.                
                                                                      Foto: vasaloppet.se 
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Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.seSporten ’’
”Orkar man staka fungerar 
det någorlunda.”       Kjell Berglund, Mälarö SOK

Matcher & tabeller



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

MÄLARÖARNAS
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Hus- och rumsbygge fick sportlovslediga barn möjlighet till i Galleri Utkiken tillsammans med konstnären Stig Holm under vecka 9. 
Omgivna av utställningen om Ralph Erskine och inspirerande material var kreativiteten på topp.                                          FOTO: LO BÄCKLINDER

Jazzmässa Söndagen den 2 mars firades en ”Mässa i jazzton” i Lovö kyrka. Lovö kyrkas kör med Teresia Frödinger som solist och Alf 
Häggkvist trio under ledning av Birgitta  Ruthberg framförde bland annat flera sånger ur Duke Ellingtons Second Sacred Concert. 

 FOTO: MARIANNE ABRAHAMSSON

Alsnu vikingar kombinerade taklagsgillefest och storting/årsmöte 
den 2 mars vid Alsnu udd på Adelsö. Alsnu gårds vikingatida hus har 
nu fått tak vilket snart ska kläs med ett rejält vasslager, väggarna flätas 
med pilslanor för att sedan täckas av en mix av lera och koskit. Gården 
ska vara en inspirerande mötesplats för vikingar, skeppslag, adelsöbor 
och andra besökare från när och fjärran.              FOTO: OVE WESTERBERG

Folkpartiet liberalerna på Ekerö hade sitt årsmöte och valde ny 
styrelse den 20 februari. Bakre raden från vänster: Tommy Bryntse, 
Mats Palmborg, Fredrik Jungqvist, Gunnar Pihl. Främre raden från 
vänster: Careen True, Karin Hellmalm, Gunilla Lindberg, grupple-
dare, Ingegerd Danielson, ordförande. Saknas på bilden: Margareta 
Bergdahl.

.                              
FOTO: PRIVAT

Sportlovsskridskor Ekerö konståkningsklubb ordnade en välbe-
sökt skridskoskola och konståkningsträning under sportlovet i 
Vikingahallen, Träkvista. Detta till glädje för många skridskosugna 
då mälaröisen var alltför bräcklig. Den 2 mars var det avslutning 
med mycket åkning och fika.         

 FOTO: ANNA-KARIN ARELL



Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Anders Hjelm

www.ekerobegravning.se
Bryggavägen 110 

08-560 301 31

DÖDA

• Göran Herbert Grönros, 
Ekerö, avled den 13 februari   
i en ålder av 76 år.

• Anne Maritta Jarnefur, 
Adelsö, avled den 16 februari 
i en ålder av  57 år.

• Margit Elisabeth Svensson, 
Ekerö, avled den 20 januari i 
en ålder av 97 år. 

• Gerd Greta Maria Johans-
son, Stenhamra, avled den 24 
februari i en ålder av 78 år.

Grattis till vår älskade Ella 
som fyllde 9 år den 28 
februari, önskar mamma, 
pappa och Alma.

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

Leif Eriksson Marianne Carlfors

• Privatpersoner annonserar GRATIS 
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild

• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
• Rekommenderad inlämning: 2 v före utgivning 

• 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. 

SÄLJES

Helt ny kamera Nikon 
D3200 18-55 VR, kit med 
väska. Bingolottovinst. 
Pris 3000 kr. Peter. 
Tel: 08-560 240 05.

KÖPES

Husvagn/husbil köpes
Från -88 till -04 små fel, 
fukt ej hinder. Tacksam 
för alla förslag. Rickard
076-265 08 87.

Äldre metallbygglådor 
som Meccano, Märklin, 
Teknik och FAC köpes 
av pensionär. Även 
lösa delar, häften och 
broschyrer m.m. Jag bor 
i Ekerö och kan hämta 
och betala omgående. 
E-post: biitii@telia.com 
Mobil: 070-610 90 80

Bil köpes. Från -99 och 
uppåt!  Allt av intresse
Små fel ej hinder.
Tacksam för alla förslag
Rickard 076-265 08 87.

Bil 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 hembe-
sök. Vänligt och kunnigt 
bemötande.
08-400 258 35. 

Vinylskivor köpes! Rock, 
Progg, Punk, New Wave, 
Jazz, Hårdrock, Modern 
jazz, Reggae mm. Beta-
lar kontant och hämtar. 
Ring eller maila Jörgen. 
Tel: 073-808 12 28 eller 
jorgen.skoglund64@
gmail.com

UTHYRES

Våren på Malta:  Hyr vår 
fina lägenhet i Marsas-
cala. Lägenheten är 100 
kvm med fantastisk 
havsutsikt. 3 sovrum 
med 6 bäddar och 2 

badrum. Nära bad och 
strand samt många res-
tauranger och barer 
på gångavstånd. 
Pris fr 4000 kr/vecka.  
Påsken är ledig! 070-695 
12 50 el 08-560 212 34.

ÖNSKAS HYRA

Stuga, torp eller liknande 
2-3 rok, 60-100 kvm 
önskas hyra av äldre ra-
diopratarpar på någon av 
Mälaröarna. Helst med 
garage, ej för litet, med 
plats för amerikansk bil. 
Tacksam för alla svar. 
Tack på förhand genom 
Harald. Ring på 070-511 
69 87.

BORTSKÄNKES

Äldre brunt piano i gott 
skick av fabrikat C J  
Svanqvist bortskänkes 
mot avhämtning.
Finns på Ekerö. 
070-355  30 20.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

MADRINA 
Law and Trading AB

Bouppteckning
Arvskifte

Testamente 
08-735 68 69

Skytteholmsvägen 2, Solna

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! 

Boka tid för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt infomöte.

Monika Keiller Sjövall Certifierad Par- & DuoCoach 

0708-94 74 71               www.hampsanket.se
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Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Siv Rocklind
* 1 maj 1951  Munsö

✝ 16 februari 2014  Västerås

Syskonen med familjer

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

Min älskade Make
Vår käre Pappa, Morfar 

och Svärfar

Göran Grönros
* 23 mars 1937

✝ 13 februari 2014

har hastigt lämnat oss 
med stor sorg och saknad

M A I J A
INGA och FINNOLAV
LENA och MATHIAS

MARIE
Barnbarn och Barnbarnsbarn

Släkt och vänner 
i Sverige och Finland

Sov i ro där björkar susa
Sov i ro där tallar stå

Sov i ro där sol så fager
Blickar ner från himmel blå

Begravningen äger rum
torsdagen den 13 mars kl 14.00

i Ekerö kyrka.
Minnesstunden sker inom

familjekretsen.

Vår kära

Gerd Johansson
* 7 april 1935

✝  24 februari 2014

Peter och Marianne
Dick och Camila med barn

Rosie med barn
Irene

Vi binder en krans av minnen
Det vackraste och finaste 
     vi har
Vi vet att de aldrig 
     skall vissna
Hos oss är Du alltid kvar

Begravningen äger rum 
fredagen den 21 mars kl 14.00 
i Sånga kyrka. Därefter inbjudes
till minnesstund. Osa till IGNIS

Alfa/Ekerö Begravningsbyrå 
tel 08-560 310 65 senast 14/3.

Tänk gärna på Kattstallet 
i Åkeshov. Pg 90 02 24-7.

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

Vår älskade
Pappa och Morfar

Bert Carlsson
* 8 april 1950

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

Thailand 
den 23 februari 2014

HANNA
Zeke  Zeth

För information om
begravningsdag, tid och plats

vänligen ring IGNIS/Stockholms
Nya Begr.byrå tel 08-643 01 50
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Byggentreprenör

www.yabygg.se www.ebece.se

Nu har vi påbörjat sista etappen av Ekebyhov Business Center!
Gör som allt fler mälaröbor  –  sluta köa in till stan, hyr kontor på Ekerö!

Moderna nyproducerade kontorslokaler med karaktär, ljusa och rymliga ytor

Kontor med flexibla ytor på 72 kvm, 90 kvm i ett plan alt verksamhetslokaler i tvåvåningslösning à 72 kvm alt 90 kvm 
per plan med inlastningsport i bottenplan. 

Lokalerna på Bryggavägen 110 har moderna ytskikt, värme/kyla samt fiberanslutning.
Beräknad inflyttning 1/7 2014.

Ring eller e-posta för ytterligare information: Stefan Stjernberg 08-560 308 12, e-post: stefan@yabygg.se

EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ   –   Bryggavägen 110, 178 22 EKERÖ

fo
ku

s
Visste du att Sveriges
eldningsolja, bensin och
diesel, kommer från
enbart två länder? Vårt 
energisystem är sårbart. 
Och vi släpper ut för 
mycket koldioxid. Här på
Mälaröarna kan vi satsa
på solceller, vattenvärme
och bergvärme. 
 

Alla länder har sina egna 
leverantörer av olja. Och 
all olja som produceras 
är uppbokad för lång tid 

framöver, till exempel går i stort sett 
all saudisk till USA. Vår olja kom-
mer från Norge och Ryssland. Men 
Norge kommer att sluta sälja om 
några år, de vill behålla oljan för egna 
behov. Då blir vi helt beroende av 
Ryssland. Vill vi det? 

Vi behöver öka farten i omställ-
ningen till förnybar energi. Kommu-
nen ska gå före, ge råd och underlätta. 
Här på Mälaröarna kan vi satsa på 
solceller, vattenvärme och bergvärme 
och vi kan välja grön el från vatten- 
och vindkraft. 

Att minska biltrafiken ökar hållbar-
heten. Mindre utsläpp och vi tar vårt 
ansvar för klimatförändringarna. Vi 

behöver inte Förbifarten, istället ska 
vi göra kollektivtrafiken mer attrak-
tiv. Pendelbåtarna i sjön! Bussar går 
ner till bryggan och alla cykelbane-
bitar byggs ihop så att det går att ta 
sig till båten säkert. Cykelgarage ska 
finnas vid direktbussarna från Ekerö 
centrum till Brommaplan och Hud-
dinge. Vi ska verka för att Slagsta-
färjan blir avgiftsfri på sikt. Det ska 
gå att bo centralt utan bil men också 
finnas möjlighet att välja kollektiv-
resande även om man bor längre ut. 
Vi stödjer nytänkande lösningar, till 
exempel mobilsamåkning. Valet av 
kollektivtrafikslag kan medverka till 
sänkt stress – alla mätningar visar att 
de som reser på vatten upplever fär-
den rogivande och behaglig, i motsats   

mot trängseln och kön landvägen.
För stressen ökar, faktiskt för näs-

tan alla människor. För barnen i för-
skolan är grupperna för stora, mindre 
grupper sänker barnens stress och gör 
att särskilda behov upptäcks tidigare. 
Barngrupperna i Ekerö är betydligt 
större än i många andra kommuner. 
Skolverkets rekommendation är 15 
barn per grupp, i Stockholm maxi-
malt 18 barn men i Ekerö var det förra 
året över 22 barn i många grupper. 
Nog kan vi bättre! 

I skolorna märker vi att eleverna 
behöver mer tid med sina lärare och 
att lärarna behöver bättre utbildning, 
högre lön och bättre arbetsförhållan-
den, till exempel färre administrativa 
uppgifter. Speciallärare, skolsköter-

ska, skolkurator och skolpsykolog, 
ska oavsett budgetläge prioriteras. 
Alla barn ska ha en ärlig chans till en 
bra start.

I alla faser i livet behöver vi bra mat. 
Bra mat med högt näringsinnehåll 
och utan skadliga ämnen som res-
ter av ogräsgifter eller andra kemiska 
substanser. Ekologiska råvaror, gärna 
närodlade, ska användas i våra kom-
munala kök. Vi vill att Ekerö ska vara 
en bra kommun för ekologisk odling.

Hållbarhet är också att det går att bo 
i Ekerö i alla skeden av livet. Vi behö-
ver stora hus och små hus men också 
lägenheter som man köper eller hyr. 
Vi behöver nya former för seniorbo-
ende, ensamhet är ofta en orsak till 
ohälsa på äldre dar. Vi vill välkomna 
fler flyktingar, vi tycker att Ekerö har 
kapacitet att ta emot fler av dem som 
flyr från krig och förtryck. 

Hållbarhet är Miljöpartiets högsta 
prioritet. Vi behöver just precis nu 
fatta de beslut som gör att Jorden, 
Europa, Sverige och Ekerö fortsät-
ter vara en plats där det går att leva 
ett bra liv. För det krävs att vi håller 
oss friska, att vi gör det som behövs 
för att alla ska få en hygglig chans att 
klara sig i livet och att vi ställer om, 
alltså slutar att bränna fossila bränslen 
som gör oss sårbara och ökar klimat-
förändringarna.

Lena Holst, 
Miljöpartiet på Mälaröarna

• Fokus tar upp hög-
aktuella 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.

Hållbar framtid kräver nya val

Hållbarhet är 
Miljöpartiets 
högsta prioritet

Vi behöver just precis nu fatta de beslut som gör att Jorden, Europa, 
Sverige och Ekerö fortsätter vara en plats där det går att leva ett bra liv, 
skriver Lena Holst (MP.)                                                                                                  FOTO:  ARKIVBILD 



Bussdepå i Enlunda hinder
för framtida utbyggnad
Det är förvånande att man  vill 
bygga en bussdepå vid Enlunda-
vägen på Färingsö.  Man låser åter 
igen fast sig på en liten yta som 
förhindrar en eventuell framtida 
utbyggnad.

Trafiken på Färentunavägen är redan 
i dag tät. Alla som bor på Färingsö 
måste åka förbi korsningen (blivande 
rondellen?) vid Enlundavägen om 
man vill lämna ön. Framförallt i rus-
ningstid är det redan idag ibland svårt 
att ta sig ut från Enlundavägen och 
Troxhammar byväg. Det kommer att 
bli problem i rusningstid. Många bor 
i området och vill inte ha någon buss-
depå i den korsningen.

Varför flytta depån ut på Färingsö? 

Det bästa stället för en ny bussdepå 
är helt klart på Färentunavägen, på 
Lindö mellan Tappströmsbron och 

Betlehem. Där finns gott om plats 
vilket möjliggör en framtida utbygg-
nad som kan husera 160 bussar och 

ännu fler om behov kommer att 
uppstå. Där finns även plats för spår-
vagnar om det blir aktuellt i framti-
den.

Där finns också utrymme för att 
bygga påfartsvägar så att trafiken 
påverkas minimalt av kommande och 
avgående bussar. Det är få som bor i 
området och påverkas av depån.

Ekerö kommun hävdar att man 
utrett andra alternativ men var är 
protokollen från de utredningarna. 
Och vad står det i dem?

Bevara Färingsös snart unika lant-
lighet och låt alla som kommer ut på 
Färingsö mötas av hästhagar och skog 
istället för en bussdepå!

– Lars Boberg  och Eva Rönn

Jag kände att jag bara måste 
skriva av mig då jag inte alls 
kan förstå synvinkeln i arti-
keln ”Endast två betalfärjor”. 
Jag bor på Gällstaö, jobbar på 
södra sidan och åker således 
färjan dagligen måndag till 
fredag men är oerhört tack-

sam att den kostar pengar. 
Eftersom jag bor på Gällstaö, 
nära Bryggavägen ser jag hur 
galet folk kör på den vägen 
(som dessutom är mina barns 
skolväg). Skulle färjan vara 
gratis skulle ännu fler boende 
i Bromma, Vällingby med 

flera ta färjan. Många därifrån 
tar den redan nu men flera 
avstår på grund av kostnaden. 
Dessutom skulle livsfarlig 
tung trafik nyttja leden ännu 
mer. Vill vi att Ekerö ska 
vara en genomfart för hela 
Stockholmstrafiken? Vägarna 

är verkligen inte byggda för 
att klara mer trafik än vad 
det redan är. Tyvärr respek-
terar heller inte människor 
hastighetsbegränsningen på 
Bryggavägen, har man bråt-
tom till/från färjan (framför 
allt till) finns det inget som 

kan stoppa dem. Tacksam att 
Adam från kommunstyrelsen 
i alla fall var lite inne på mitt 
spår. Tomgångskörningen 
vid lång kö till färjan är också 
illa för miljön! 

– Sofia

I slutet av 1960-talet bodde 
jag i Lessebo kommun i 
Småland. Där pågick en bad-
husdebatt mycket lik den 
idag på Ekerö. Vad jag minns 
var man beredd att bekosta 
investeringen men sedan 
upptäckte man att driftskost-
naden blev orimligt hög i 
förhållande till nyttan. Frågan 
föll då och man har än idag 
inget badhus i Lessebo!

Alltså, innan vi tar ställ-
ning till att bygga ett badhus 
vore det bra få veta hur hög 
driftskostnaden kommer att 
bli  –  den kostnad vi årligen 
kommer att få dras med för 
all framtid. Det går ju inte att 

automatisera ett badhus, som 
man gjort med färjebetalning-
arna. I driften ingår framför 
allt personal för badsäkerhet, 
städning och underhåll. Vi ska 
inte heller glömma bort upp-
värmningskostnaden!

Kollar man på nätet finns 
uppgift om att badhus i 
genomsnitt kostar kom-
muninnevånare 1000 kronor 
per familjemedlem och år i 
Sverige. Är vi bereda att betala 
detta? Eller finns det andra 
kalkyler för Ekerö? Vad säger 
”Badhuspartiet” om drifts-
kostnaden? 

– Jan Sondell

Redovisa driftskostnaden 
för ett framtida badhus!

Fortsätt gärna att höja priset för färjan
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Fina flickor!
Barnen från Träkvista skola 

måste ha väldigt fina lärare som 
lärt dem  ett gott uppförande!   
När jag var barn hörde det till 
en oskriven regel som man då 
aldrig bröt, att ställa sig upp 
direkt när en gammal person 
behövde plats på bussen. Idag 
hör det agerandet till undan-
tagen tyvärr.  Därför blev jag 
mycket glad när  ett hel grupp 
av flickor ställde sig upp när 
jag klev på bussen och de såg 
att jag har svårt med balansen. 
De  ställde sig alla vid utgången 
istället. Jag förstod senare vilken 
skola de gick i. Tack till er alla! 

– Ove

ty
ck

!

• 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 signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.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.

REPLIK

Niklas Wikman från Badhus- 
partiet, skriver att Ekerö 
måste göras mer attraktivt att 
bo i och detta med ett badhus. 
Jag blir mållös (nästan).

Alla som jag känner och 
har flyttat till Ekerö eller har 
planer på att göra det, flyttar 
till Ekerö för de värden som 

redan finns här, naturen och 
närheten till friluftlivet. Om 
vi behöver göra Ekerö mer 
attraktivt att bo i, så bör vi 
investera i de värdena, till 
exempel  med mer cykelvä-
gar, båt/gästhamnar,  bastu-
holmar och så vidare. Även 
bra infratruktur, skolor, dagis 
och äldrevård är viktigt. 

Ett badhus kan man bygga 

i vilken stenöken som helst.
Ekonomiskt är ett badhus 
rena förlustaffären, kostar 
väldigt mycket att bygga, och 
kommer aldrig att gå i vinst. 
Om ett badhus ska komma 
till stånd så förelår jag att pri-
vata intressen bygger det, om 
de tror det kan finnas under-
lag för det. Kanske i närheten 
av någon konferensanlägg-

ning, som Yasuragin i Nacka 
till exempel. De pengar som 
ett badhus kostar, både att 
bygga och underhålla, kan bli 
mycket skolor, infrastruktur, 
dagis och äldrevård.

– Roger Eriksson,
Ännu ej bildade 
”Infrastrukturpartiet”

Infrastruktur, skolor och dagis istället för badhus
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Tack Peter Carpelan för 
äldreboendet i Stenhamra!
Under alla år som jag mött 
dig har  en ömsesidig res-
pekt präglat våra samtal. 
Inte minst mötet under 
kyrkans tak i Stenhamra. 
Mötet gällde ”Äldreboendet 
i Stenhamra”, året var 2009. 

Då redovisades behoven 
av platser för äldre i såväl 
äldreboenden, som mel-
lanboenden. Behoven var 
redan då stora, i närtid  
cirka 300 platser i Ekerö 
kommun. En välfylld kyrk-
sal med allianspartierna på 
podiet, lovade att äldrebo-
endet kommer att byggas 
på Söderströmska tomten. 
Ingen rivning av fritidsgår-
den, som var en av idéerna, 
som tidigare framförts som 
plats för äldreboendet.

Min bestämda uppfatt-
ning om dig Peter, är att du 

står vid ditt ord ! Med tanke 
på det överklagande som 
dock länsstyrelsen avslagit 
vad gäller byggandet på 
nämnda tomt, så går mina 
tankar till de äldre, som 
behöver tak över huvudet 
på ålderns höst. Alla som 
har sitt boende ordnat, bör 
känna en empati för dem 
som inte har det.

Alliansen i Ekerö står 
inför ett kommunalval i 
höst , berätta innan valet 
vad som kommer att ske 
med äldreboendet.  En tyst-
nad från dig och alliansen 
vinner man inga val på, 
risken är att många väljare 
tappar förtroendet för poli-
tiken !

– Anders på ön!!

Sveriges elever blir sämre och sämre i skolan. Många säger 
att det är eleverna som inte är tillräckligt engagerade i sina 
skolarbeten. Visst har de oftast rätt, men få säger något om 
lärarnas engagemang. 

Vi går i en skola på Mälaröarna och vi har upplevt att 
lärare vid flertal tillfällen är otydliga och säger saker som 
inte går ihop. På detta skulle vi kunna ge flertal exempel, 
men vi finner det onödigt att hänga ut lärare. Eleverna i 
klassen ställer många frågor inom ämnet, men svaren blir 
mer och mer vridna och otydliga vilket gör att vi elever 
tappar mycket av vårt engagemang. 

Vi menar absolut inte att alla lärare är på detta sätt, men 
många är det. Detta förvirrar oss elever och gör att vi förlo-
rar förståelse och intresse för de respektive ämnena. 

Om Sveriges elever ska bli bättre i skolan behöver lärarna 
mer utbildning om hur man lär ut och hur man ska prata 
med eleverna för att de ska bli mer engagerade i sitt skolar-
bete.  

Bra lärare inspirerar, medan otydliga bara skapar oenga-
gemang.

– Tre elever som bryr sig 
om Sveriges skolor

Otydliga lärare 
skapar oengagemang

Insändarskribenterna anser att med en bussdepå vid Enlundavägen låser man återigen 
fast sig vid en liten yta som förhindrar eventuell framtida utbyggnad.   

 FOTO: LAILA WESTERBERG



Få en ytterdörr värd 20.000:-
när du byter fönster!

yy

När du köper 10 st trä eller trä/aluminium fönster med
montage får du välja en valfri ytterdörr ur hela sortime
till ett värde av 20.000:- som bonus*. Börja med att bo
ett kostnadsfritt hembesök.

Anderstorpsvägen 12, Solna.
Tel 08-279092

*Gäller 24/2-14/3 2014. Erbjudandet går inte att kombinera med andra
rabatter eller erbjudanden.
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 Boka gratis hembesök för fönsterrådgivning: 08-279092 

www.ekstrands.com/stockholm

å Anderstorpsvägen 12, Solna   –   Besök oss på Anderstorpsvägen 12, Solna    –   Besök oss på Anderstorpsvägen 12, Solna   –   Besök oss på Anderstorpsväg
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Jag var på kommunens 
Gala 2014 och såg många 
glada  stipendiater och 
pristagare komma upp 
på scenen och motta sina 
priser. Stora grupper som 
fyllde scenen. Jättefint! 
Men nu undrar jag över 
en sak som jag tycker 
kommunen bör fundera 
på när det gäller Årets 
Eldsjäl. (För övrigt en för 
mig helt omöjlig uppgift 
att skilja ut en eldsjäl som 
är mer värd än en annan. 
Vem skulle vilja sitta i 
den juryn och välja ut en 
person som man inte alls 

känner? Men jag förutsät-
ter att det finns särskilda 
kriterier uppsatta för 
bedömningen  och att 
jurymedlemmarna gjort 
gedigna undersökningar 
av de nominerades verk-
samhet och engagemang.)  

Men det är inte det jag 
vill tala om. Eldsjälar finns 
massor av på Ekerö. Jag 
undrar över behandlingen 
denna kväll av de övriga 
nominerade?  Efter att 
segraren  utropats och 
mottagit sitt pris var de 
övriga nominerade plöts-
ligt inte värda något.  De 

är väl fortfarande eldsjälar 
som gör fina insatser för 
Ekerös innevånare och bör 
behandlas med respekt.  
De borde ha fått komma 
upp på scenen och mot-
tagit sina blombuketter 
där. Nu letade sig någon 
ut i den mörka salongen 
och överlämnade en 
blombukett i all hast. Nej 
vi borde ha fått se dem 
ta emot blommorna på 
scenen och få en applåd av 
publiken. Det hade varit 
trevligare för publiken och 
för alla nominerade om de 
behandlats på det sättet. 

Det skulle väl inte ha för-
ringat segraren.

Eftersom även Årets 
Eldsjäl  är utsedd innan 
galan vore det kanske 
bättre att i likhet med sti-
pendiater och andra pris-
tagare endast inbjuda den 
utvalda till Galan för att 
mottaga sitt pris.

Fundera över detta till 
nästa år! Kanske släcker 
man fler eldsjälar än man 
uppmuntrar genom denna 
behandling?

– En i publiken

Släck inte eldsjälarna Skolmaten håller ej!

Skolmaten har länge varit ett bekymmer. Vi går i en skola på 
Mälaröarna och är kanske kräsna, men att äta korv i olika former 
är något vi inte föredrar. Variationen är under all kritik. Att man 
döper de olika rätterna till olika namn, ändrar ju inte innehållet. 
All den kunskap vi lär oss under hemkunskapen visar att det är 
extremt viktigt att äta näringsriktigt mat, särskilt för oss ung-
domar som går långa skoldagar. Vi presterar sämre i skolan på 
grund av brist på energi, vilket kan resultera i sämre betyg. 

Det vi vill förmedla är att vi bor i ett demokratiskt land, men 
vår röst blir ändå inte hörd. Vi kräver inte att vi ska äta pizza 
och hamburgare varje dag men däremot önskar vi att få en mer 
varierad kost så att vi orkar mer. Vi har flera gånger försökt att 
få tag i dem i kommunen som bestämmer angående skolmaten, 
men ingen respons! En bra lösning på detta problem skulle vara 
att matansvariga på kommunen kallar till möte med skolornas 
elevrådsrepresentanter. 

– 5 hungriga elever

REPLIK

Under rubrik ”Segaste internet” 
skriver ”En aktiv internetanvän-
dare,” att det inte är kommunen 
som tagit initiativet till inter-
netutbyggnaden utan företag som 
vill tjäna pengar på förbannat folk 
på öarna”

 Ekerö kommuns näringslivsråd 
har under en längre tid arbetat 
för att få bättre kapacitet i nätet 
framförallt för att näringslivet ska 
ha tillgång till snabbt internet. 
Många hushåll har också efterlyst 
bättre kapacitet i nätet. För att få 

till stånd detta har det på ett tidigt 
stadium etablerats kontakter med 
internetoperatörer för att få till 
stånd en utbyggnad. Endast två 
företag har i princip visat intresse 
för en utbyggnad i Ekerö nämli-
gen Bravo (huvudsakligast inom 
Ekerö bostäders bestånd) och 
Telia/Skanova.

Kommunen gav näringslivs-
chefen Stefan Pellén i uppdrag att 
koordinera kontakterna med de 
operatörer som visat intresse för 
fiberutbyggnad. Det vill säga att 
kommunen hjälper aktörerna med 
information om tillstånd för gräv-

ning, vägföreningar och byalag. 
Under hans ledning har utbygg-
naden de två senaste åren varit 
kraftig framför allt från Telia/
Skanovas sida. På tur står de cen-
trala delarna av Ekerö det vill säga 
Närlunda/Träkvista. 

Redan under föregående år 
var över 6000 hushåll anslutna 
eller har möjlighet till fiber och 
förhoppningen är att kommunen 
under de närmaste två åren ska ha 
en betydligt bättre uppkoppling 
än som har varit fallet tidigare. Vi 
får inte glömma bort  att samtidigt 
har 4G-nätet byggts ut över hela 

kommunen så att även de som 
bor i utkanten av tätorterna kan 
få tillgång till betydligt snabbare 
internet än vad som varit fallet 
tidigare.

Enligt uppgift är även samtliga 
skolor anslutna till kommunens 
lokala fibernät.

Näringslivsrådet anser att det är 
av största vikt att ekeröborna och 
näringslivet har tillgång till snabbt 
internet och kommer även fram-
över att arbeta för att kommunen 
har snabb internetuppkoppling 
inte bara i de centrala delarna. 

 Det kan dock, av ekonomiska, 

skäl vara nödvändigt att grannar 
går ihop för att lägga ner egen fiber 
som ansluts till någon operatör.

 Jag rekommenderar alla som är 
intresserade av att få fiber att läsa 
mer på kommunens webbsida. 
Där finns mer information och 
kontaktuppgifter till alla opera-
törer som verkar i Ekerö kommun 
och hur exempelvis ett byalag kan 
gå tillväga för att få fiber indraget. 

– Ingemar Hertz,
 ordförande Ekerö kommuns
 näringslivsråd 

Snabbt internet av största vikt för ekeröborna och näringslivet



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

Vad behöver du?
Målare , elektriker, snickare, allt-
i-allo, någon som städar, någon 
som klipper gräs och häckar, 
kör till tippen eller något annat?

Kontakta oss idag så hjälper 
vi dig!08-410 417 70

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

KÖRKORT I SOMMAR?
Var smart - börja nu! 
Slipp långa väntetider!

BRA FINANSIERING 

Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA! malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i 
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
tisdag den 25 mars kl.19.00. 

Kvällen inleds med allmänhetens 
frågestund kl.17.30-19.00.

Varmt välkommen!

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 
 

Bokföring utan att åka till bokföraren  

Du behöver inte åka till oss men får naturligtvis göra det 

Ring eller e-maila till oss: 08-600 13 30,  070-292 97 95, 

www.londondigitalservice.com 

Hyr ut dinstuga
skattefritt!

Upp till 50.000:-
Var ute i god tid för bästa 

förtjänst. 
Ägarhyra i förskott och unik 

kostnadsfri trygghetsförsäkring.

Kontakta oss på:
info@stugsommar.se
www.stugsommar.se

0303-832 83
0523-130 10
0526-616 00
031-15 52 00

Hyr ut dinstuga
skattefritt!

Upp till 50.000:-
Var ute i god tid för bästa 

förtjänst. 
Ägarhyra i förskott och unik 

kostnadsfri trygghetsförsäkring.

Kontakta oss på:
info@stugsommar.se
www.stugsommar.se

08-233 030
031-155 200

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

Plasttunnor med lock 
Passar bra till fodertunna, vatten- 
tunna mm. 220 L  .......300 kr/st 

Plasttunna helgjuten 
Passar bra till flytbryggor mm. 
220 L  ..............................300 kr/st

Tunnorna är i nyskick!
0703-100 651

38  | larmet går

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

17 FEBRUARI
Stöld genom inbrott i bil inträffar på 

karusellplan i Drottningholm. 
Vid Ekebyhovsskolan sker en 

stöld genom inbrott i bil under tiden 
som föraren hämtar  sina barn inne i 
skolan.

Smitning från en parkeringsskada 
inträffar i Ekerö centrum.

Skadegörelse genom klotter sker på 
Ångbåtsvägen.

19 FEBRUARI
Vid Träkvistas infartsparkering 

inträffar en smitning från en parke-
ringsskada. 

20 FEBRUARI
En låst cykel blir stulen från busshåll-

plats ”Ekerö sommarstad” på Ekerö-
vägen. 

21 FEBRUARI
Stöld av en mobiltelefon sker ur ett 

omklädningsrum på Tappströms-
skolan. 

Polisen har en trafikkontroll på Bryg-
gavägen vid Ekerö centrum. En person 
får böter för att ej ha använt bilbälte 
samt att skatten på bilen ej är betald. 
Dessutom blir ytterligare en person 
rapporterad för grov olovlig körning på 
Tegelbruksvägen.

22 FEBRUARI
Skadegörelse sker på företaget Ori-

flame, Ekerö, genom att någon krossar 
en fönsterruta till fabriken. 

Försök till stöld genom inbrott sker 
på en frisersalong på Ekerö, men tju-
varna misslyckas.

Stöld av en handväska inträffar i mat-
salen på äldreboendet Ekgården, Ekerö.

24 FEBRUARI
Två soptunnor i ett fristående sophus 

på Söderströms väg börjar brinna och 

brandkåren släcker. 
Skadegörelse på en bil sker i Brunn-

naområdet när någon skär sönder tre 
bildäck.

Smitning från en parkeringsskada 
inträffar på parkeringen vid Lidl, Trä-
kvista.

På Ångbåtsvägen sker skadegörelse 
genom klotter på ett garage.

25 FEBRUARI
En mobiltelefon blir stulen från ett 

omklädningsrum till en sporthall i 
Tappström. 

26 FEBRUARI
Försök till stöld genom inbrott i en bil 

inträffar i Stenhamra. 
På Helgö sker en stöld genom inbrott 

i ett fritidshus.
En parkerad bil blir av med båda sina 

registreringsskyltar i Brunna.
Skadegörelse genom en mindre brand 

inträffar vid Konsum i Stenhamra.
Någon repar hela sidan på en parkerad 

bil i Färentuna.

27 FEBRUARI
Skadegörelse genom brand inträf-

far även vid Uppgårdsskolan, Sten-
hamra, där någon tänt eld på tidningar 
i en kundvagn och placerat den invid 
skolan. 

Viltolycka med rådjur sker på Ekerö-
vägen vid Lovö.

28 FEBRUARI
Stöld genom inbrott i en garagelänga 

inträffar i Väsby, då någon har brutit 
upp tre portar. 

På Färentunavägen vid Mörbyvägen 
sker en viltolycka med vildsvin.

1 MARS
Försök till stöld inträffar genom 

att  någon brutit upp en låst brevlåda i 
Svartsjö. 

Stöld av en båtmotor sker vid Rasta-
holms båtklubb.

En viltolycka med vildsvin inträffar 
på Ekerövägen vid Nyckelby.

2 MARS
Viltolycka med rådjur sker i Rasta-

holms allé.
På Ekerövägen vid Brostugans 

busshållsplats sker en viltolycka med 
älg.

Krossade rutor vid inbrott

Flera fastigheter och bilar har fått sina rutor krossade vid inbrott under senaste två veck-
orna.                     FOTO: ARKIV 
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BYGGVAROR

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

Kakel och klinker
Badrumsrenoveringar
Golvläggning – trä, plast, linoleum, textil
Utnyttja ROT-avdraget

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Annonser på denna 
sida  kostar 

395:- resp 690:-
per införanden 

exkl moms 
Årsbokning gäller

Intresserad? 
Ring 560 356 00

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

BILDBYRÅER

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

PLÅTSLAGERI

LOKALER

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Har du problem med

VILDSVIN?
VI KAN STAKET!
Alla sorter och modeller 

med eller utan montering

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

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TRÄD- & TOMTARBETEN

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
0709-844 200 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

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

Färingsö Brunnservice
Clas Häggberg

070-538 88 72, kv 560 401 49
Niklas Howqvist
070-747 20 03

howqvist@gmail.com

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

FT EKERÖ AB

NY TV?
RADIOBUTIKEN

EKERÖ

Vi levererar, installerar och forslar 
bort din gamla.

32¨ från 2.990 

Ekerö Centrum, 08-560 357 20.

RADIO OCH TV

MÅLERI

Välkommen att åka 
med oss på Ekerö Taxi, 

ditt lokala taxibolag 
som hittar dit du ska!

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

STÄDNING

TAXI

MAX Måleri
30-årsjubileum 2014

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



PRIS 6 900 000 kr/bud TOMT 6 262 kvm . EP 103 kWh/m²/år . VISAS Sö 9/3 12.00-13.00, öppen visning. Ti 11/3, ring för tidsbokning. Hillersjönäsvägen 12. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ HILLERSJÖNÄS 4 ROK, ca 121 kvm

Underbart sjöställe med strålande sjöutsikt Stor & lantlig naturtomt Enplansvilla Byggår 2006 Bastu vid sjön & brygga
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VARUDEKLARERAT*

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

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

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 064 kvm. EP 205 kWh/m²/år. VISAS Sö 9/3 15.15-16.00,
öppen visning. Må 10/3, ring för tidsbokning. Kvarnvägen 17. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 2 rok, ca 57 kvm

Charmigt enplanshus Solig plan tomt Kommunalt v/a Nära buss
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 575 000 kr/bud. AVGIFT 5 958 kr/månad. EP 84 kWh/m²/år. VISAS Sö 16/3.
Ring för tidsbokning. Tegelbruksvägen 7 F, 1tr. Hiss finns. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ CENTRUM 3 rok, ca 80,5 kvm

Ljus trivsam lägenhet Balkong med fritt västerläge Nära till allt
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ACCEPTERAT PRIS 2 700 000 kr/bud. TOMT 1 845 kvm. EP Energideklaration är beställd. VISAS Sö 9/3
12.30-13.15, öppen visning. Må 10/3, ring för tidsbokning. Värnvägen 4. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA 6 rok, ca 105 + 18 kvm

Spektakulär drömvilla från 2005 Sjönära Vacker vy Lantlig idyll
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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