
LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

år på nacken Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

NY

Bryggavägen 133, Jungfrusund | 08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se
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Ekeröbon och skulptören Veronica Cornils Berg fascineras av kosmos och existentiella frågor. Tillsammans 
med den japanske skulptören Koda, ställer hon nu ut på Ekebyhovs slott.  | 26                FOTO: EWA LINNROS

Reservat-
bildning
färdig
Länsstyrelsen har nu fattat beslut om att Lovön, 
Kärsön och Fågelön utgör ett naturreservat. | 4

Saknad utredning
2012 klagade personal på Ekebyhovsskolan på dålig 
luft. I början av 2013 antecknades att en utredning 
pågår. Nu, ett år senare, finns inga uppgifter om utred-
ningen och inga direkta åtgärder har gjorts. | 6

... Jag kan ju inte veta men är det inte ett 
klassiskt dilemma med all upphandling 
som uppstått här? Den som ska betala, i 
detta fall kommunen, lägger sig så lågt det 
bara går i sina beräkningar, medan den 
som ska få betalt gör helt andra bedöm-
ningar.” | 34 tyck

Hyreshöjning klar
Efter fem månaders förhandlingar har Ekerö bostäder 
och Hyresgästföreningen enats om en genomsnittlig 
hyreshöjning. | 12

Valfrågan
I detta nummer dyker vi ner i partiernas visioner och 
mål kring bostadsbyggandet i kommunen.  | 22

Med känsla
för demokrat
Kommunfullmäktiges ord-
förande Inger Linge (M) 
fyller 70 år. Demokratin 
ligger henne varmt om 

hjärtat.  | 24
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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 28/3-2014. Vi reserverar oss för ändringar och fel.
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Repliken av Erskines berömda hus ”Lådan” intill 
Rörby gård, är i dåligt skick.  Många instanser är 
dock inblandade i ansvaret för det lilla huset. Läs
mer på sidan 4.                           FOTO: LO BÄCKLINDER

Ekebyhovsskolan har det trångt. Nu ska kommu-
nen satsa på utbyggnad och upprustning av loka-
lerna de närmaste åren. Mer om detta kan du läsa 
på sidan 8.                                                 FOTO: EWA LINNROS
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arkitektur av kulturvärde ska få en ansikts-
lyftning och nu står Ekebyhovsskolan på tur
för en upprustning.  

Skolan engagerar och dess inomhusmiljö 
borde göra detsamma. Det är barnens och 
förstås även lärarnas arbetsmiljö. Dessvärre 
brister rutinerna kring att upprätthålla ett 
sunt inomhusklimat. Mer om detta i denna 
tidning.

Vi berättar också om färdtjänsten som ska
värdighetsgaranteras, om de nya hyrorna 
och om Tappströmsskanalen som rymmer 
mycket mer än bara fisk...

Något som börjar likna en följetong är tu-
rerna kring Ekeröleden. I detta nummer kan
du bland annat läsa om den kundenkät som 
gjordes om färjan i höstas.

På vår sportsida möter du dem som kanske
inte brukar stå i första ledet, nämligen hock-
eymammorna i både Skå och på Ekerö. De tar
plats på isen när barn och ungdomar slutat 
sina pass.

I vår Mälaröprofil möter du en kvinna med 
mycket värme, tålamod och kunskap. Kom-

munfullmäktiges ordförande håller ordning 
på våra förtroendevalda med en lugn och 
säker hand!

Vår valbevakning finner du på sidan 22 och
resten av sidhänvisningarna finner du här: 
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VILLOR / BOSTADSRÄTTER  / FASTIGHETSBYRAN.SE

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 23/3 14.30-15.30
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Sandudden
Tallåsen 11

Accepterat pris 2 900 000 kr Rum 4 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 70 kvm + 28 kvm Tomt 2 494 kvm
Byggt 1945 Visas Sön 23/3 14.00-15.00 Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Färingsö Vallvägen 2

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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
Visas Sön 23/3 12.30-13.15
Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Ekerö Tätort
Gustavavägen 110

Välplanerat sjönära hus från 1996 med bla tre

bra sovrum samt stort kök och vardagsrum.

Panoramafönster i köket som kan öppnas upp

ut mot stora altan i söder. Trevligt uppvärmt

uterum i anslutning till vardagsrummet. På

tomten finns ett nyrenoverat charmigt gästhus

som ej är inrett. Närhet till bad samt

närservice.

Accepterat pris 3 450 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 124 kvm + 24 kvm Tomt 1 100 kvm
Byggt 1996
Energiklass E
Visas Sön 23/3 13.00-14.00
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Färingsö Kungsberga
Tians Väg 2

Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 143 kvm + 35 kvm Tomt 1 034 kvm Byggt 2008
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Färingsö Svartsjö Kungsgård 11

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 80 kvm Byggt 1935 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Närlunda Sävstaholmvägen 5

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Välplanerad nyrenoverad 3:a belägen i vackra

Drottningholm. Två bra sovrum samt ett

vackert vardagsrummed högt i tak med synliga

takbjälkar. Lägenheten har två härliga

uteplatser, den ena ut mot ängen. Närhet till

bra bussförbindelser, Drottningholms golfbana

och fina strövområden i vacker slottsmiljö.

Avgift 3 195:-/mån (inkl vatten och kabel-tv
(basutbud))
Boarea 71 kvm Vån 1 av 1
Energiprestanda 52 kWh/kvm år
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

3:a Ekerö | Drottningholm
Skolallén 24

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Nu har du chansen att köpa en av de få

kvarvarade tomterna i Närlunda. Här säljs nu

tre stycken tomter, bra beläget nära till skola

och närservice. Ta chansen och bygg ditt

drömhus. Kommunalt V/A och el dras fram till

tomtgräns. Infartsväg med anslutningspunkter

kommer säljaren att bekosta. Åk gärna förbi!

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Närlunda
Sävstaholmvägen 5

KOMMANDE FÖRSÄLJNING
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LOVÖN | Repliken av Ralph 
Erskines berömda hus ”Lådan” 
som står placerad intill Rörby 
gård är ett spännande utflyktsmål 
för den arkitekturintresserade. 
Många instanser är dock inblan-
dade i ansvaret för det lilla huset 
som till 100-årsjubileet ser ganska 
nedgånget ut.

Med jämna mellanrum kommer 
busslaster med besökare för att 
titta på det 20 kvadratmeter stora 
huset vars föregångare under fyra 
år utgjorde bostad för Ralph Er-
skine, hans hustru, två döttrar och 
ett par katter. Särskilt i dessa dagar 
när ”compact living” är en utbredd 
livsstil är huset med sina unika och 
funktionella lösningar en inspire-
rande byggnad.

Den som har besökt det nyligen 
har dock kunnat konstatera att kit-
tet runt fönstren har vittrat bort 
och att huset är i behov av mål-
ningsarbete. Även om hela huset 
inte är på väg att ruttna sönder, vil-
ket blev ödet för den ursprungliga 
byggnaden, så är en uppfräschning 
välbehövlig.

Men det är inte helt lätt att reda 
ut var ansvaret för detta ligger. Det 

kräver många telefonsamtal för att 
komma fram till att huset ägs av 
FRA då det ligger på den mark de 
disponerar, men när det gäller vis-
ningar av byggnaden så sköts dessa 
av Arkitektur- och designcentrum.

– Som det ser ut idag så finns ett 
hyresavtal mellan markägaren, Do-
mänverket och FRA. Där framgår 
det att FRA har skyldigheten att 
underhålla Lådan. Sedan finns ett 
andrahandskontrakt mellan oss 
och FRA som reglerar vår rätt att 
genomföra exempelvis visningar. 
Vi ser som vår roll i detta att vara 
behjälpliga med råd i samband med 
skötseln så att de kulturhistoriska 
värdena värnas på ett bra sätt, berät-
tar Eric de Groat, enhetschef på Ar-
kitektur- och designcentrum.

På FRA konstaterar man att fast-
ighetsansvaret för Lådan är unikt i 
deras verksamhet då det är den enda 
byggnaden i deras ägo och som 
de själva har ansvar för. Annars är 
det Fortifikationsverket som äger 
FRA:s övriga fastigheter. Att de har 
skötselansvar är de dock medvetna 
om och även att det redan borde ha 
gjorts en uppfräschning av huset.

– Jag vet att den skulle ha målats 

om i höstas, men att vädret satte 
stopp för det. Nu kommer det att 
göras under våren istället och jag 
är övertygad om att de kommer att 
åtgärda även övrigt som behöver 
fixas, säger Fredrik Wallin, press-
chef på FRA.

Att Ralph Erskine skulle ha fyllt 
100 år i år kände han dock inte till.

– Jättebra att jag fick veta detta, då 
ska jag berätta det även för vår fast-
ighetsavdelning och se om det går 
att skynda på det hela, säger han.

Troligtvis kommer det att bli en 
hel del besök under året då 100-års-
jubileet uppmärksammas på många 
sätt. Arkitektur- och designcen-
trum har bland annat lanserat en 
mobilapp som visar vägen till Er-
skines verk och där finns även Lå-
dan med.

– När det gäller visningar av Lå-
dan, ordnar vi ibland utflykter dit. 
Vi planerar för det senare under vå-
ren med anledning av att vi på olika 
sätt uppmärksammar att Erskine 
skulle ha fyllt 100 i år, säger Eric de 
Groat.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Erskines låda behöver rustas
UNDERHÅLL

”Lådan” som ritades av Ralph Erskine börjar bli hårt sliten av väder och vind. FRA 
som ansvarar för skötseln lovar att byggnaden ska rustas under våren.                                                  
                                                    FOTO: LO BÄCKLINDER

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 
system ello   oc  Re ne RF. 

nder da en b uder vi också på bubbel oc  tilltu  oc  rar 
med riktigt na er an en.

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
 Pigment äckar
 Ålders äckar
 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)

30 % PÅ KURER  
(minst 3 behandlingar)

DAGENS ERBJUDANDE! 
GRATIS DJUPGÅENDE 

HUDANALYS med Derma scanner 
som diagnostiserar hudens tillstånd



Priserna gäller vecka 12 t o m söndag 23/3-14 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

We all love eco!

 /kg 

 Fredag den 21 mars finns Bosarp 

hos oss för provsmakning av deras 

kravmärkta kyckling. Välkommen in! 

 Bröstfi lé 
 Bosarp.     Ekologisk.   

 /kg  Kycklinglårfi lé 
 Bosarp.     Ekologisk.   

 /kg 

 Kyckling 
 Bosarp.     Ekologisk .Hel.   

 /st 

 Broccoli 
 ICA I love Eco.     Ekologisk.   

 Körsbärstomater 
 ICA I love Eco.   250 g.   Ekologisk.   

   Jfr pris 50:00/kg.    

 Brie Suisse 
 Engelsmanns.     

Ekologisk brie som överraskar.   

   Jfr pris 249:00/kg.    

 /kg 

 /hg 

 Ribeaupierre Chèvre 
 Engelsmanns.     Ekologisk. Fyllig smakrik 

getost med rödkittskaraktär.   

   Jfr pris 399:00/kg.    

 /hg 

 Ekologiska ostar från 

vår manuella ostdisk! 

 Vårt ekologiska! 
 Biff 
 Svenskt butikskött.     

Ekologisk. I bit av nöt.   

 2 för 

  

 Créme fraiche 
 Arla.   2 dl.   Ekologisk.   

   Jfr pris 50:00/liter.    

 /st 
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Dålig luft utan åtgärd
INOMHUSMILJÖ

KOMMUNEN | Det självdrags-
system som finns för ventilation
till klassrummen på lågstadiet i 
Ekebyhovsskolan, fungerar inte
som det ska. Redan 2012 klagade
personal på dålig luft, men syste-
met har haft problem ända sedan 
start 1999. 

Vid miljö- och hälsoskyddskonto-
rets senaste inspektion 2012, fram-
kom att det var problem med att 
hantera och justera ventilationen i
den delen av skolan som har själv-
dragsventilation och att persona-
len upplevde att det var dålig luft.
I OVK-protokoll (obligatorisk ven-
tilationskontroll) från 7 mars 2013,
står det att utredning pågår.

Trots att det nu gått ett år sedan
dess, finns ingen dokumentation på 
en sådan utredning. Om utredning-
en överhuvudtaget är gjord, svarar
inte tekniska kontoret rakt ut på. Det 
man säger är att man inte fört några
anteckningar om hur man resonerar
och att man borde ha gjort det. 

– För Ekebyhovsskolan avser vi
att ta fram en bättre lösning för
ventilationen i form av  mekanisk 
ventilation, detta  i samband med 
att skolan byggs om under de kom-
mande åren. I avvaktan på detta
kommer vi att behöva fortsätta att 
verka som vi gjort sedan det ur-
sprungliga godkännandet, det vill
säga med verksamhetens medver-
kan till att vädring görs, säger Frank 
Renebo, fastighetschef på tekniska 
kontoret.

Det Frank Renebo hänvisar till
är den besiktning som gjordes
1999 och 2000 då den delen, där 
alltså lågstadieklasserna går, var
nybyggd. Av besiktningen framgår 
bland annat att uppmätta koldiox-
idhalter (som görs i enheten ”part 
per million”, ppm) var för höga,

vilket visade att luftväxlingen inte 
var tillräcklig vid långa lektionsti-
der utan utvädring. I protokollet 
står att lektionstiderna därför måste 
kortas till 40 minuter enligt projek-
teringen och att vädring måste ske 
mellan varje lektion. Det står också 
att anslag ska finnas i varje klassrum 
om detta samt att det max får vistas 
25 personet i klasrummen. Endast 
om man följer dessa instruktioner, 
fungerar självdragssystemet som 
det ska. Men, några sådana anslag 
finns inte idag.

– Jag har bett skolan att säkerställa
att vädringsinstruktionerna sitter 
uppe, säger Frank Renebo.

Någon utredning av luftkvaliteten
finns alltså inte att presentera och
uppenbarligen vet man inte hur
hög koldioxidhalten är idag. Det 
som kan konstateras är att den var
för hög redan år 1999 och 2000.
Men, har det gjorts några sådana 
mätningar på skolan i de stora barn-
grupperna som är nu?

– Miljönämnden har i dagsläget 
ingen kännedom om det har gjorts
några ppm-mätningar i klassrum-
men på Ekebyhovsskolan. Vi har 
ingen utrustning för detta och ge-
nomför inte själva några mätningar.
Mätning av koldioxidhalten kan
vara en indikator på luftkvaliteten,
liksom uppgifter om hur många
personer som kan vistas i ett och
samma rum med avseende på ven-
tilationen, så kallad maxperson-
belastning. Detta är uppgifter som
miljönämnden kan komma att krä-
va in, ifall misstanke finns om bris-
tande ventilation och överbelastade
klassrum, säger Maria Bomark, mil-
jöingenjör på kommunen.

Man ska eftersträva att hålla kol-
dioxidhalten under 1 000 ppm, det 
kravet gäller där människor vistas

och då personer finns i lokalen. Kol-
dioxidhalten 1 000 ppm ska inte ses
som ett värde som aldrig får över-
skridas. Däremot får halten inte
överskrida 1 000 ppm mer än tillfäl-
ligt och då under korta stunder. 

Gunnar Åhlander på Arbetsmil-
jöverket förklarar närmare:

– I våra föreskrifter står det att det 
krävs sju liter luft per sekund och
per person plus 0,35 liter luft per
sekund och per kvadratmeter. Har 
man de luftflödena, hamnar man
under 1000 ppm. Är det så att vi
gör en inspektion och då ser att de
värdena inte finns, då ställer vi krav
med ett vitesbelopp.

Vad som redan strider mot de reg-
ler som gäller, är att anmärkningar-
na i den obligatoriska ventilations-
kontrollen inte är åtgärdade och
som det verkar, är även utredningen
inte utförd. Det knepiga är att det är
kommunen som är sin egen ”kon-
trollant”.  Det är byggnadsnämn-
dens uppgift att se till att OVK följs.

– Om inte detta sker, är det länssty-
relsen som är nästa instans att klaga 
hos om inte kommun sköter sina åta-
ganden när det gäller OVK, berättar 
Martin Ancons, Funkis (funktions-
kontrollanterna i Sverige.)

Tekniska nämnden som kom till
för några år sedan i Ekerö kommun, 
har här ett ansvar.

– Om det är så som det är beskri-
vet här, är det ett uppenbart fel i ar-
betet och då får vi rätta till det . Vi
tar väldigt allvarligt på OVK och vi 
har kontinuerlig granskning i tek-
niska nämnden. OVK är ett lagkrav, 
vi ska åtgärda alla de fel vi upptäck-
er, säger Adam Reuterskiöld (M), 
ordförande i tekniska nämnden.

   

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Folkhälsoinstitutet drar till hös-
ten igång ett nationellt tillsyns-
projekt om inomhusmiljön i sko-
lan. Det är frivilligt för kommuner
att vara med och Ekerö kommun
kommer att delta.

Inomhusmiljön i många skolor har
brister som riskerar att orsaka häl-
soproblem, bland annat på grund av
för dålig städning och ventilation.
Därför kommer Folkhälsomyndig-
heten att fokusera på inomhusmil-
jön i skolan i ett nationellt tillsyns-
projekt under 2014 och 2015.

En inbjudan till kommunerna 
skickas ut inom kort och Ekerö

kommun har redan beslutat sig för 
att delta i projektet.

– Folkhälsomyndigheten utövar 
ingen tillsyn själva inom det här
området utan det är kommunernas
miljökontor. Vi tar fram material
och stöttar i vägledningen så att de
har en bättre kompetens när de är
ute och gör tillsyner, berättar Mari-
anne Löwenhielm, utredare på en-
heten för miljöhälsa på Folkhälso-
myndigheten.

Fokus kommer att ligga på städ-
nings- och ventilationsfrågor när
det gäller inomhusmiljön. Målen 
med projektet är utöver att kom-

munernas miljöinspektörer ska
få ökad kompetens i att bedöma 
städning och ventilation i skolor, 
även ökad kompetens i att bedöma 
egenkontrollen vad gäller dessa 
områden. 

En förstärkning av tillsynen på lan-
dets skolor ska ske under projektet. 
Folkhälsoinstitutet tar fram väg-
ledning och kommer även att ha en 
rad seminarier för inspektörerna.

– Sedan är det de som är ute och
inspekterar. Den tillsynsperioden
börjar i oktober och håller på ett 
halvår ungefär. Det övergripande
syftet med projektet är att inom-

husmiljön för barn och ungdomar i
landets skolor ska förbättras, vilket 
innebär att miljöbalkens krav på in-
omhusmiljön ska uppfyllas, säger
Marianne Löwenhielm.

Folkhälsomyndigheten samverkar 
med Arbetsmiljöverket i projektet. 
Arbetsmiljöverket genomför till-
syn av skolor under 2013–2016. Läs 
mer om detta på sidan 8.

           

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FAKTA OBLIGATORISK
VENTILATIONSKONTROLL 
(OVK)

>> OVK kom till efter en stor stat-
lig allergiutredning som gjordes 
på grund av ökat antal allergier
inom skola och dagis. Utredningen
som slutfördes 1990, visade på ett
klart samband mellan allergier och
dålig ventilation.

>> Obligatorisk ventilations-
kontroll, så kallad OVK, är till för
att ”verifiera att samhällets krav
om skydd med hänsyn till hygien,
hälsa och miljö med avseende på
luft uppfylls”.

Miljöpartiet har lämnat en re-
servation som rör informationen 
kring miljöproblemen i kommu-
nens lokaler.

Mälaröarnas nyheter gjorde 2012 
en granskning av kommunens ar-
bete med OVK.  Detta fick bland 
annat MP att reagera.

”Krister Skånberg beskriver i sin
motion hur miljöproblem i kom-
munens lokaler kommit till vår
kännedom genom massmedia.”
Vidare skriver MP att ”Proble-
men tycks ha varit kända länge 
för många barn och anställda som
arbetar i skollokalerna många tim-
mar om dagen, fem dagar i veckan.

Däremot har bristerna inte rappor-
terats till oss politiker. Han efterly-
ser därför förbättrade rutiner som 
säkerställer att politikerna får reda 
på sakernas tillstånd. 

Motionen avslogs med hänvis-
ning till att sådana rutiner redan 
finns. Hade dessa fungerat så fun-
nes inte informationsproblemet. 

Men så är inte fallet. Vi förväntar
oss nu att rutinerna framöver följs
och att information om missför-
hållanden i kommunens lokaler 
genast ska komma till vår känne-
dom.”

För ett år sedan skrevs att utredningå
pågår kring  den dåliga luft som per-
sonal klagat på på Ekebyhovsskolan. 
Om utredningen är gjord överhu-
vudtaget, framgår inte då MN frågar. 
Det finns inget  protokoll över någon 
utredning som man kan presentera.

Bättre rutiner efterlyses av Miljöpartiet   
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Annika
Sandqvist, 
Närlunda:

– Inte i Ekerö 
tätort. Det 
blir bara ännu
mera problem
i rusnings-
trafik och tjockt i korsningen vid
Ekerö centrum. Man borde sprida
ut det, men samtidigt tappar vi då
våra härliga vidder.  

Patrik 
Sandberg, 
Svartsjö:

–  Bakom Lidl 
mitt emot 
Brunna, det 
skulle kanske
kunna vara en 
idé att utnyttja den marken. Det är
vad jag kan komma på.

Åsa Forsberg,
Träkvista:TT

– Jag tycker 
det vore en 
bra idé att 
bygga på 
andra sidan
kanalen och
även på Västeräng. Däremot inte 
på Ekerövallen, det är idiotiskt att 
bygga bort fotbollsplanen när det 
redan är så ont om träningstider.

Leif Fröberg, 
Träkvista:TT

– Jag skulle
föreslå att 
man byggde
nere vid färjan 
i Jungfrusund. 
Det är en bra 
plats att bygga bostäder.

Lydia  
Broman, 
Väsby:

– Jag tycker 
inte att det 
behövs i 
centrumom-
rådet. Men 
mer neråt till exempel Skärvik och 
områden ner mot vattnet. 

Roger ”Julle” 
Ydstie, 
Gällstaö:

– Jag tycker 
att man kan 
bygga i Brunn-
na, bakom 
Lidl. Hela det 
partiet där. Det är min uppfattning.

Nya bostäder 
behövs på öarna, 
men var?

SÅ TYCKER VI

BOSTÄDER | Om du fick 
bestämma, var tycker du att
man skulle bygga nya bostäder 
i kommunen?



Hoppet har väckts hos Soeum Mann
Utmaningarna är många för Soeum Mann, 

46. Hon är en ensamstående sexbarns-

mamma mitt ute på landsbygden i  

Kambodja. Hon vet aldrig om maten 

kommer att räcka och om nätterna finns 

en ständig rädsla för att bli överfallen i 

sitt hem. Men tack var Svenska kyrkans 

internationella arbete har hon fått hopp 

om framtiden. 

I Kambodja lever en tredjedel av landets 
drygt 14 miljoner invånare under fattig-
domsgränsen. Sex av tio saknar tillgång till 
rent vatten och hälsoproblemen är stora. 
Ekonomin är till stor del baserad på ett 
jordbruk som präglas av bräckliga bevatt-
ningssystem och dåligt markutnyttjande. 
Ett hårt liv som ensamstående mor 

I huset — som hon själv byggt av bambu och 
träplank — finns bara två rum, ingen dörr 

och inga riktiga väggar. Hennes 
man dog när yngsta dottern föddes 
för sju år sedan. De fick sex barn 
tillsammans. Sedan dess har Miss 
Mann varit ensam. Livet är hårt för 
henne det kan vem som helst förstå. 
Själv säger hon att det är det enda 
liv hon känner 
till. Hon kan inte 
jämföra med nå-
got annat. 

Att försörja 
sig på Kambod-
jas landsbygd är 

svårt. Särskilt om man 
som miss Mann är ensam 
och bor långt från någon 
by. För att hämta vatten går hon 5 kilometer 
enkel väg till en damm. Ur dammen hämtar 
familjen allt sitt dricksvatten. Till sin hjälp 
har hon två vita kor som hon kan lasta sina 
hinkar på. Korna har hon köpt för en liten 

bit mark. De hjälper henne plöja jorden och 
att bära tunga lass men de ger ingen mjölk.
Torka ställer till problem

Svenska kyrkans internationella arbete stöt-
tar projekt för utsatta familjer på landsbyg-
den i provinsen Kapung Schpeu där Soeum 
och hennes familj bor. Bland annat hålls 
kurser i hållbart jordbruk och alternativa 
grödor. Soeum har fått hjälp att börja odla 
mer varierat. Hon visar stolt upp sin nya 
chiliväxt och det lilla mangoträdet. Hon 
har också gjort en utvecklingsplan för sitt 
hushåll. I planen ingår odlingar med grödor 
såsom sojabönor, som klarar torka och är 
näringsrika, fler fruktträd och en bur för 
kycklingarna. 
Jag vill att mina döttrar ska  

bli välutbildade

Av de sex barnen finns de tre yngsta dött-
rarna kvar på gården: Sophor, Sreyneck och 
Channa, tretton, nio och sju år gamla. Till 
skillnad från Soeum, som aldrig fick chan-
sen till utbildning, går de alla i skolan. 

– Jag vill att de blir välutbildade och 
inte som jag, som inte kan läsa. Om vi för-
bättrar vårt hem och flickorna utbildar sig 

så kan de få ett bättre liv 
än jag. Det är min dröm.
Projekt för att minska 

risken

Svenska kyrkans inter-
nationella arbete stödjer 
därför projekt som arbe-
tar med att upplysa fa-
miljer om de risker som 
finns. Det hålls också kur-

ser i byarna för att minska våld mot kvin-
nor och barn. Särskilt utsatta barn som bor 
långt från skolan kan få en cykel så att de 
snabbare och säkrare ska kunna ta sig till 
och från skolan.

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 23 MARS

Adelsö kyrka 18.00 
SINNESROGUDSTJÄNST, Henrik Hammar, 
orgel: Birgitta Ruthberg

SÖNDAG 30 MARS

Munsö kyrka 11.00
SÖNDAGSGGUDSTJÄNST
Henrik Hammar, orgel: Birgitta Ruthberg

EKERÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 23 MARS

Ekerö kyrka 11.00 
HÖGMÄSSA – MED DEN HÖGSTES KRAFT, 
Mårten Mårtensson, Ungdomskören Team 
Mälarö, dirigent: Mie Johansson

SÖNDAG 23 MARS

Ekebyhovskyrkan 16.00 
EKEBYHOVSMÄSSA– MED DEN 
HÖGSTES KRAFT, Mårten Mårtensson,  
orgel: Helena Hansson

ONSDAG 26 MARS

Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Marianne Häggkvist
musik: Daniel Stenbaek

SÖNDAG 30 MARS

Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA,  Jonas Gräslund, Ekerö- 
ensemblen, dirigent: Kerstin Baldwin

SÖNDAG 30 MARS

Ekebyhovskyrkan 16.00 
MUSIKALGUDSTJÄNST, Jonas Gräslund,  
Blue Vocies, Lena Stämmor, instrumentalis-
ter, Helena Hansson, Marie Björnvad
Middag 50:-  
18.00 Filmkväll: En oväntad vänskap

ONSDAG 2 APRIL

Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA,Henrik Hammar
musik: Daniel Stenbaek

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 23 MARS

Herman Palmsalen 11.00 
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Lars Brattgård, Annika Becker, Birgitta 
Sommarbäck, Birgitta Levin, Barnkören och 
ungdomskören, invigning av kyrkfönster, 
våffelservering 

ONSDAG 26 MARS

Timmermannens kapell 18.30 
VECKOMÄSSA
Lars Brattgård, orgel: Rickard Backlund

SÖNDAG 30 MARS

Sånga kyrka 11.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson, orgel: Rickard Backlund, 

ONSDAG 2 APRIL

Timmermannens kapell 18.30 
VECKOMÄSSA
Yngve Göransson, orgel: Birgitta Levin

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 23 MARS

Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST, 
Marianne Häggkvist, orgel: Roger Tanner 

SÖNDAG 30 MARS

Drottningholms slottskyrka 16.00
HÖGMÄSSA, Karin Frödinger, Lovö kyrkas 
kör, dirigent: Vivi-Ann Gäfvert

FASTEANDAKTER
TISDAG 25 MARS
19.00 hos Kaisa och Johan Celsing, Svarta 
Huset på Malmen, 08-759 09 17, 
Marianne Häggkvist

TISDAG 1 APRIL
19.00 hos Elisabeth Lagerfelt, Malmviks 
sjöväg 10, 0706-74 72 22
Marianne Häggkvist

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING 

LÖRDAGAR KL 12.00-13.00

22/3 Vårfrudag - våffeldag
29/3 ungdomar idag - hemligheter 

och ensamheten

Moder Jord, helgat varde 
ditt namn; tillkomme ditt 
rike; ske din vilja i oss 

som i dig; sänd oss varje dag dina 
änglar och förlåt oss våra skulder, 
när vi gottgör våra skulder mot dig. 
Och inled oss icke i sjukdom, utan 
fräls oss i från ondo, ty Jorden är 
din och kroppen och hälsan. Amen 

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

FÖREDRAG
UNGDOMAR IDAG – HEMLIGHETER OCH  
ENSAMHETER
Ulrica Stigberg, präst i Fryshuset, författare
till en bok om Barn och Livets frågor
Caroline Engvall, journalist och författare
till boken 14 år och till salu – bl.a. om ungdomar 
och internet. Samarrangemang med S:t Lukas 
Mälaröarna-Västerort.
TISDAG 25 MARS 

EKEBYHOVSKYRKAN KL 19.00 

MUSIKAL- 
GUDSTJÄNST 
MUSIK UR JESUS CHRIST SUPERSTAR
Blue Voices, Lena Stämmor, instrumentalister
under ledning av Helena Hansson, Marie Björnvad
Präst: Jonas Gräslund

SÖNDAG 30 MARS  

EKEBYHOVSKYRKAN 16.00

“Smått och gott”
TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15
MEDITATION enligt zazen metoden 
Färentuna församlingshem 12.00
TISDAGSSOPPA 40 kr
Munsö församlingsgård 13.30-15.30
25/3 KAFFESTUND PÅ MUNSÖ,
Kyrkornas second hand 13.00-20.00
INLÄMNINGEN ÖPPEN

ONSDAGAR
Stenhamra församlingsgård 17.30-20.00
ONSDAGSCAFÉ - öppen mötesplats

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 11.45-13.00
LUNCHMUSIK, SOPPLUNCH 40 kr 
Stenhamra församlingsgård 12.00
SOPPLUNCH 40 kr
20/3 Anneli Brattgård om folkrörelsearkivet
3/4 Jazzpianisten Jane Levkovskaya

LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, Troxhammar
10.00-14.00 ÖPPET både i affär och inlämning

Soeum och hennes barn äter mest druvor, sniglar och växter från skogen. Hennes döttrar 

håller fram en grön planta och Soeum berättar att det är Amarin som växer i spridda 

tuvor bakom huset och går att koka och äta. 

”Jag drömmer 
om ett riktigt hus, 
med dörr och tätat 

tak.”

1993 genomfördes de första parlamentsvalen i ett Kambodja som under flera decennier präglats av 
inbördeskrig och diktatur. En ny grundlag skrevs, monarkin återinfördes och Kambodja har sedan dess 
varit en institutionell monarki. Men trots de senaste decennierna av ökad tillväxt och bättre politisk 
stabilitet är Kambodja ett av Asiens fattigaste länder. Landet är beroende av ekonomiskt bistånd uti-
från, vilket täcker cirka en tredjedel av statsbudgeten (2011). Kambodja är också ett av de länder som 
har störst andel handikappade, framförallt på grund av minskador. Många lider dessutom av posttrau-
matisk stress efter alla år av krig och terror. Ett annat problem är bristen på utbildade kambodjaner. En 
hel generation växte upp som analfabeter under de röda khmerernas välde och även idag råder brist på 
skolor och lärare.

— Jag drömmer om ett riktigt hus, 

med dörr och tätat tak. Jag vill också 

väldigt gärna ha många fruktträd.

TEMA: BÖN
Grundkurs i kristen tro, Yngve Göransson 
ONSDAG 2 APRIL 

STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD 19.00 

TEMAKVÄLL
RELIGIONSMÖTEN - ISLAM FÖRR OCH IDAG  
Prästen Lars Engblom talar om hur islam 
sprids och hur det sett ut i Istanbul i det 
mötet mellan kristendom och islam både 
förr och nu.

ONSDAG 26 MARS  

STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD 

19.00
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För trångt på Ekebyhov
SKOLMILJÖN

Ekebyhovsskolan är en så kallad 
tvåparallellig skola, vilket innebär
att skolan kan ha två grupper i varje
årskull.  

– Vi har vissa år fått ta emot elever 
som motsvarar treparallelliga klas-
ser. Nu i höst har vi sagt att vi inte 
kan ta emot tre grupper, det är helt 
omöjligt. Vi har inte tillräckligt med 
stora lokaler och inte heller små lo-
kaler som också behövs, för att kun-
na anpassa till den komplexa verk-
samhet som vi har på Ekebyhov,
säger Inga-Lill Håkansson, rektor på 
Ekebyhovsskolan.

Skolan har utöver grundskole-
verksamheten även särskola och 
verksamhet för barn med särskilda 
behov. Skolan hade från början 
inget högstadium. När det blev en 
F-9 skola byggdes skolan ut och
lågstadieklasserna fick lokaler i den
nybyggda delen.

Nu är även dessa inte tillräckliga 
och på skolgården står en två vå-
ningar hög paviljong där det idag går 
73 barn i skolans sexårsverksamhet.

– Jag har påpekat i många år att vi
är trångbodda och det är ett bekym-
mer. Jag tror aldrig att det har varit 
så svårt som detta år att få till det så 
att det blir bra för alla barn, fortsät-
ter Inga-Lill Håkansson.

Klass ett håller till i avdelningen
Birke. Här samsas cirka 50 barn på 
en total yta på drygt 110 kvadratme-
ter. Här finns två klassrum, en verk-
stad, ett mindre grupprum samt ett 
större grupprum med kök.

I den intilliggande avdelningen 
Munde på i princip samma yta, går 
två olika grupper. Just nu rör det 
sig om sammanlagt nio elever som 
behöver särskilt anpassade lokaler 
och undervisning. Dock kan sko-
lan använda delar av dessa lokaler 
för fritidsverksamhet i grundskolan
under eftermiddagen.

– Barn i behov av särskilt stöd, 
behöver särskilda utrymmen. Det 
gäller även särskolan som har rela-

tivt stora lokaler och få barn. Men 
de behöver det av olika skäl. Det 
är ett svårt pussel och det blir en
kedjereaktion så fort en grupp flyt-
tas. Detta år fick särskolan in fler 
barn, då fick vi delvis flytta elever 
därifrån in i lokaler på lågstadiet. 
Samtidigt har vi ett uppdrag med 
inkludering. Därför är det positivt 
att vi kan ha de här barnen inom 
grundskolans ram. Även högsta-
diet måste använda lokaler som 
hör till mellanstadiet och det hela
resulterar till en förskjutning hela 
vägen, förklarar Inga-Lill Håkans-
son.

Det man försöker göra är att dela
på de större grupperna så gott det 
går i olika aktiviteter så att de inte
är alla samtidigt på ett och samma
ställe. Ändå är de ofta för många i de 
klassrum som skolan har. Lågstadi-
ets avdelningar är ungefär likvärdiga 
till kvadratmeteryta, det vill säga i 
snitt runt 100 kvadratmeter per av-
delning. Årskurs ett har 51 elever, år 
två har 58 elever, år tre 53 elever och 
år fyra så många som 61 elever. 

Många av klassrummen är avsedda 
för max 25 personer för att luften
ska ”räcka till” enligt de föreskrifter 
som finns (mer om detta i artikeln
om arbetsmiljön i skolan på sidan  
6). Med tanke på att det är så många 
barn som ska vistas på samma yta,
hur gör man för att följa de krav och
restriktioner som finns vad gäller en
god arbetsmiljö?

– Det är svårt som vi har det nu. Vi
behöver både större klassrum, men
också mindre rum och grupprum. 
Det blir bättre både för barnen och
undervisningen om man kan dela
grupperna lite mer efter behov, sä-
ger Inga-Lill Håkansson. (Läs mer
om risker för dålig inomhusmiljö på
nästa uppslag.)

Skolan saknar idag även hem-
kunskapssal och eleverna får gå till
Tappströmsskolan där man lånar

lokal för ämnet. Detta gäller också 
flera av gymnastiklektionerna som 
sker i Tappströmsskolans lokaler. 

Men den planerade idrottshallen 
vid Ekebyhov kommer att lätta på 
trycket för skolan. I samband med 
att den nya idrottshallen byggs, 
kommer skolans uttjänta gymnas-
tiksal att rivas. Då hoppas man från 
skolan att det går att få till en ny-
byggnation på detta område. Ekeby-
hovsskolan finns också längst fram 
i pipeline både för förnyelse och ex-
pansion och på nämndekontoret för 
barn- och ungdom ser man utveck-
lings- och förbättringsmöjligheter. 

I höstas antog barn- och ungdoms-
nämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige en kapacitets-
plan för skolorna som sträcker sig 
till 2020. Den grundar sig på den be-
folkningsprognos som togs fram för 
cirka ett år sedan. I den lyfts behov 
fram av renovering och att förändra
skolor.

– I den framgår också att man 
behöver se över Ekebyhovsskolan. 
Man kommer att se över de befint-
liga lokalerna och sedan kanske 
man kan bygga ut skolan så att den 
kan ta emot tre parallellklasser. På 
så vis kan man hantera de behov
som uppstår från 2015 och framåt, 
berättar Anders Anagrius, nämn-
dansvarig för barn- och ungdoms-
nämnden.

I budgeten för 2014 är 750 000
kronor avsatta för planering och 
projektering. Därefter i inriktnings-
budgeten för åren 2015-2018 har
medel planerats för att expandera
skolan från nuvarande tvåparallel-
lig till en treparallellig skola, detta 
löpande under perioden. Följande
är därför planerat men ännu inte be-
slutat: 2015 – 18,8 miljoner kronor 
till ersättningslokaler för nuvarande 
särskolan som finns i paviljong samt 
en första etapp av tillbyggnad.

2016 – 4 miljoner kronor till för-
tätning av nuvarande lokaler.

2017 – 8 miljoner kronor till fort-
satt tillbyggnad.

2018 – 16, 2 miljoner kronor för 
tillbyggnad som ersättning för de
lokaler som för nuvarande finns i
paviljongerna närmast dalen.
er, säger Adam Reuterskiöld (M),
ordförande i tekniska nämnden.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FAKTA ANTAL ELEVER
PÅ EKEBYHOVSSKOLAN

Förskoleklass - 73 elever
År 1  - 51 elever
År 2  - 58 elever
År 3  - 53 elever
År 4 - 61 elever
År 5  - 50 elever
År 6 - 54 elever
År 7 - 22 elever
År 8  - 47 elever
År 9  - 22 elever

EKEBYHOV | Stora barngrupper och 
trånga utrymmen är verkligheten för
Ekebyhovsskolan idag. De har länge varit
trångbodda, men snart är det inte hållbart 
längre. Dessutom är det ur hälsosynpunkt
inte bra då luften blir allt för dålig. En åtgärd
ligger nu i pipeline.

FAKTA
ARBETSMILJÖVERKET
INSPEKTERAR 2013-2016

>> Det är inte bara Ekebyhovs-
skolan som är för trång, på Arbets-
miljöverket är detta något man
märker av på många skolor.

>> Arbetsmiljöverket har funnit 
brister i landets skolors arbets-
miljöarbete genom att undersök-
ningar uteblir eller är bristfälliga, 
riskbedömningar inte dokumente-
ras, åtgärder genomförs inte och
handlingsplaner upprättas alltför
sällan. Därför kommer Arbets-
miljöverket göra inspektioner av
skolhuvudmän och skolor under
åren 2013 till 2016.

>> Läs mer om skolornas inom-
husmiljö på sidan 6..

Det är trångt i hallen på låg-
stadiet på Ekebyhovsskolan. 
Nu ska kommunen satsa på 
att bygga ut och rusta skolan.                     

FOTO: EWA LINNROS

”Jag tror aldrig att det
har varit så svårt som 
detta år att få till det
så att det blir bra för
alla barn”

Niornas betyg
227, 7 i snitt
KOMMUNEN | Det genomsnittliga 
meritvärdet för niondeklassarna 
på Mälaröarna ligger på 227,7 po-
äng. Det visar en sammanställning
som DN gör utifrån länsstyrelsen i 
Stockholms analys av Skolverkets 
nationella statistik för grundskolan 
2013.

Högst meritvärde i länet har
Danderyds nior med 247,0 poäng 
tätt följt av Lidingö med 246,9 och  
Täby och Nacka med bägge 241,8.

Lägst meritvärde visar Upplands 
Väsby med 196,5. Medelvärdet för 
resten av landet ligger på 210,5 po-
äng.

Statistiken redovisar också an-
delen elever som inte uppnått be-
hörighet till gymnasiet. 7,5 procent 
av eleverna i Ekerö kommun har 
inte fått godkänt i de kärnämnen 
som krävs för att vara berättigad att 
söka till gymnasiet.  I Täby är bara 
2,4 procent utan behörighet medan
Upplands Väsby även här hamnar 
i botten då 22 procent av nionde-
klassarna saknar möjlighet att få 
en gymnasieplats. Snittet för hela 
Stockholms län var 11,2 procent och 
för riket i övrigt 12,7. 

7,6 lärare
per 100 elever
KOMMUNEN | Länsstyrelsens rap-
port ”Stockholm 2020” visar att 
andelen högskoleutbildade förskol-
lärare minskar i stort sett i alla av 
Stockholms kommuner. Detta en-
ligt en sammanställning som DN 
gjort.

2012 hade 33 procent av Ekerös 
förskollärare högskoleutbildning 
mot 44 procent nio år tidigare, 
2003.  Sämst nivå i länet har Vax-
holm och Värmdö med 28 procent 
2012 mot 37 respektive 39 procent 
2003.

I riket totalt är trenden omvänd. 
53 procent hade utbildning 2012 
mot 51 procent 2003. 

Vad gäller andelen grundskollä-
rare per 100 elever går utvecklingen 
i Ekerö kommun åt rätt håll enligt 
statistiken. 2004 fanns på Mälar-
öarna i snitt 7,2 lärare per 100 elever
och andelen har stigit till 7,6 år 2011.
Salem och Solna hade 2011  högst 
lärartäthet med 8,8 och lägst andel 
hade Danderyd med 7,0. Siffran för
riket totalt var 8,3 lärare per 100 
elever. 

Många arbetslösa
utan a-kassa
KOMMUNEN | Hälften av de öp-
pet arbetslösa i Ekerö kommun står
utan a-kassa enligt ny statistik från
TCO. De är hänvisade till kommu-
nens försörjningsstöd, egna bespa-
ringar eller hjälp från anhöriga. 

– Det kan inte ha varit meningen
att arbetslöshetsförsäkringen skul-
le göra fler beroende av ekonomiskt 
stöd från kommunerna. Betydligt 
fler arbetslösa än i dag måste omfat-
tas av a-kassan, säger TCO:s ordfö-
rande Eva Nordmark.

Totalt var 290 personer på Ekerö 
inskrivna som öppet arbetslösa i
september. 50 procent av dessa, 
eller 146 personer, saknade ersätt-
ning från a-kassan.



LOVÖN | Länsstyrelsen 
har fattat beslut om natur-
reservat på Lovön med 
kringliggande öar i Ekerö 
kommun. 

– Vi är mycket glada att 
vi nu får ett långsiktigt 
skydd för det värdefulla 
område som Lovön med 
omnejd utgör. Det borgar 
för att området kan behål-
la sin särprägel, fortsätta 
vara ett omtyckt besöks-
mål och därmed bidra till 
en attraktiv storstadsregi-
on. Samtidigt hindras inte 
de planerade vägprojekten 
av reservatet, säger Göran 
Åström, miljödirektör vid 
länsstyrelsen. 

Det nybildade reservatet 
består av de större öarna 
Lovön, Kärsön och Fågelön 
med omkringliggande min-
dre öar. Sammanlagt om-
fattar reservatet drygt 3000 
hektar varav cirka 2000 hek-
tar är land.

Med sitt centrala läge, his-
toriskt sammanhängande 
odlingslandskap med kon-
tinuitet sedan järnåldern 
och samband med Drott-
ningholms slott samt sin va-
rierade natur är Lovö sedan 
länge en viktig del av länets 
grön-struktur. 

Bildandet av ett reservat 
på Lovön var också en för-
utsättning då regeringen år 
2009 beslutade om tillåtlig-

het för Förbifart Stockholm. 
Genomförandet av Förbifart 
Stockholm och planerad 
ombyggnad av väg 261 hin-
dras inte av reservatsbeslu-
tet.

Det nybildade reserva-
tet omfattar främst statens 
mark på öarna, men delar av 
området ägs också av kyrkan 
och Stockholm vatten. Det 
som inte ingår i reservatet 
är bland annat världsar-
vet Drottningholm (redan 
skyddat som statligt bygg-
nadsminne), Drottning-
holmsmalmens bebyggelse 
(detaljplanelagd), Lovö vat-
tenverk, Försvarets radio-
anstalts (FRA) område samt 
ett flertal mindre privata 
tomter.

Förutom att skydda områ-
det mot framtida exploate-
ring syftar naturreservatet 
till att bevara och utveckla 
naturvärden, friluftsvär-
den och kulturmiljövärden. 
Till exempel kommer jord-
bruket med åkerbruk och 
betesdrift även i framtiden 
att vara avgörande för att be-
hålla landskapets kvaliteter. 
Vissa delar av skogsmarken 
undantas från skogsbruk för 
att enbart skötas genom na-
turvårdande insatser, med-
an skogsbruk tillåts i andra 
delar. 

– Vi har strävat efter att 
få en balans mellan skydd 
och möjligheten till en var-

sam utveckling av området 
på ett sätt som inte skadar 
värdena. Till exempel kan 
komplettering av befintlig 
bebyggelse och verksamhe-
ter få ske, men kräver oftast 
tillstånd från länsstyrelsen, 
säger Göran Åström.

I beslutet framgår även 
vikten av att reservatet för-
valtas på ett sådant sätt att 
det är attraktivt och lätt att 
nå för besökare. 

– Genom satsningar på in-
formation, vägvisning, för-
bättring av stigar och leder 
ska besökare till området få 
ännu bättre möjligheter än i 
dag att uppleva naturreser-
vatet, säger Göran Åström.

Arbetet med reservatsbild-
ningen har genomförts i 
nära samarbete mellan läns-
styrelsen, Naturvårdsver-
ket, Riksantikvarieämbetet, 
Statens fastighetsverk, Tra-
fikverket och Ekerö kom-
mun. Samverkan har även 
skett med Ståthållarämbetet 
och kyrkan, som förvaltar 
betydande delar av området. 
Samråd har skett med övriga 
fastighetsägare, jordbruks-
arrendatorer, föreningar, 
verksamhetsutövare och 
privatpersoner i området.

Huvudansvarig för reser-
vatets kommande förvalt-
ning blir Statens fastighets-
verk.

Beslut fattat om att 
Lovö blir naturreservat

NATURRESERVAT Har du synpunkter kring naturreservatet? 
Mejla din åsikt till: red@malaroarnasnyheter.se
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Naturreservatet omfattar såväl land som vatten och de tre öarna Lovön, Fågelön och Kärsön. 
Den röda linjen visar gränsen för reservatet.                                                             KARTA: LÄNSSTYRELSEN

Specialvisning!
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  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

Torsdagen 
den 27 mars 
12.00 - 18.30 
har vi visning 
av två varumärken 
– danska ORGREEN 
och LINDBERG. 
Varmt välkomna 
att se vårens nyhet!

    

Ta del av våra unika 
erbjudanden för dagen!



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: 4 790 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

162KVM Ekerö Närlunda, Ekvägen 32

-BARNVÄNLIGT OCH CENTRALT- på lugn återvändsgata! Mycket fin familjevilla om 162 kvm 

med 4 bra sovrum, renov. helkaklade våtrum, Puustellikök och bra allrum. Härlig trädgård med 

altan i perfekt sydväst-läge med sol hela dagen. Nära skolor, förskolor, Ekerö C, buss och bad.

Typ: Villa Byggår: 1976  Boarea: 162 kvm 

Rum: 6 Tomt: 748 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Accepterat pris: 9 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

261KVM Färingsö Norrudden, Margithill 7, 8, 9

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 Accepterat pris: 3 350 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

226KVM Ekerö Sundby, Labensky Plan 2

Typ: Villa Byggår: 1966  Boarea: 113 kvm 

Biarea: 113 kvm Rum: 5 Tomt: 1 876 kvm 

Energiklass: E

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

133KVM Färingsö Sockarby (Stenhamra), Kung Haralds Väg 10

Typ: Villa Byggår: 1930  Boarea: 116 kvm 

Biarea: 17 kvm Rum: 4 Tomt: 1 592 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se Accepterat pris: 3 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

186KVM Ekerö Gällstaö, Häggvägen 11

Typ: Villa Byggår: 1966/1997  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

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: 2 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

125KVM Ekerö Väsby, Hampvägen 24

Typ: Radhus Byggår: 1969  Boarea: 125 kvm 

Rum: 5 Tomt: 165 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se



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

Accepterat pris: 4 675 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

228KVM Färingsö Färjestaden, Nibblenäsvägen 15

-SJÖUTSIKT- & mycket sjönära läge har denna stora fina villa byggd 2004, 7 rum och kök + 2 

kaklade våtrum. Täljstenskamin. Altandäck i tre väderstreck.Balkong m högt läge & utsikt över 

Lambarö & Lövstafjärden. Dubbelgarage. Servitut på brygga & strand i området. Besiktigad.

Typ: Villa Byggår: 2004  Boarea: 228 kvm 

Rum: 7 Tomt: 1 699 kvm 

Energideklaration: 68 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 4 400 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

215KVM Färingsö Stenhamra, Alviksvägen 30

Typ: Villa Byggår: 1997  Boarea: 178 kvm 

Biarea: 37 kvm Rum: 5 Tomt: 1 248 kvm 

Energiklass: E

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

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

Visning: Kontakta mäklaren! 

136KVM Färingsö Svartsjö, Igelviksvägen 5

Typ: Villa Byggår: 1940  Boarea: 106 kvm 

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

Energiklass: E

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Välkomna 1 april 17-20! 

 
Ta en bild och få 
proffstips av våra 
duktiga stylister. 

Den 1 april kl 17:00-20:00 öppnar butikerna i ladan upp sina dörrar. Lär dig mer om håruppsättningar hos Hairlight,  
bind en påskinspirerad bukett på Tistlar & Pioner eller ta reda på din hudtyp hos Anias. B&P redovisningsbyrå svarar på 
era frågor om årets deklaration och att starta eget företag. Hos oss på Mäklarrngen kan du få tips och råd om inredning, 
Maroon Styling STHLM finns på plats. Välkomna på vårinspirerat öppet hus i ladan! Vi bjuder på dryck och tilltugg. 



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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MÄLARÖARNA | Efter 
fem månaders förhand-
lande har Ekerö bostäder och 
Hyresgästföreningen enats om en 
hyreshöjning på i genomsnitt 1,65 
procent för 2014. Det matchar 
väl genomsnittshöjningen i hela 
landet som ligger på 1,64 procent, 
men än är inte alla förhandlingar 
avslutade.

I början av november påbörjades 
förhandlingarna kring Ekerö bo-
städers utgångsbud som var en ge-
nomsnittshöjning på 2,2 procent. 
Sedan har ett flertal mötestillfällen 
slutat i oenighet, för att till sist landa 
på kompromissen om en höjning 
på 1,65 procent. Utöver detta finns 
särskilda överenskommelser kring 
hyreshöjning för bostadsrätter och 
småhus ägda av bolaget samt för 
parkeringsplatser.

– Vi är glada att vi har kommit till 

en överenskommelse till sist. Från 
början var vi långt ifrån varandra, 
men vi har successivt kommit när-
mare under förhandlingarnas gång. 
Det har fått ta den tid det tagit ef-
tersom vi jobbar för hyresgästernas 
bästa, säger Terese Lindhult, hyres-
gästföreningen Ekerö.

Även från Ekerö bostäders sida är 
man glada över att förhandlingarna 
är avslutade för i år.

– Vi är nöjda med en rimlig hyres-
höjning, rimlig för våra hyresgäster 
och rimlig för att vi ska kunna fort-
sätta arbetet med att hålla våra hus 
på en hög standard. Vi arbetar med 
ett ambitiöst underhållsprogram 
där vi lägger ned cirka 25 miljoner 
kronor per år under en lång period 
för att hålla våra hus moderna och 
i fortsatt bra skick. Därför är det 
viktigt att se till att vi har en stabil 
ekonomi. Det är också betydelse-

fullt för att kunna utveckla bolaget 
genom att bygga nya lägenheter 
som ska möta den stora efterfrågan 
som finns. Samtidigt är det angelä-
get för oss att även våra hyresgäster 
har en stabil ekonomi, varför vi tar 
hyresförhandlingarna på största 
allvar, säger Mats Viker, VD Ekerö 
bostäder.

Ännu pågår förhandlingar mel-
lan bostadsbolag och hyresgästför-
eningar på andra platser runt om i 
landet och en stor del har ännu inte 
kommit överens.

– Vi har förhandlat klart för un-
gefär 65 procent av beståndet. Snitt-
höjningen är 1,64 procent just nu, 
säger Erik Elmgren, förhandlings-
ansvarig på Hyresgästföreningens 
riksförbund.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hyreshöjning i hamn 
efter långa förhandlingar

STENHAMRA | Med start i april 
kommer ungdomarna på fritids-
gården i Stenhamra att få chans 
till både jord under naglarna och 
att smaka på egenodlade grön-
saker. Ekotänk och känsla av att 
kunna påverka sitt eget liv kom-
mer förhoppningsvis på köpet.

Genom projektformen ”Boodla” 
som redan finns i ett flertal skolor, 
bostadsområden och fritidsgårdar i 
Stockholm, ska en trädgård skapas 
som barnen och ungdomarna själva 
får styra över. I Boodlas grundidé 
ingår tanken om att alla människor 
själva ska kunna påverka sitt eget liv 
och ha kunskaper om ekosystem. 
Till sin hjälp använder man det som 
kallas för ”urban odling” och när-
mast kan beskrivas som ”stadsnära 
odling”.

– Utemiljön på Stenhamra fri-
tidsklubb har länge varit i behov 
av ett lyft. När jag började arbeta 
i kommunen presenterade jag ett 
projekt som skulle ge barnen ett 
miljöprojekt där de aktivt under 
erfarna pedagogers ledning får ut-
lopp för sin kreativitet, säger Linda 
Krüger, biträdande enhetschef för 
Ekerö fritidsgårdar.

Hon beskriver hur projektet är 
tänkt att integrera hela gården, bar-
nen, ungdomarna och personalen 
för att öka medvetenheten om håll-

bara och gröna, klimatsmarta alter-
nativ som samtidigt ska höja kvali-
teten på den i dagsläget obefintliga 
utemiljön.

– Tillsammans med de föräldrar 
som vi även hoppas engagera, vill vi 
skapa en positivare och attraktivare 
utemiljö och öka medvetenheten 
om vikten av ett grönt helhetstänk. 
Många boende i Stenhamra får för-
hoppningsvis också anledning att 
glädjas åt ungdomarnas odlande 
och hela platsen får ett lyft, fortsät-
ter Linda Krüger.

Under ett antal kvällar kommer re-
presentanter från Boodla till fritids-
gården för att planera och genom-
föra odlandet tillsammans med 
eleverna. Första tillfället är den 1 
april och projektet sträcker sig fram 
till oktober 2014.

Under våren kommer också ett 
stort altandäck att byggas i anslut-
ning till fritidgården i Stenhamra 
och ett nytt cykelställ kommer ock-
så att placeras ut.

– Vi hoppas att Stenhamra fri-
tidsgård ska förena många aktörer i 
projektet och vi vill arbeta med mil-
jö- och klimatfrågor i vår verksam-
het på gården framöver, konstaterar 
Linda Krüger. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ungdomar får chans 
att odla i Stenhamra

HYRORNA

Projektledare Agnes Fischer är en av dem som ligger bakom Boodla-projektet. 
 FOTO: PRIVAT

Ekerö bostäder och Hyresgästföreningen har suttit vid förhandlingsbordet vid flera tillfällen sedan i november. 
 FOTO: LO BÄCKLINDER



ÖPPETTIDER: Vardagar  10 - 18.30. Lördag  10 - 15

ICA Supermarket Alla dagar  8 - 22. www.ekerocentrum.se

Ekerö 
tobak

Tappström

Ekerö  Kemtvätt
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Ekerö Blomman

0 - 18.30. Lördag  10 - 15

8 - 22. www.ekerocentrum.se

Apotek I Bageri I Bank I Bibliotek I Blommor I Café, Restaurang & Grill I Djuraffär I Frisör I Hobby I Hud- & kroppsvård I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri

Kyrka I Leksaker I Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode – dam, herr & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG
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 TILL EKERÖ CENTRUM
!

Här kan du koppla av i lugn och ro och handla allt du behöver. Kom och se 

vårens nyheter i Ekerö centrum. Söker du vårkläder, skor, inredning, 

hobbyartiklar och mycket annat så hittar du det hos oss. Använd gärna våra 

3 inomhusgarage som nästan alltid är lediga. Glöm inte p-skivan! 

Vi ses i Ekerö centrum – Hos oss får du alltid personligt bemötande.

MÖT VÅREN

Ekerö Centrum

Thai Wok 
& Sushi  –

i Ekerö Centrum
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EKERÖ | Mäklarringen Ekerö 
placerade sig på plats tre av alla 
kedjans kontor när det gällde att 
samla in pengar till välgörande 
ändamål under förra året. 38 600 
kronor gick till Läkarmissionens 
arbete med föräldralösa barn i 
Mocambique.

– Vi har skänkt hela den ersättning 
vi får från Hemnet när våra kunder 
betalat för sina annonser, till detta 
projekt, berättar Helene Dahlbäck, 
Mäklarringen Ekerö.

Sammanlagt samlade hela Mäk-
larringen in 346 726 kronor under 
2013 och alla pengarna går till pro-
jektet ”Give child a home”, som 
ger föräldralösa barn i Mocambique 
möjlighet att komma till ett trans-
ithem. Där får barnen bo mellan 
tre och sex månader för att få hjälp 
att bearbeta sina trauman innan de 
får komma till en fosterfamilj i sin 
hemby.

I februari 2014 reste fyra repre-
sentanter från olika Mäklarring-
enkontor till transithemmet i Chi-
moio för att se hur verksamheten 

fungerar och besökte även barn som 
flyttat till nya familjer.

– När jag nu med egna ögon sett 
vad våra pengar kan bidra till så vet 
jag att vi gör och tänker rätt. Vårt 
engagemang gör stor skillnad, kon-
staterar Anneli Silwer, som var en 

av dem från Mäklarringens huvud-
kontor som följde med på resan.

Under 2014 fortsätter Mäklar-
ringens insamling. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ekerömäklare i topp 
i insamlingsliga 

INSAMLING

Anneli Silwer från Mäklarringens huvudkontor var en av dem som följde med på 
resan till Mocambique och transithemmet som företaget stöder där. 

 FOTO: PRIVAT

NYSTARTAT

HÄLSOKOST | Från och med den 
åttonde mars behöver inte längre 
mälaröborna lämna kommunen 
när de ska köpa hälsokost. Mia 
Gyllenklevs nya butik i Träkvista 
erbjuder allt man kan tänka sig 
inom området.

– Jag jobbade tidigare i köket på Eke-
byhovs slott, men min kropp tog 
stryk av det hårda arbetet så jag be-
stämde mig för att försöka hitta nå-

got annat att göra. När den här loka-
len blev ledig med sitt perfekta läge, 
slog jag till, berättar Mia Gyllenklev.

Efter att ha jobbat med hälsosam 
mat, kravcertifiering och fokus på 
människors välmående även i sitt 
förra jobb, var inriktningen på bu-
tiksverksamheten inte svår att välja.

– Jag valde att bli medlem i Nor-
dens största hälsokostkedja Life för 
att kunna ha deras grundsortiment, 
utbildningar och kunskaper i ryg-
gen, men ändå ha friheten att jobba 
även med andra leverantörer. 

Mia Gyllenklev och Lena Andersson.               FOTO: PRIVAT

Ny hälsokostbutik i Träkvista

Äntligen är våren här! Uteservering-
en är på plats! Välkomna att njuta av 
säsongens À la carte, brunch & lunch.

Öppettider:
Måndag-tisdag 11-14

Onsdag-fredag 11-sent
Lördag 12-sent Söndag 12-20

Brunch: Lördag-söndag 12-15  
À la carte: Onsdag-söndag 17-sent

Dagens lunch: Måndag-fredag 11-14 

SÄSONGS

12 APRIL

Bordsbokning: 08-56035000 
www.restjungfrusund.se

Restaurang 
Jungfrusund

Premiär! 

Vi dukar upp en härligt stor påskbuffé 
med påskens alla klassiska smaker.
Sillar, laxar, ägg i alla former, lamm, 
kyckling, vår primörer & ett fantas-
tiskt dessertbord. Allt perfekt för en 
vårfräsch känsla.
Buffén serveras 12-15 och från kl 17.

Boka bord redan nu! 08-56035000

PÅSK
19-20 APRIL

SÄSONGSPREMIÄR 12 APRIL 
med brunch och kvälls À la carte.

Restaurang 
Jungfrusund

Buffé

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!  



Priserna gäller för v 12 (17/3–23/3 2014)

Skå

 Torskfi lé   Fiskad i Östersjön. 
    Gadus morhua.      

  

    /kg 

 Gäller endast torsdag–söndag 
 Fläskfi lé   Danish Crown. 
Ursprung Danmark.   Ca 570 g.   Färsk. 
Mittdelskött av gris.  Max 2 köp/hushåll.

 /kg 
 Kaffe   Classic.   500 g.     Jfr pris 39:60.  
 Gäller ej eko, rättvisemärkt.  
 Max 1 köp/hushåll.  

     

 5 
för

Hummer 
Ursprungsland USA. 

Ca 450 g. Jfr pris 264:00/kg. 

    /st 

 Musslor i nät 
 Odlade Sverige. 

  1 kg.     Jfr pris 39:90.    
  

 /st 

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 
el: 08- 60 41 00    : 08- 60 4  98 

inf f rin tr e    f rin tr e  
rent n  6 , 1 9  å

n ni
el  rtimentet

ådö  el
el  rtimentet

em l
el  rtimentet

20%
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20%
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25%
r tt

mp n en ller 20 3 - 2 4 2014
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I samband med testperioden inför 
införandet av det nya biljettsyste-
met på Ekeröleden, genomfördes 
en enkät, där resenärerna fick svara 
på vad de såg för fördelar respektive 
nackdelar med det nya betalsyste-
met. Det fanns en övervikt av nack-
delar bland svaren.

– Vi försöker naturligtvis ta hän-
syn till alla synpunkter som vi fått, 
för att få ett betalsystem som blir 
bättre för alla parter. Sedan är det en
avvägningsfråga, det är inte säkert 
att det blir en lösning som tillfreds-
ställer alla, men vi försöker natur-
ligtvis att uppfylla så många som
möjligt. Det är inte så att vi struntar
i det man ställer sig kritisk till för att 
det kostar för mycket, vi måste na-
turligtvis göra en avvägning och se 
vad vi kan göra inom rimliga kost-
nader, säger Adam Reuterskiöld
(M), ledamot i kommunstyrelsen 
och som suttit med i arbetsgruppen
kring färjan.

De vanligaste klagomålen rör
bland annat att man inte kan betala 
ombord på färjan. Den som kört 
ombord och missat att betala, kan
inte reparera skadan väl ombord. 

– Vid själva införandet av syste-
met har väl kanske inte Färjerede-
riet tagit hänsyn till att det också är
en fråga om att ändra människors 
beteende. Den delen är mycket svå-
rare än att byta ett datasystem och 
där tror jag att man inte var riktigt 
förberedd. Vi får också vara lite 
självkritiska som inte heller insåg 
att Färjerederiet inte tog större hän-
syn till detta. 

En annan kritik är att biljetten är 
knuten till ett fordon.

– Förut kunde du ha ett kort för
hela kvarteret, då kunde så att säga 
alla köra på det. Det var inte riktigt 
meningen. SL-kortet kan man ha 
ett i samma familj, men då sätter det 
andra krav på lönsamhet och kost-
nadseffektivisering som vi måste ta
hänsyn till i så fall. 

För flera bilister innebär detta dock 
en merkostnad. Den enda rekom-
mendation som ges till exempelvis 
barnfamiljer med två bilar, är att ska 
de ska köpa ett extra klippkort, trots 
att de redan har köpt ett månads-
kort.

– Det blir ju inte dyrare per resa, 
men det blir naturligtvis fler utgif-ff
ter. Jag har full förståelse för att det 
är ett problem. Samtidigt måste det 
vägas mot hur vi ska lösa det rent 
praktiskt och då kostar det väldigt 
mycket. Vi har idag en service där 
det går att byta ett kort från en bil till 
en annan. Det går inte på sekunden 
men det går att göra före klockan nio 
på kvällen dagen innan man ska åka 
med färjan. Däremot har vi väldigt 
få sådana förfrågningar kring detta 
idag. Vi har kanske några stycken 
per vecka och det motiverar inte 
riktigt en systemutveckling som 
skulle kosta flera miljoner kronor, 
säger Adam Reuterskiöld och till-
lägger:

– Vi skulle kunna ta ut kostnaden 
för färjan på kommuninvånarna. 
Men alla kör inte bil och därför ska 
inte alla vara med att betala. 

Att det inte blir dyrare per resa för
de bilister som har två fordon och 
i och med det, måste komplettera
sitt månadskort med ett klippkort,
stämmer inte. De dagar bilisten
måste ta det fordon som inte är knu-
tet till månadskortet, nyttjas inte
månadskortet fullt ut. Det enda sätt 
att inte ”förlora” pengar om man
har två fordon, är förmodligen att 
bara köpa klippkort.

Det finns egentligen bara en väg till 
och från Mälaröarna. Motiverar inte 
det till att ha ytterligare en ”fri” väg
och i detta fall, färjan?

– Absolut, det finns flera skäl
till att ha en till väg. Problemet är
att om den här färjan blir gratis, då 
får vi all tung trafik som ska köra
genom Stockholm. Speciellt som

Stockholms stad kommer att införa 
trängselskatt på Essingeleden. Då 
kommer vi att få ett orimligt tryck 
på trafiken genom Ekerö centrum
och det tror jag ingen kommunin-
vånare vill. Därför känner vi att vi 
måste ha en betalfärja så att vi kan
styra trafikflödet.

1258 personer svarade på enkäten,
varav 49 procent var kvinnor och 51 
procent var män.

Varför finns inte enkäten presen-
terad?

– Vi har inte ens funderat på att 
offentliggöra enkäten, därför har 
vi inte ens haft den diskussionen.
Men det är klart att vi skulle kunna
presentera den. 

                                         EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vad hände med kundenkäten?

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

JUNGFRUSUND | Huruvida det nya biljettsys-
temet har påverkat trafikflödet eller inte, kan 
man inte se ännu. Det som är säkerställt är 
dock att antalet motorfordon under hela 2013 
har minskat med dryga fem procent. Det som 
också är dokumenterat är alla de enkätsvar 
som inkommit om det nya biljettsystemet.

...”vi måste naturligtvis
göra en avvägning och 
se vad vi kan göra inom 
rimliga kostnader”

8 

Kontrollavgift togs tillbaka

EKERÖLEDEN

Gunilla Boi
åka med fä
och körde 
esedan hon
hur de nya
bord på fär
Gunilla vill
att det var 

med i den styrgrupp som sett till att 

kommunens synpunkter kommer 

fram ordentligt till Färjerederiet, 
l lå id

detta är heller inget tillståndsären-

de, vi väntar på besked. Skyltarna 

längs vägen ner till Slagsta färjeläge 

ska enligt uppgift från Botkyrka 

k mpletteras så att det 

ewa@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | De som missar informationen 

och kör ombord på Ekeröleden får en kontroll-

avgift på
Gunilla 
ten och 

Vad anser du om nya biljettsystemet?

Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

Lagen om tilläggsrätt i kollektiv persontrafik säger att ”Tilläggsavgift får ej tagas ut med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.” Med 

detta till stöd bestred en resenär den tilläggsavgift på 700 kronor hon fick då hon inte kunnat betala färden med färjan. Resenären hade inte funnit tillräcklig information om hur betalningen skulle gå till och fick 

igenom sin överklagan.                              Foto: Ewa Linnros

BAKGRUND EKERÖLEDEN

>> Läs tidigare artiklar i MN:s 

>> 

ive med sällskap s

ärjan. De hade brå

ombord. Det var

n åkt färjan och viss

a rutinerna var. V

rjan kom en kon

le betala men fick

för sent, det ble

fram or g

håller med om att det tar väl lång tid.

– Man borde ha förberett skylt-

ningen på ett tidigare stadium. När 

et gäller skyltningen får man inte 

a utan tillstånd. Ären-
ket Det

kommun kompletteras så att det 

framgår att det är en betalled.

Skyltarna till färjeläget var på väg 

från Staffanstorp till Ekerö då denna 

tidning skrevs. Informationstavlor-

na till anslutande vägar mot färjan 

som exempelvis E 4:an, dröjer dock.

– Påfartsvägarna kommer att 

yltas om men det kommer nog att 

lång process. Det är 
4:an ner

ombord på Ekeröleden får en kontroll

å 700 kronor, något som resenären 

Boive råkat ut för. Hon bestred avgif-

 detta godtog

>> Läs tidigare artikla

arkiv i nummer 11, 12, 13, 17 och 

20, i arkiv 2014 i nummer 1.

>> ”Ett kontantlöst Ekerö” – Läs 

mer på sid 14.
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JUNGFRUSUND | En mas-
siv proteststorm tog fartefter det att MNE

kort för den bilen

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

Stopp för nytt biljettsystem 
Kommunen säger nej till Trafikverket om införande den 1 juli

FAKTA  Ekeröleden 

2010 2011 2012 2013 

Totalt antal motorfordon 724 969 786 184 776 930 737 691 

Antal turer 21 475 23 100 23 400 23 470 

Antal fordon per tur 33,8 34,0 33,2 31,4 

Källa: Trafikverket

KOMMUNEN | Kommunen 
har nio frikort på Ekeröleden. 
De är bland annat utställda
på kommunstyrelsens ordför-
ande Peter Carpelan (M) och 
oppositionsrådet Lars Holm-
ström (S). 

– Både jag och oppositionsrådet 
Lars Holmström åker frekvent 
med färjan dels därför att vi sitter 
i Södertörns brandförsvarsför-
bunds direktion, dels därför att vi 

ofta har kontakt med kommuner 
på Södertörn, förklarar Peter Car-
pelan.

Andra registrerade frikort är bland 
annat till tekniska kontorets chef 
Ann Wahlgren och säkerhetschefen
Stefan Persson. Det finns även fem
opersonliga frikort för kommunens
tjänstebilar.

– Ekerö kommun har ett antal
tjänstekort för resor i tjänsten med
färjan. Skälet till detta är för att un-

derlätta administrationen för re-
seersättningen som anställda och 
förtroendevalda gör i sitt uppdrag 
för Ekerö kommun, säger Peter Car-
pelan.

Korten är inte en förmån och be-
skattas i och med detta inte som en 
sådan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Frikort på färjan för kommunen

istället.
– Jag inså

överklagad
Trafikverk
en kort m

åg att det var hel

de tilläggsboten

ket nu tagit ti

motivering att

g rt det att MN skrev om 
Ekeröledens nya biljettsys-
tem som var tänkt att lan-
seras i sommar. Kommunen
sätter nu ner fotenstoppar

den bilen som är på 
reparation. De som byter 
bil, köper och säljer bil eller
har sitt fordon på långreparation

av Trafikverkets Färjeredpå uppdrag avm

yrket om införande de
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KOMMUNEN | Testperioden 

för det nya betalsystemet 

på Ekeröleden skulle egent-

ligen gå ut den sista okto-

ber. Nu förlängs perioden 

en månad.

Av dem som hört av sig till 

Färjerederiets kundtjänst 

samt via kommunens enkät 

om betalsystemet, har ett 

trettiotal personer nu tillfrå-

gats om att vara testpiloter 

av betaltjänsten via webben. 

Detta kommer att genomför-

as under november månad. 

Därefter ska testperioden

vara avslutad och meningen 

är att webbtjänsten från och 

med 1 december, ska vara till-

gänglig för alla. 

När det nya biljettsystemet 

skulle införas, väcktes många 

negativa reaktioner. Den 

kanske hetaste frågan har va-

rit den att biljetter, klippkort 

och periodkort knyts till ett 

fordon. Då frågor uppstod 

om hur man ska göra om bi-

len är inlämnad på verkstad 
i

Det är möjligt att begära 

att tillgodohavandet i resor 

överförs till ett annat fordon, 

men då bör det handla om en 

längre tid. Begäran ska ske 

skriftligt genom att fylla i ett 

formulär och skicka in detta 

elektroniskt eller utskrivet 

via vanlig post. På Färjerede-

riets hemsida står det att be-

gäran om bytet är förknippad 

med en handläggningstid 

och fungerar därför inte för 

frekventa byten. 

Kommunen är beställare av 

Färjerederiets tjänster. Från 

kommunens sida har man 

också begärt att det ska finnas 

en fungerande webbtjänst 

där även byte av registre-

ringsnummer på periodkort 

eller klippkort ska kunna gö-

ras.
– Det har visat sig att den 

tjänsten inte kommer att 

fungera förrän först i april, 

berättar Johan Elfver, press-

chef på kommunen.

Många har önskemål om 

att det ska vara möjligt att 

ännu, finns flera andra åtgär-

der som ska utföras.

– Det som ska ske är vinter-

säkring såsom regnskydd vid 

biljettautomaterna. Det är 

också ett stort arbete med att 

bredda körfälten. Från politi-

kernas sida vill man gärna se, 

helst på båda färjelägena, att 

det finns ett särskilt destine-

rat fält för dem som inte har 

biljett. Det ska också vara gott 

om utrymme så att man kan 

parkera och betala i lugn och 

ro
Jo
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EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Testperioden blir förlängd

Antalet motorfordon har minskat två år i rad från toppåret 2011. 2012 var 
minskningen drygt en procent och 2013 fem procent.

Minskningen av antalet motorfordon har skett under hela 2013. Eventuella
effekter av det nya biljettsystemet som infördes 1 juli 2013 är svåra att utläsa.
Utfallet påverkas också av introduktionserbjudanden som gällde i testperio-
den 1 juli till 31 oktober.
                   Källa: Trafikverket/ Ekerö kommun

NÅGRA ÅTGÄRDER UTIFRÅN 
RESENÄRERNAS SYNSS PUNKTER 

>> Införande av fakturering

>> Avtalsfakturering för vissa
kunder

>> Ändrad giltighetstid på biljet-
terna

>> Förlängt tiden för byte av 
registreringsnummer

>> Bättre skyltning vid färje-
lägena och ute på vägarna

>> Infört gratisåkande för 
passagerare under 18 år

                    Källa: Trafikverket/Färjerederiet

Turerna kring Ekeröleden 
har blivit något av en följetong. 

Tidigare artiklar finns i MN:s 
arkiv 2013 i nr: 11, 12, 13, 17 

och 20 och i arkiv 2014 i nr: 
1, 3 och 4.
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JUNGFRUSUND | Den 1 jan-
uari infördes en kontrollav-
giften på 700 kronor för den
som reser med färjan utan 

sitt saldo, har Färjerederiet en
sms-tjänst för detta. Tjänsten
har däremot allvarliga brister
enligt datainspektionen.

svar är mer av beskrivande 
karaktär: ”Biljettsystemet är
helt elektroniskt och infor-
mation om saldon måste vara

biljetter och förköpskort är 
knutna till ett registrerings-
nummer. MN har tidigare be-
rättat om exemplet där man-

pp 
ch 
s.
ar 

en
ch
i-

ya 
re

m-
tt 
et 
rt 
st 
ör
bil
rt, 
m
en

m-

läggningstiden är nämligen
24 timmar då det hela fortfa-
rande hanteras manuellt.

Vi tittar på fler lös-

filindelningar ska göras så att 
det blir en tydlig separat fil 
för de som ska köpa resan vid 
färjeläget Fortfarande saknas

ewa@malaroarnasnyheter.se

Fortsatta brister kring färjan

Vintern har kommit med emellanåt isande vindar och kraftiga snöfall.
Men några väderskydd har ännu inte kommit upp vid biljettautoma-
terna. När det ska bli klart kan man inte svara på.              Foto: Ewa Linnros

EKERÖLEDEN Vad tycker du om det nya biljettsystemet? Hör av dig till: red@malaroarnasnyheter.se
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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-

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

EKERÖLEDEN
Vad tycker du?

Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

BAKGRUND
EKERÖLEDEN
OCH DET NYA 
BILJETTSYSTEMET

>>

>> 

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
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– Vi tittar på fler lös-
ningar men det är inget som 
finns klart ännu, säger Lisen
Winge, konsult på Färjere-
deriet.

Även arbetet med att fär-

färjeläget. Fortfarande saknas 
också vind och väderskydd 
över biljettautomaterna. När
detta blir klart kan varesig
Färjerederiet eller kommu-
nen svara på i dagsläget.
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JUNGFRUSUND | Test-
perioden för det nya betal-systemet för Ekeröleden 
förlängdes till sista novem-ber. Det kvarstår dock 
en hel del brister och ett 
flertal resenärer uttrycker fortfarande missnöje.

Under november månad tes-tades den nya betaltjänsten via webben. Nu är den i bruk, även om sidan har en del buggar fortfarande. På web-ben kan man köpa biljetter med kort eller mot faktura. Giltighetstiderna för biljet-terna som köps nu är för klippkort ett år, enkelbiljett för fordon sju dagar och en-kelbiljett för gå d h

jag eller min fru som lämnar barnen, tar jag den större el-ler mindre bilen till arbetet. Med det nya biljettsystemet på färjan, undrar jag vad ni rekommenderar att jag ska göra. Antingen köpa två 30-dagars kort à 1020 kronor varje månad för vardera bil, eller ska jag köpa enkelbiljet-ter för båda bilarna? Vad är er tanke? Det är jag som ska vara på jobbet, inte min bil. Detta system är som att koppla SL-kortet till din jacka. Du måste ha samma jacka, annars får du köpa en annan biljett till pen-deltåget.”
MN kontaktade Ingrid Jarnryd som är kommuni

Senaste nytt om Ekeröleden

j
kommande möten med
tekniska kontoret där man 
övergripande har infor-
merat om hur arbetet med
uppdraget fortlöpte. Det 
vill säga att förändringen

k ll

j
reder
kund
inne
derie
fack
få d

kelbiljett för gående och cyk-lister gäller 30 minuter från det att den köpts. Gående, cyklister och mopedister un-der 18 år åker gratis och barn
d

y om är  kommuni-kationschef på Färjerederiet. Hon skriver följande svar på mejlet:
”Det låter lämpligt ty

Jubileumsfirande trots allt för färjan

JUNGFRUSUND | Ekerö-

leden firade tjugoårsju-

bileum den 27 augusti, 

samtidigt som den pågå-

ende testperioden av det 

av många, kritiserade nya 

biljettsystemet.

På plats vid Jungfrusunds 

färjeläge var representanter 

från Trafikverket, Färjere-

deriet och från kommunen. 

På det uppdukade bordet 

fanns kaffe, bullar, infor-

mationsmaterial, kunden-

kät och en tipsrunda. För 

den som prickade alla rätt 

väntade en vinst av ett VIP-

kort på färjan. Bilisterna 

som rullade in möttes av 

musikalisk underhållning 

med Åke Hellman på drag-

spel, bland annat sjungan-

des ”Jungfrun på Jungfru-

sund”.

Inger Linge (M), kommun-

fullmäktiges ordförande idag 

men kommunstyrelsens ord-

förande då färjan invigdes 

1993, fanns på plats tillsam-

mans med Inge Hansson, 

kommunchef då det begav 

sig. Det hela började med en 

motion några år före 1993.

– Vi är lite av far och mor 

till färjans tillkomst. Det 

var uppförsbacke en gång i 

tiden, det var ingen själv-

klarhet alls. Inledningsvis 

var alla emot förslaget. Men 

jag hade den bestämda idén 

att det här måste kunna gå. 

Jag var runt och pratade 

med Botkyrka kommun. 

Det här var under den ti-

den då alla var emot Väs-

terleden, det vill säga det 

som kallas Förbifarten idag. 

Mina motståndare då sa att 

det här var bara ett bevis för 

att Västerleden behövdes, 

berättar Inger Linge.

De hade flera intressenter 

av driften, en del mer eller 

mindre äventyrliga. En av 

dem sa sig inte behöva fär-

jelägen. Så småningom blev 

det upphandling när det var 

juridiskt och ekonomiskt 

hållbart. 
– Men att det skulle gå så  

bra var det ingen som hade 

kunnat drömma, säger Inger 

Linge.
På invigningsturen för 20 

år sedan fick färjan rycka 

ut och släcka en båtbrand. 

Redan då visade det sig att 

färjan var till nytta på flera 

sätt.
En liten skugga skymde 

nog den annars så soliga 

jubileumsdagen, då många 

resenärer upprörs över det 

nya biljettsystemet. 

– Idag lanserar vi en kunden-

kät där vi hoppas att få in syn-

punkter så att vi kan förbättra 

det som inte fungerar idag. Vi 

vill alla att det här ska bli så 

bra som möjligt, säger Ingrid 

Jarnryd, informationschef på 

Färjerederiet.
Testperioden pågår till och 

med  31 oktober, därefter kom-

mer en utvärdering att ske.

                         

                           EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Övre bilden:

Inger Linge (M), då kommun-

styrelsens ordförande, inviger 
färjan 1993.

Nedre bilden:

 27 augusti 2013, Inge Hansson, 

kommunchef då färjan invigdes 

och Inger Linge (M), kommun-

fullmäktiges ordförande.

Foto: Privat samt Ewa Linnros



KÖP 4 NYA DÄCK
OCH FÅ EN LYXIG ÖVERNATTNING FÖR TVÅ

Köp 4 nya sommardäck* så bjuder vi på en lyxig hotellövernattning för två, till ett värde av upp till 1500 kr. 
Välj mellan cirka 40 hotell, herrgårdar och slott i natursköna miljöer. Du betalar bara för middags- och frukost-
paketet. Däcken kan du, utan avgift, betala efter midsommar med Autoexpertenkortet.

Betala efter midsommar med 
Autoexperten-kortet. Helt utan 
avgifter och krångel.

* Gäller t.o.m. 30/4 2014 
 vid köp av Continental, Goodyear, 
 Nokian, Sebring eller Sava.

VERKSTAD

Prisexempel 
Sebring 195/65/15:

740:-
exkl. montering

/st.

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, Skå
Tel. 08-560 240 00, www.svanhagensbil.se
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Fyra barncyklar, åtta vuxencyk-
lar, sex kundvagnar, en rollator, 
en rullbar arbetsbänk, en spark-
cykel, två kompletta skateboards 
och en utan hjul. Två längre stål-
stänger, en brevlåda, ett räcke till 
en handikapptoalett, två stolar, 
en bordsskiva, nedre delen av ett 
drev till en motorbåt, 15-16 säckar 
med småplock med burkar från öl, 
läsk och energidrycker, glas- och 
PET- flaskor samt en del tuber med 
konstruktionslim och fogmassa, ja 
det är vad dykaren Jimmy Sjöblom 
hittat under sin städning av botten 
i Tappströmskanalen. Tillsammans 
med medarbetare från Vivaldi har 
han röjt undan så mycket det går 
av allt skräp de funnit. Listan ovan 
kan göras längre. Att sammanställa 
antalet av det mer ”småttiga” blir 
för övermäktigt, men det finns gott 
om cigarettpaket, bindor, blöjor, 
kondomer, godispåsar, trosskydd, 
systemkassar och chipspåsar.

– Ekerö är en skräpig kommun un-
der ytan. Vi har påfallande mycket 
skräp liggande i våra vatten i förhål-
lande till vår lilla befolkning. Jämför 
man till exempel med Lidingö el-
ler Tyresö där jag också jobbar, ser 
det inte lika illa ut. Om detta beror 
på att vi själva skräpar ner ovanligt 
mycket eller att det vandrar in från 
västligare kommuner samt dum-
pas från passerande båtar är givet-
vis inte gott att veta, säger Jimmy 
Sjöblom som fyllt kasse efter kasse 
med skräp från botten.

Bostadrättsföreningen Stranden 
som har bostäder längs kanalen har 
inte ansvar för städning i vattnet. 
Deras mark går bara fram till gång-
vägen. 

Det är kommunen som ansvarar för 
städningen som sker en gång om 
året. Det förekommer inte något fö-
rebyggande arbete i kommunen för 
att motverka nedskräpningen.

– Det är inte mer att göra än att nöta 
på och plocka skräp. Så är det över-
allt, säger Annika Hjelm Lindeberg, 
förvaltare för utemiljön i kommu-
nen.

Strandkaféet har också utsatts 
för klotter. Ett flertal saneringar har 
gjorts och nu är hela kafeet ommå-
lat. 

– Nu till sommaren ska vi passa 
på att renovera kring brygganlägg-
ningen och sedan ska vi även sätta 
upp fina planteringskärl utmed 
kajen, så att vi får snyggt där nere. 
Förhoppningsvis gör det att fler folk 
kommer dit och att det medför att 
de som tidigare gjort det man inte 
ska, inte kommer att fortsätta då det 
finns fler ögon som ser, säger An-
nika Hjelm Lindeberg.

Nu har alla upplockade soporna 
från botten körts till Skå återvin-
ning.

– Nu får vi officiellt anse städ-
ningen avklarad. Visst finns det mer 
men man kommer inte åt det utan 
att riva upp för mycket sediment. 
Det blir helt enkelt för dyrt att hålla 
på med en halvtimmes dopp om 
dagen i två veckor, säger Jimmy Sjö-
blom.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se  

En hel soptipp 
under ytan

MILJÖ

EKERÖ | Vårstädning har börjat på flera håll, 
både över och under ytan. I Tappströms- 
kanalen kring kaféet, har en stor mängd av 
det mest varierande slag av skräp bärgats 
senaste veckorna.

Överst: Dykaren Jimmy Sjöblom 
med en av alla säckar småplock 

från botten. Nedan: Kundvagn 
hissas upp ur sjön.

      FOTO: EWA LINNROS, VIVALDI

På bilden ovan syns ”fynden” som gjordes på botten, då dykaren Jimmy Sjöblom tillsammans med medarbetare från 
Vivaldi,  vårstädade Tappströmskanalen nyligen.                                                                                    FOTO: VIVALDI

”Ekerö är en skräpig kommun under ytan” ’’



Nu har vi öppnat!
Kom och se vad vi har att erbjuda! 

                                   Välkomna! 

Vi finns på Jungfrusundsvägen 5

Träkvista torg
Öppettider: 

Mån-fre 11-18. Lör 10-15

Carolina 
Gynning 
Selection.
Vi bad multikonstnären Carolina  
Gynning att plocka ut sina personliga 
 favoriter på Bromma Blocks. Resultatet 
blev Carolina Gynning Selection. 
Du hittar  hennes urval i fl era av våra 
 butiker under en begränsad tid. 
Välkommen den 21–30 mars.

Öppet: Vardagar 10-20, lördag 10-18,  söndag 10-18.  
Systembolaget vardagar 10-20, lördag 10-15.  
COOP Forum 8-22 varje dag. 

     brommablocks.se
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MÄLARÖARNA | Stockholms 
läns landsting (SLL) beslutade 
den 11 mars att införa en värdig-
hetsgaranti inom Färdtjänsten. 
Men efter alla de problem som 
färdtjänstkunder på Mälaröarna 
upplevt, ger inte PRO Färingsö 
mycket för den garantin. 

Kristdemokraterna har drivit frågan 
om att starta ett värdegrundsarbete 
inom färdtjänsten och alliansen 
röstade nu igenom förslaget. Nu 
ska Trafikförvaltningen i samarbete 
med brukarorganisationerna utreda 
hur garantin ska se ut.

– Jag tycker det är jätteviktigt att 
förbättra bemötandet och att arbeta 
för en god värdegrund, för att de 
äldre och personer med funktions-
nedsättningar som reser med färd-
tjänsten ska kunna resa tryggt. Nu 
inför vi en garanti som tydligt säger 
vad resenärerna kan förvänta sig, 
säger Karl Henriksson (KD), ordfö-
rande för färdtjänst- och tillgänglig-
hetsberedningen och gruppledare i 
trafiknämnden.

Taxibranschen, brukarorgani-
sationerna och landstingets färd-
tjänstberedning ska enligt beslutet 
samarbeta för att ta fram en gemen-

sam värdegrund, som ska resultera 
i en värdighetsgaranti. Tidigare har 
en liknande värdighetsgaranti in-
förts inom äldreomsorgen. 

– Om färdtjänsten inte lever upp 
till garantin ska den som reser få 
kompensation. Garantin ska handla 
om ett värdigt bemötande på flera 
sätt, bland annat lokalkännedom, 
hjälpsamhet, språkkunskaper och 
kontakt om det uppstår en förse-
ning. Dessutom beslutar vi att utre-
da möjligheten att införa ”mystery 
shoppers” som provåker färdtjäns-
ten så att vi kan följa upp våra avtal 
med företagen, säger Karl Henriks-
son.

Gun Häll, ordförande för Färingsö 
PRO, är dock inte nöjd med detta. 
Hon har jobbat för att få uppmärk-
samhet kring dåligt fungerande 
färdtjänst på Mälaröarna sedan Taxi 
Kurir och Taxi 020 vann upphand-
lingen i början av 2012. Chaufförer 
som inte hittar, beställda bilar som 
inte kommer och andra bilar som 
kommer alltför tidigt och stressar 
pensionärerna, är några av de van-
ligaste problemen som hon fångat 
upp bland medlemmarna.

När det gäller värdegrundsarbetet 

tycker hon att politikerna krånglar 
till det hela.

– Jag har förstått i mina samtal 
med tjänstemän på SLL att allt detta 
som de hänvisar till redan ingår i det 
upphandlingsavtal som landstinget 
tecknat med taxiföretagen, säger 
hon.

Hon är upprörd över att man helt 
enkelt inte hittar ett sätt att kontrol-
lera att taxibolagen följer de krav 
som ingår i upphandlingen. Att in-
föra ”mystery shoppers” tror hon 
inte heller på.

– Prata med dem som redan an-
vänder färdtjänsten och är miss-
nöjda istället för att hitta på några 
låtsaspersoner som ska belasta sys-
temet ytterligare. Se till exempel 
till att stämma av med några färd-
tjänstresenärer varje månad för att 
se hur det har fungerat.

Löftet om kompensation ger hon 
inte heller mycket för.

– En ledsen och trött människa 
som väntat länge på att få komma 
hem med en färdtjänst som inte 
kommer, hur kompenserar man för 
sådant? Eller en person som själv får 
försöka att ta sig in i bilen, trots svår 
värk i händer och armar, då chauf-
fören inte kliver ur bilen och hjälper 

till. Eller om man inte blir avsläppt 
på rätt adress utan på någon helt an-
nan plats, hur kompenserar man för 
det?, undrar Gun Häll.

– Det vi gör nu är precis det som 
PRO efterlyser, vi försöker hitta ett 
bra sätt att följa upp hur riktlinjerna 
efterlevs, säger Karl Henriksson.

Han berättar att endast 2,6 pro-
mille av dagens färdtjänstresor leder 
till klagomål och tror att det finns 
ett stort mörkertal med missnöjda 
resenärer vars synpunkter man vill 
komma åt, bland annat genom att 
tydliggöra vilka kriterier som ska 
uppfyllas. Att låta den kvalitetsav-
gift som taxibolagen ska betala ut 
då en resa inte uppfyller kraven, gå 
tillbaka till kunderna som kompen-
sation, tycker han också ska vara en 
självklarhet. 

– När det gäller ”mystery shop-
pers” så tror jag också att för att 
dessa ska fungera på ett bra sätt så 
ska de vara sådana personer som 
redan idag använder färdtjänsten, 
men som utbildats i att kunna se om 
värdegrundskriterierna uppfylls.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se  

Färdtjänsten värdighetsgaranteras

FÄRDTJÄNSTEN
Är du nöjd med färdtjänsten?

Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

FAKTA FÄRDTJÄNSTEN

>> Färdtjänsten i Stockholms län 
är en kommunal skyldighet som är 
överlåten till landstinget.

>> Inom landstinget hanteras 
färdtjänsten av trafiknämnden 
vars förvaltning handlar upp och 
administrerar trafiken.

>>  Trafik och beställningsmot-
tagning utförs av olika upphand-
lade leverantörer.

”...om man inte blir 
avsläppt på rätt adress 
utan på någon helt annan 
plats, hur kompenserar 
man för det?”

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

Barn- och utbildningsnämnden utlyser:

Stipendium ur Karin och Gösta 
Rittners stipendiefond 

Stiftelsen syftar till att genom stipendier till studerande ungdom stödja 
deras utbildning. Stipendiet är uppdelat i två delar.

Bille Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad ungdom 
med hemvist i Ekerö kommun som bidrag till högre utbildning.

Karin och Gösta Rittners stipendium delas ut till någon studie-
begåvad ungdom med hemvist i Färingsö församling som ett bidrag till 
utbildning. 

 

Hallenstiernska donationsfonden  
Enligt statuterna för fonden gäller att:
”Avkastningen av fonden ska användas till undervisningsmateriel åt fattiga 
barn från Norrby gård om kostnaderna inte betalas av skolan eller till hjälp 
till barn från Norrby gård eller från gårdar som avstyckats från Norrby 
gård som efter avslutad skolgång vill lära sig ett hantverk.”

Samråd ska ske med Norrby gårds ägare och kyrkoherden i församlingen 
om tillgångarnas användande. 

Ansökan om stipendierna eller förslag till stipendiater ska skickas/lämnas 
till: Ekerö kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Box 205, 
178 23 Ekerö senast den 15 april 2014.

Upplysningar om stipendierna lämnas av Åsa Lindgren, 
Barn- och utbildningsnämnden, Ekerö kommun 
asa.lindgren@ekero.se eller 08-560 391 00.
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Ge järnet på
                           den 25 marsVÅFFELDAGEN

Dubbelt

399 kr
Ord.pris: 545 kr

Vi bjuder på 1 pkt 
våffelsmet när du köper 

våffeljärn
i r er  deller p  l er

Enkelt

199 kr
Ord.pris: 399 kr

Erb ud ndet ller 3  4 4

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

Carolina 
Gynning 
Selection.
Vi bad multikonstnären Carolina  
Gynning att plocka ut sina personliga 
 favoriter på Bromma Blocks. Resultatet 
blev Carolina Gynning Selection. 
Du hittar  hennes urval i fl era av våra 
 butiker under en begränsad tid. 
Välkommen den 21–30 mars.

Öppet: Vardagar 10-20, lördag 10-18,  söndag 10-18.  
Systembolaget vardagar 10-20, lördag 10-15.  
COOP Forum 8-22 varje dag. 

     brommablocks.se



KOMMUNEN | Bostadsbyggandet i kommu-
nen är en het fråga inför valet. Under året har 
många detaljplanearbeten påbörjats, vissa 
har överklagats och några har även börjat 
genomföras. De politiska partierna är dock 
eniga om att utbyggnaden måste prioriteras.

Fortfarande pågår partiernas arbete med att ta 
fram politiska plattformar och prioriterings-
ordning inför valarbetet, men redan nu har 
vi frågat dem vad de tycker är viktigt när det 
kommer till bostadsbyggandet i Ekerö kom-
mun. Om detta kan du läsa nedan.

I alliansens politiska plattform för mandat-
perioden har man pekat ut ett antal områden 
inom plan- och byggområdet som ska priori-
teras.

Ett av dessa var att kommunen ska utvecklas 
med försiktighet och omtanke, för att be-
vara den nuvarande karaktären och därför i 
första hand tillåta småhusbebyggelse. Dock 
poängteras att kompletterande bebyggelse 
med olika upplåtelseformer ska medges.

Att Ekerö ska vara en bra kommun för alla 
åldrar framhålls också, vilket torde betyda 
att bostäder även för äldre och yngre med-
borgare ska prioriteras. I de flerfamiljshus 
som byggs ska om möjligt 20 procent vara 
hyreslägenheter. 

Ekerö och Stenhamra centrum samt Trä-
kvista torg lyfts fram som områden där man 
ska prioritera utbyggnad.

Tittar man på verkligheten så har mandat-

perioden präglats av en mängd detaljplaner i 
omlopp. Vissa har väckt stormande känslor 
och andra har slutligen kommit till bygg-
start.

Detaljplanen kring Wrangels väg är en 
av dem som har väckt mest motstånd. Efter 
klagomål och revidering har en omarbetad 
detaljplan överklagats och ligger nu hos 
Mark- och miljödomstolen.

Även detaljplanen för den planerade 
bussdepån i Enlunda har överklagats efter 
många turer och beslut kring det kommer 
inom kort. Utbyggnaden av Ekerö centrum 
är beroende av det planarbetet och kan inte 
fortskrida förrän man vet vart bussdepån ska 
flytta. 

När det gäller Jungfrusund sjöstad däre-

mot tycks den tas emot väl och har inte stött 
på någon större patrull. 

Det särskilda boendet i Stenhamra har över-
klagats till flera instanser och nu är ärendet 
hos Mark- och miljödomstolen. Domen be-
räknas komma inom kort.

Skomakartorp i Skärvik är det stora på-
började byggprojektet under mandatperio-
den och i Sandudden är det i princip färdig-
bygggt, förutom på några tomma tomter.

Andra områden där detaljplanearbete på-
går i olika faser är Stenhamra centrum, Trä-
kvista torg, Sjöhäll och Ekerö strand.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Från landsbygd till småstad”

KOMMUNALVAL 2014

MODERATERNA

Moderaterna och alliansen har under ett 
antal år lett en ansvarsfull planering och 
utveckling av kommunen och dess bo-
stadsbyggande. Det är viktigt att man tar 
hänsyn till många saker vid ny utveckling 
av bostadsområden så som Ekerös karaktär 
och begränsningar i infrastruktur. Mycket 
spännande utveckling kommer nu att ske 
under de närmaste åren tack vare utveck-
lingen av vägar och kommunikation. 

Många nya detaljplaner så som Wrangels 
väg och Sjöhäll är på väg att realiseras och 
ytterligare ligger inom snar framtid som 

till exempel Ekerö strand och ett nytt centrum. Ekerö kom-
mer att utvecklas från en landsbygdskommun till en småstad 
i de centrala delarna. Vi kommer att verka för att utvecklingen 
fortsätter att ske med ansvar och att hela kommunen får del av 
den.

FOLKPARTIET CENTERPARTIET

Adam 
Reuterskiöld 

Foto: Ove 
Westerberg

Ekerö planerar en rad nya bostadsområden 
för att ge plats åt flerfamiljshus, stadsvillor 
och radhus. FP vill fylla dessa med bostä-
der för alla; barnfamiljer, ensamstående, 
unga, äldre och seniorer. Vi ser gärna att 
det byggs hyresrätter där det är ekono-
miskt möjligt. Bostadsområdena bör bli 
miljövänliga och klimatsmarta. Ny bebyg-
gelse ska anpassas till det befintliga, som 
i Ekerö centrum där bussgaragets huvud-
byggnad skulle kunna få en ny användning 
som saluhall. Gärna fler platser för nä-

ringslivet, som etablering av Älvnäs företagsby. Vi vill pröva 
om Färingsöhemmet kan bevaras, planera för samlingslokaler 
vid all nybyggnation,  bygga en större arena för kultur- och 
idrottsevenemang. 

Gunilla Lindberg 
Foto: 

Ove Westerberg

Ekerö centrum står inför utbyggnad av 
bostäder, handel och verksamheter. Vi ar-
betar för en hållbar, miljöriktig bebyggelse 
med god utformning. Det handlar om nya 
småhus i anslutning till småhusområdena 
och flerbostadshus vid Wrangels väg, vid 
bussgaraget samt Jungfrusund, Träkvista 
och i Stenhamra, där det planeras för bo-
städer, särskilt boende och seniorboende. 
Det är stor efterfrågan på hyresrätter och vi 
står bakom kravet att minst 20 procent av 
nya lägenheter är hyresrätter. På riksnivå 

har Centern initierat utbyggnad av fibernät och mobiltäck-
ning, en nödvändighet i nya, moderna bostäder.

Centern månar om att ge medborgarna utanför kommun-
centra del av utveckling och tillväxt. Det finns behov av bostä-
der, seniorbostäder/äldreboenden i hela kommunen. Vi vill 
behålla Färingsöhemmet som äldrebostäder.

Solveig Brunstedt

Foto: 
Ove Westerberg

KRISTDEMOKRATERNA

Vi kristdemokrater vill att kommunens 
bostadsutveckling ska ske med fortsatt 
försiktighet och omtanke enligt översikts-
planens intentioner. Vi är glada över att vår 
bostadsminister Stefan Attefall (Kd) har 
initierat ett flertal utredningar som ska för-
enkla byggandet i vårt land. Vi vill ha val-
frihet och mångfald i byggandet, så vi ser 
gärna en blandning av upplåtelseformer 
allt ifrån egnahem till hyreslägenheter, bo-
stadsrätter och ägarlägenheter. Det behö-
ver byggas fler lägenheter för småhushåll i 

kommunen. I genomsnitt ska minst 20 procent av lägenheter-
na som byggs vara hyreslägenheter och flertalet av dessa bör 
ligga i tätortsbandet. Stenhamras och Ekerös centrumutveck-
ling med utökad service bör även prioriteras. Gestaltningsfrå-
gorna är av stor vikt så att byggnationerna estetiskt passar in i 
våra omgivningar.                                                                                                                      

 

SOCIALDEMOKRATERNA ÖPARTIET

Sivert Åkerljung 
Foto: 

Ove Westerberg

Låt Ekerö bostäder bli ett viktigt instru-
ment i bostadspolitiken.

Tydligt utformade ägardirektiv och med 
en genomtänkt och ambitiös utvecklings- 
och affärsplan kan bolaget bli en viktig ak-
tör i kommunens utveckling. Över 2500 
personer står idag i bostadskön i Ekerö 
kommun, vi behöver bygga mer.

Unga som önskar och behöver en egen 
bostad, äldre som vill lämna sina villor 
men ännu inte är i behov av omsorgsbo-
ende, men tillgängliga och lättskötta bostä-

der, ensamstående föräldrar och andra små hushåll tvingas nu 
att söka sitt boende utanför Ekerö. 

Socialdemokraterna vill ha en mångfald på bostadsmarkna-
den som idag domineras av stora och dyra villor. Vi vill ome-
delbart prioritera byggandet av hyreslägenheter, både små och 
stora för att skapa förutsättningar för alla som vill, att bo kvar i 
kommunen.                              

Det var vi som drog igång kampanjen för 
folkomröstning om Ekerö bostäder. Öpar-
tiet vill ha en målmedveten politik grun-
dad på en bostadsförsörjningsplan som tar 
hänsyn till människor som inte vill eller 
har råd att bo i småhus eller bostadsrätt. 
Därför ska minst 200 lägenheter per år 
byggas, varav merparten i form av hyres-
rätter. Ekerö bostäder ska vara kvar i kom-
munal regi och utvecklas.

Det ska finnas tydliga ägardirektiv för 
bolaget, som preciserar vilken roll det ska 

ha i kommunens bostadsförsörjning. Kooperativt boende är 
en mellanform som ska erbjudas i Ekerö kommun. Utöver ny-
byggnation i tätortsbandet vill vi även bygga i kommunens yt-
terområden. Bland annat behövs en total upprustning av cen-
trumområdena Träkvista och Stenhamra. Processen är i gång 
men måste påskyndas.

                  

MILJÖPARTIET

Många nya hus kommer att byggas på Mä-
laröarna de närmaste åren. I planeringen 
räknar vi med 175 nya bostäder om året till 
2022. Miljöpartiet tycker att de flesta av 
dem ska byggas i kollektivtrafiknära lägen. 
Det ska gå att bo i Ekerö kommun utan bil. 
Och åkrarna och skogen ska vara kvar. Vi 
vill att minst 20 procent blir hyresrätter.  

Får vi bestämma så byggs allt nytt med 
skärpta energikrav. Vi ser gärna moderna 
energilösningar, till exempel solceller. El-
ler passivhus med minimal energiförbruk-

ning. Ett kooperativboende med små lägenheter för unga och 
äldre skulle bredda Ekerös i dagsläget ganska få boendealter-
nativ. Kooperativboende visar sig vara attraktivt för äldre, 
många vill ha möjlighet att umgås med andra, till exempel 
hjälpas åt med grönsaksodling och att kunna äta tillsammans i 
gemensamma lokaler.
 

VÄNSTERPARTIET SVERIGEDEMOKRATERNA

Lena Holst 
Foto: 

Model house

Växande kommun – på riktigt. Vår kom-
mun kan, bör och ska växa. Hyreslägen-
heter med rimliga hyror måste byggas på 
ett miljömässigt hållbart sätt i alla delar 
av kommunen för att underlätta boende 
åt ungdomar, barnfamiljer eller äldre som 
inte vill eller har möjlighet att bo i hus eller 
bostadsrätter. Naturligtvis behövs tydliga 
spelregler för byggandet men om det inte 
byggs hyresrätter i den omfattning som be-
hövs, måste Ekerö  kommun bygga genom 
allmännyttan. Kommunen har det ansva-
ret genom sitt bostadsförsörjningsansvar 
och det allmännyttiga bostadsbolaget. 

Avslutningsvis måste framhållas att det i Ekerö kommun ska 
byggas jämställt, jämlikt, grönt, fossilfritt, energieffektivt och 
ekologiskt.

Gina Rosales 
Foto: 

Mariló Vasquez 

Ekerö kommun bör vara vänligt inställda 
och bjuda in långsiktigt seriösa privata 
hyresvärdar,  det gäller framförallt sträck-
an Stenhammra – Ekerö centrum.

För Sverigedemokraterna här på Mä-
laröarna är bostadsfrågan bland de vik-
tigaste frågorna inför valet 2014.  Sveri-
gedemokraterna har även en vision om 
passivhus med ”miljötänk”.

I mitt arbete här på Mälaröarna möter 
jag dagligen människor som är skatte-
betalare och som lämnar ön på grund av 
att det inte finns bostäder. Så ska det inte 
vara framöver.  Hyreslägenheter till ung-
domar, vuxna och pensionärer är det som 

Sverigedemokraterna ska genomföra så snabbt som möjligt 
genom samarbete med andra partier.

 

Å

John Sjögren

Foto: 
Anita Hellström

Elaine Adlertz

Foto: 
Privat

Fredrik Sirberg

Foto: 
Inger Fagerberg 

Solveig Brunstedt
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STENHAMRA / SKÅ / STENHAMRAV.48

LANTLIGT MED GARAGE
Accepterat pris: 2 600 000 kr / Boarea: 76 kvm 
+ 76 kvm / Tomt: 3 355 / Rum: 4 rum, 2-3 sovrum. 
Nytt ljust kök, vardagsrum med öppen spis, 
generös trädäckad uteplats. Omdränerat. Stor 
staketomgärdad fi n tomt fruktträd och buskar.

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

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

Johan Siönäs

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1100 E Ekkke öörö centttrumEEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-1-1155.5.000000MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LLLörörör 11100.0.000000-1-1155.5.000000

990:FRÅN: med andra erbjudanden.

Vi säljer glas

och behandlingar av

högsta kvalitet från

Progressiva glas
  

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

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

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI
Synundersökning, glas + båge + ytbehandling – allt ingår!

PROGRESSIVA fr  2990:-   ENKELSLIPADE fr  990:-
Antireflexbehandling, hårdhetsbehandling samt aqua (vatten/smutsavvisande) Prisex. Progressiva avser BAS. 
Gäller båge från utvalt sortiment. Gäller lagerglas i styrkor +-6/-2. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

All inclusive!

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

DEMIDEKK ULTIMATE 
– Nu även som helmatt 
• Gör att huset ser nymålat ut under längre tid.

• Unik kombination alkydolja/akryl.

• Välj mellan klassiskt halvblankt eller elegant helmatt.

• Mycket långa underhållsintervaller. BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

Ring eller mejla 
”hjälpsamma butiken”  
för att boka en tid 
08-560 313 40 
ekero@colorama.se

Gratis hembesök i april där vi ger råd och tips hur du lyckas med husmålningen!



ANSIKTET
Kemisk peels  Rosacea  Acne  IPL

Ytliga kärl  Pigment  Make-up
Djuprengöring  RF Hudföryngring

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

ERBJUDANDE

Klassisk    
Ansiktsbehandling
med radiofrekvens

950 kr (1295)

IPL, Cellox Nordic
Hårborttagning, 

Kärl, Pigment
Hudföryngring 

köp 4 betala för 3
Gäller till och med 19/4

KROPPEN
Massage  Fotvård  Naglar
Vaxning  Spa-behandling

Hot-stone massage

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

Bilskadereparationer
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www.ekerobilskadecenter.com

EKERÖ  
CENTER

Reparation av stenskott

Enskilda 
avloppsarbeten

Vi utför professionella 
arbeten med mångårig
erfarenhet av vatten- 

och avloppsinstallationer

LAGGARSVIKS
ENTREPRENAD & BYGG AB

Svartsjö 0706-65 86 40

24 | profilen

Inger Linge håller ordning på
våra förtroendevalda med
en lugn och säker hand. Hon 
är väl insatt i det hon arbetar 
med och hon behöver inte 

leta efter ord då hon får en fråga. 
All denna skärpa som hon har, är 
inbäddad i en mycket varm utstrål-
ning, ett lugn och tillsammans med
detta, en stor dos humor.

Hon är en Kungsholmstös från 
början men då hon gick på nya Ele-
mentar i Ängby, träffade hon sin 
blivande man, drottningholmsbon
Göran Linge. 

– Vi var ett udda gäng i klassen
och vi håller fortfarande ihop. Vi 
firade 50-årsjubileum förra året. 
Vi har så kul. Vi var den första hela 
klass som var nyspråklig och jag 
läste ryska, berättar Inger Linge.

Ryskan skulle också visa sig vara 
till nytta flera år senare i samband
med demokratiuppdrag som hand-
lade om kontakter med länderna på 
andra sidan Östersjön och Ekerö
kommun skaffade sig en vänort, 
Otepää i Estland, då Inger var kom-
munstyrelsens ordförande i Ekerö 
kommun.

Men före dess gifte sig Inger, 21 år 
gammal med Göran Linge. Inger ar-
betade då i Stockholms stad på fast-
ighetskontoret.

– Jag blev chef för det som rörde 
evakueringen av alla företag som 
skulle flytta ut från Klarakvarteren
när de revs. Det krävdes väldigt 
mycket av strategi och förståelse för
att försöka hitta något nytt till dem, 
så att de inte var alltför upprörda. 
Jag lärde mig mycket om att umgås
med människor som är upprörda 
och att förstå att ibland är upprörd-
heten nödvändig och att inte vara
ilsken tillbaka. Det var en väldigt 
nyttig erfarenhet när jag sedan kom
in i politiken där folk kan vara upp-
rörda. 

Starten på hennes egna politiska
karriär grundade sig i en egen upp-
rördhet, den över att Domänverket 
skulle riva en massa byggnader på
Lovö, bland annat Rörby gård. Till-
sammans med några andra lovöbor 
kämpade de för att behålla byggna-
derna. De bildade två föreningar, 
varav den ena vuxit sig stor, nämli-
gen Lovö vävare.

– Jag tyckte politikerna i Ekerö
kommun var så sega, då var det nå-
gon som sa till mig att ”istället för 
att du står här och skriker så kan du 
väl komma och göra någon nytta
och förändring”. Det lät logiskt på 
något sätt tyckte jag.

Samtidigt hade hon egentligen
inte tid, hon hade heltidsjobb och 
nu även tre barn.

– Jag fick svaret att ”du har aldrig
tid så det är lika bra du tar det här.” 

Från att vilja driva en enda frå-
ga blev allt intressant. Inger lärde 
känna öarna mer och mer och blev 
fascinerad av både trakten och män-
niskor hon mötte.

–  Jag var fast helt enkelt, det blir 
man lätt i politiken. 

Hon var fritidspolitiker i många år
och hade egentligen inte tänkt fort-
sätta, då hon sagt att hon inte skulle
ställa upp på fullmäktigelistan. 

– Då ringde några till mig och sa 
att nu är det kris och vi vill att du 
ställer upp som gruppledare. Jag fick

en vecka på mig att fundera. Det här 
var efter valet 1985 och första ad-
vent. Jag bakade bullar och ältade 
både beslut och deg på alla sätt sam-
tidigt. Jag är lite fatalist och tänkte 
att säger jag inte ja nu, kommer jag 
att ångra mig och fundera över hur 
det hade blivit om jag hade sagt ja. 
Så det blev så, berättar Inger.

Det blev 13 år som heltidspoliti-
ker som kommunstyrelsens ordfö-
rande. Under den tiden kom Ekerö-
leden till på hennes initiativ. 

– Det är min bebis. Det som hän-
der nu är inte bra, jag är jätteledsen. 
Det är för mycket teknik. Då tänker 
jag att det är bara för att jag är gam-
mal som jag säger så där, men man 
måste ändå ha en vänlig entré till 
kommunen, säger Inger. 

Efter 13 år tyckte hon att det var
dags att gå vidare och hon började 
som landstingspolitiker. Under den
perioden skilde hon sig, flyttade till 
Närlunda och träffade sin blivande 
sambo som nu är bortgången. De
bosatte sig nedanför Sandudden.

Inger blev landstingets represen-
tant i ett samarbete runt Östersjön, 
sedan blev det samarbete i Europa. 
Hon plockade upp lite ryska och ef-ff
ter några år blev hon tillfrågad om 
hon ville bli ledamot i Europarådet. 
Där har hon varit i tio år nu. 

– Man får röra på sig och får lite
vidare utblickar vilket har varit jät-
teviktigt i mitt liv, säger Inger. 

Europarådet är inte EU-parla-
mentet utan det är en organisation
som bildades 1949 för att medlem-
marna skulle jobba med demokrati 
och mänskliga rättigheter.

– Diktatur är en tryckkokare där 
locket verkligen ligger tungt på och 
när det öppnas lite grann, då smäller
det. Den som öppnar det som Gor-
batjov gjorde till exempel, han får 
strålen rakt på sig och mår inte bra 
av det. När det gäller demokrati kan
den som lyssnar på fullmäktige här 
i Ekerö kommun eller riksdagen, 
tycka att det är ett himla tjafsande 
hit och dit, det är inte den snabbaste 
vägen till beslut. Men det är det här 
eviga nötandet som gör att man inte
klöser ögonen ur varandra. Man 
bygger inte upp de där extrema 
motsättningarna. Det är det som är 
demokrati, säger Inger och fortsät-
ter: 

– Jag känner väldigt mycket för de-
mokrati och ju äldre jag blir, blir
det ännu viktigare på något sätt.
Jag vill gärna missionera så att folk
har lite tålamod med alla nötning-
arna och inte retar sig på dem, sä-
ger Inger Linge.

Nu senast har hon i Europarådet 
tillsammans med en engelsman, 
ansvarat för en rapport om unga
romers situation ute i Europa.

– De har extremt dålig situa-
tion hemma i Rumänien och även
i Ungern. Jag har mött så många
duktiga romer. Är det något som
ska ändras, måste det ske via ung-
domen. Det är utbildning och jobb
som det handlar om, om de ska
komma in i samhället. De är också
medvetna om att de måste ta an-
svar för att komma tillbaka till sina 
familjegrupper och tala om hur det 
är så att de inte bara försvinner. Det 
är fortfarande så att i vissa romska 
grupper gifter man bort flickor i
tolv års ålder och kvinnor har inte
särskilt mycket att säga till om.

När Inger inte sitter i Europarådet 
eller på landstinget, är hon sedan 
två mandatperioder ordförande i 
Ekerö kommunfullmäktige. En roll
som hon sköter med stor skicklig-
het.

– Jag är partipolitiskt vald men
här står jag vid sidan av politiken
och ska vara allas ordförande. Jag 
känner människorna, jag tycker om 
dem var och en och jag har respekt 
för deras uppdrag. Min uppgift är att 
förena effektivitet i beslutsfattandet 
och respekt för varandra, vilket är 
respekt för demokratin, säger Inger
och fortsätter:

– Jag går tillbaka till tryckkokaren
och det vanliga kastrullocket. I de-
mokratin är man i alla fall tvungen
att pratat med varandra och ibland
är det verkligen extrema försvars-
mekanismer som kritiken förorsa-
kar. Men jag tycker att vi har en nå-
gorlunda god ton i kommunen.

                    
                         
                                         EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Demokratin är ledstjärnan

INGER LINGE FYLLER 70 ÅR
Gör  Kommunfullmäktiges ordförande i landstinget och i Ekerö kommun,
ledamot i Europarådet.
Bor  Intill Sandudden
Favoritställe på Mälaröarna  Ett ställe där jag plockar liljekonvaljer men
det tänker jag inte avslöja var.
Ett annat jättefint ställe nedanför Lovö Edeby där det finns blåsippor.
Alla Mälaröarnas kyrkor är strålande vackra.
Om jag ska promenera på hösten är det Drottningholmsparken som gäl-
ler. Där ska man gå alldeles ensam tycker jag.

”Min uppgift är att
förena effektivitet i
beslutsfattandet och
respekt för varandra,
vilket är respekt för
demokratin”

Hon har nyligen fyllt 70 år men att slå av på
takten är knappast något för Inger Linge,
kommunfullmäktiges ordförande i Ekerö
kommun, landstingsfullmäktiges ordförande
och ledamot i Europarådet. Hennes hjärta
klappar starkt för demokratin.
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Tel: 0768-685 717
innersense@telia.com

www.innersense.dinstudio.se
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

FÖRE

Är du trött på att  
ha ont i ryggen?

Är du rädd för att föda?

Med hypnosterapi kan du göra någonting åt din rädsla!

-

EFTER

Lugn, en naprapat kan hjälpa dig!
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öppet hus
KOM TILL OSS PÅ EN HELGALEN DAG!

VI HAR

Måndagen den 31 mars kl 15.00-19.00

DINA VÄNNER!

tipsa

Bryggavägen 133, Jungfrusund
  08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

VÄLKOMNA!

MÄLARÖ TRÄNINGSVERK 
nominerade till årets företag på Ekerö två år i rad

En modeoas 
strax utanför citystressen

MISSA INTE 
by leia d. 

Fashion Evening Spring 2014
 den 30 mars 

För med info och biljetter: 
www.byleiad.se     Varmt välkomna!

Jungfrusunds Skärgårdsstad
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EKEBYHOV | Ekebyhovs slottsgal-
leris utställning som börjar i slu-
tet på mars bjuder på känsla och 
form med inspiration från Japan.

Skulptören Veronica Cornils Berg 
har sin ateljé i det gamla svinhuset 
på Ekebyhovs marker och hennes 
engagemang i slottet är och har varit 
stort under åren. Nu ställer hon åter 
ut i galleriet. Hon förknippas ofta 
med stora, strama, glänsande eller 
rostiga metallskulpturer. Denna 
gång blir det lite av en retrospektiv 
utställningen med skulpturer hon 
gjort tidigare. Det blir bland annat 
en hörna för miniatyrer, olika me-
taller och abstrakta reliefer. Veronica 
arbetar mycket med det abstrakta 
och tredimensionell gestaltning. 

– Jag blev abstrakt i mitt uttryck 
genom en kris då jag skilde mig. Jag 
gick på Konstfack. Det var på 70-ta-
let och jag gick in i meditationsgrup-
pen TM (Transcendental Medita-
tion). Det var den första kontakten. 
Sedan kom jag i kontakt med zen-
buddismen också, berättar Veronica. 

Zenfilosofin inspirerar Veronica 
och hon har nyligen varit i Japan. 
Om den resan kommer hon också 
att berätta på slottet den 30 mars. 
Hon fascineras också av kosmos och 

existentiella frågor.
– Det är så otroligt spännande, 

vad är det som händer därute? För 
oss är tiden bestämd men vad är tid 
egentligen? Därute finns det ingen 
början och inget slut.

Hon bjuder på ett mycket brett 
spektrum av olika material och tek-
niker. En del av utställningen består 
av konst hon skapat av Ekebyhovs 
slotts gamla koppartak när detta 
byttes ut.

Tillsammans med Veronica ställer 
japanen och skulptören Henjasaj.N. 
Koda ut. Han är utbildad i Osaka på 
College of Art and Design och arbe-
tade också som lärare i tredimensio-
nell konst på samma skola.

Henjasaj Koda har varit bosatt 
i Paris, Barcelona och från 1980 i 
Stockholm. Han arbetar bland annat 
i bergarten diabas, men på utställ-
ningen på slottet visar han också  
tuschmålningar.

Henjasaj Koda finns represente-
rad på flera platser och har bland an-
nat gjort utsmyckningen av Alviks 
tunnelbanestation. För att nämna 
något av allt han gjort där, finns 
stenskulpturen ”Gryningskälla” 
som består av fem sammansatta 
diabasblock, som står i biljetthal-
len. Stenblockens kontaktytor är 

högpolerade, blocken är förskjutna 
i förhållande till varandra. Ur de 
springor som bildas väller vatten 
fram. Skulpturen väger cirka 28 ton. 
Han har också utsmyckat väggarna 
i stationen med väggteckningen 
”Orm och irisar”, föreställande en 
badande orm som vandrar omkring 
bland irisar. Det är en stor svartvit 

teckning i cementmosaik, gjuten i 
Luleå. Den största plattan är 7 x 2,5 
meter och väger cirka 6 ton. 

Utställningen på Ekebyhov star-
tar den 22 mars och pågår under tre 
helger.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Diabaser och metaller i samspel

EKEBYHOV | Den 21 mars hyllas 
Billie Holliday på Ekebyhovs slott 
då gruppen ”Tessans Holiday” 
gästar Ekebyhovs slott.

Gruppen ”Tessans Holiday” be-
skriver sitt program som tillägnas 
Billie Holiday, sångerskan som 
kämpade sig upp från slummens 
botten till de stora estraderna, på 
följande vis: ”Vi inspireras av hen-
nes musikaliska uttryck och spelar 
melodier förknippade med henne 
och framför dem på nytt i en ny 
form som är vår egen. Vi hyllar Bil-
lie Holiday för att hon var en fighter 
som kämpade sig upp från slum-
mens botten till de största estrader-

na. Hennes liv innehöll både stora 
framgångar och djup misär i form av 
drogmissbruk och förtryck på grund 
av hudfärg. Vi hyllar hennes sång, 
helt självutlämnande, intensiv och 
vibrerande av känsla. Vi inspireras 
av hennes musikaliska uttryck och 
spelar melodier förknippade med 
henne och framför dem på nytt i en 
ny form som är vår egen.”  

Bandet består av Tessan Milve-
den, sång, Catharina Wiborgh, alt-
saxfon, Leo Lindberg, piano, Ivar 
Lindell, kontrabas samt Jesper Kvi-
berg, trummor.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

STENHAMRA | Under hela vin-
tern har stenhamrabon Jimmy 
Sjöblom lett en karaokecup 
på Restaurang Stonehammer i 
Stenhamra. Amatörer har där 
chansen att vinna fina priser i 
den stora finalen i slutet på april.

Jimmy Sjöblom är bland annat ti-
digare körmedlem i ”Team Bagge” 
som deltog i Körslaget 2012. Karao-
kecupen har dragit till sig riktigt bra 
med folk. Till och med under Me-
lodifestivalsfinalen var det mer än 
halvfullt.

– Jag ensam sköter uttagningarna 
och sedan sätter jag ihop en liten 
jury av duktiga lokalmusiker inför 

finalen. Nu har vi sju finalister klara. 
Sista uttagningen är den 29 mars. 
Inga proffs eller halvproffs får med-
verka och passion smäller högre än 
teknisk kompetens, berättar Jimmy 
Sjöblom.

Under sammanlagt fem deltäv-
lingar har amatörer chansen att 
knipa en finalbiljett till den stora 
finalen som äger rum den 26 april. 
Finalens tredje pris är en trerätters 
middag för två på Stonehammer, 
andra pris är en trerätters middag 
för fyra och första pris är en 24-tim-
marskryssning för två.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

UTSTÄLLNING

”Bruten kub” stenskulptur i diabas av Henjasaj Koda.                                       FOTO: PRIVAT

”För oss är tiden 
bestämd men vad är tid 
egentligen?” 

Karaokecup i StenhamraEn hyllning till Billie Holliday på slottet

Tessan Milveden och gruppen ”Tessans 
Holiday”, ger jazzkonsert, inspirerad av 
Billie Holliday

 FOTO: THORD ENBERG

Skulptören Veronica Cornils Berg med 
en av sina skulpturer.     
                           FOTO: EWA LINNROS

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



EKERÖ | Den 22 mars präglas av 
både firande och vemod i  Radio 
Vikings lokaler i Ekerö centrum. 
Då går programmet ”Mums rött 
och vitt” i graven efter 26 år och 
1 000 program.

Otaliga är de lyssnare som lyssnat 
till programmets klassiska musik 
genom åren och som nu kanske 
får svårt att fördriva tiden mellan 
klockan tre och fem på lördagsef-
termiddagarna.

– Många av våra lyssnare säger 
att de kommer sakna oss, men att 
de förstår att vi vill lägga av efter så 
här lång tid. Det är verkligen med 
blandade känslor som vi lägger ner, 
berättar Bengt Eklöf, programmets 
producent som har varit med ända 
sedan starten 1988.

Tillsammans med Ove Ekström 
och Mats Otterskog har han drivit 
programmet sedan början.

– Jag fick idén till programmet 
när jag jobbade som grosshandlare 
och fick i uppdrag av ett FN-organ 
att leverera all världens klassiska 
musik till universitet i Tirana, Al-
banien. Jag tog kontakt med skiv-
bolaget Polygram och där träffade 
jag på Bengt Eklöf som var ”label 

manager”, berättar Mats Otter-
skog.

Inblicken i skivbolagsvärldens 
digra utbud av klassisk musik 
gav honom idén till att starta ett 
program med den inriktningen. 
Han var redan involverad i Radio 
Viking, så vilken kanal program-
met skulle sändas på var det ingen 
tvekan om. Och på den vägen var 
det...

Trion har sedan skapat ett program 
där lättlyssnad klassisk musik har 
varvats med inspirerande prat. 
Programmet kan höras på Radio 
Vikings egen frekvens: 101,4, men 
även via nätet vilket lockar lyss-
nare även från utlandet. Under 
senaste året har Claes Thyrsson 
varit ersättare för Mats Otterskog 
som haft en sjukperiod, men i det 
sista programmet är han återigen 
på plats med sin välkända stämma. 

Programledarna hoppas dess-
utom på att få en del lyssnarbesök 
i studion när de för sista gången 
serverar programhistoriska åter-
blickar varvade med musik.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Mums rött och vitt” går i graven

RADIO

Mats Otterskog, Bengt Eklöf och Ove Ekström ligger bakom det populära radioprogrammet som sänds för  tusende och 
sista gången den 22 mars.                                                   FOTO: CAMILLA EDENSCHIÖLD
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VÄLKOMMEN TILL EN 
MODERNARE, ENKLARE 
OCH GODARE BUTIK.

 
som saknas. Välkommen till en station med 

 

butik är det dessutom enklare än någonsin 

 

Välkommen.  

Ciabatta

50%

99:-

wienerbröd & 

10:-

50%
28–30 
MARS

Skå, Svanhagen. Tel 08-560 244 45
Öppet: Vardagar 6-21. Helger 8-21
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Veronica Cornils-Berg – miniatyrer, 
skulpturer och relief i metall. H.N. Koda 
– tuschmålningar och stenskulpturer. 
22/3-6/4, mån-fre kl 10-15 samt lör-
sön kl 12-16 galleriet, Ekebyhovs slott. 
Arr: Mälaröarnas konstförening.

Galleri Utkiken 
Katarina Muhrbeck – måleri från Ekerö 
C. Vernissage 31/3 kl 19. Kulturhuset, 
Ekerö C. 

Utställning
Kerstin Larsson – målningar och akva-
reller med skärgårdsmotiv. T.o.m. 27/3. 
Mån-tor kl 8-17, väntrummet på tandlä-
karemottagningen Profydent, Ekeby-
hovsvägen 1 (vid brandstationen).

Hantverksstallet
Thomas Löfdal – 
måleri, t.o.m. 30/3. 
Öppet tor-sön kl 
11-16, Jungfrusund.

 EVENEMANG

Film
Äta Sova Dö, regi: Gabriela Pinchler, 
Sverige 2012. Medlemskort i Filmstu-
dion berättigar till inträde till höstens 
samtliga filmer. Enstaka biljetter får 
ej säljas. 20/3 kl 19.30, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Sagostund på biblioteket
Följ med ut i sagans skog och träffa 
Bockarna Bruse, Guldlock och alla an-

dra som bor där. Alla barn från 3 år är 
välkomna (småsyskon också förstås). 
21/3,  28/3 kl 10-10.30, biblioteket, 
Ekerö C. 

Jazz och buffé
Blues- och jazzsångerskan Tessan 
Milveden med grupp ”Tessan Holiday” 
hyllar Billie Holiday. 21/3 kl 17.30-19.30. 
Slottets stora salladsbuffé. Entréavgift. 
Ekebyhovs slott. Arr: Jazz på Mälar-
öarna.

Arkitekturvandring
Vandring i Erskines Ekerö C. med arki-
tekt Johan Hagland. Samling i Kultur-
huset, Ekerö centrum, 22/3 kl 13-14.30.

Ekebyhovs slott
22 och 23/3 kl 14: ”Frivillig resurs 
grupp  – för din skull”. Kaféansvariga: 
Ekerö civilförsvarsförening. 29/3 kl 14: 
”Klassiska pärlor”, Joakim Svenheden 
– violin med pianist. Kaféansvariga: 
Birkaskolan klass 7. 
30/3 kl 14: Veronica Cornils-Berg 
berättar om sina upplevelser i Kyoto, 
Japan. Kaféansvariga: Mälaröarnas 
konstförening.

Ekerö bio
23 och 30/3 kl 
15: Tingeling och 
piratfen (3D)
Lego-filmen, barnt. 
23 och 26/3 Kl 19: 
En familj, fr 15 år. 
Erskinesalen, Ekerö C. 

Drottningholms slott
Familjekul med visningar, rundvand-
ring, lejonsafari, bildjakt och aktivitets-
spår. Fri entré för alla barn 0-17 år. Öp-

pet lördagar och söndagar hela vintern, 
kl 12-15 t.o.m. 30/3. 

Bildspelsvandring 
Jan Byström visar i ett bildspel en 
vandring från Träkvista till Skärvik med 
minnen från 1900-talet fram till 70-ta-
let – intressanta personer, miljöer, 
händelser och bebyggelse. Han belyser 
också förändringar som skett. Årsmöte 
kl 17 och därefter bjuder hembygdsför-
eningen traditionsenligt på ärtsoppa 
och punsch. 23/3 kl 16-18, Ekerö 
hembygdsgård. Arr: Ekerö-Munsö 
hembygdsförening.

Porslinsmålning
Porslinsmålning, korgmålning, glasmål-
ning till självkostnadspris. 24 och 31/3 
kl 12-14.30, Stockbygården. Klyvaresti-
gen 1, Stenhamra. Arr: Fritidsverksam-
heten för äldre / Ekerö kommun.

Kortspel
Pokerspel och kaffe 
tillsammans. Kaffe 
med bulle 15 kr. Alla 
är välkomna. 24 
och 31/3 kl 13-15, 
Stockbygården. 
Klyvarestigen 1, Stenhamra. 
Arr: Fritidsverksamheten för äldre/
Ekerö kommun.

Föredrag
På långritt i 20-talets Europa med 
Ekeröfödda Linde Klinckowström von 
Rosen. Författaren Jan Mårtenson som 
skrivit boken berättar tillsammans 
med Lindes dotterdotter Susanne 
Giraud. 25/3 kl 19, biblioteket, Ekerö C. 
Samarr: SV Mälaröarna.

Gymnastik
Sittande och stående övningar. Ingen 
kostnad, begränsat antal platser, ring 
och boka terminsplats. 25/3 och 1/4 kl 
10-10.55, Stockbygården, Klyvarestigen 
1, Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten 
för äldre/Ekerö kommun. 

Sopplunch
Hemlagad soppa, 
ostsmörgås, kaffe 
på maten,  35 kr. 
Alla är välkomna 
att deltaga. 26/3 
och 2/4 kl 11, 
Stockbygården, Klyvarestigen 1, Sten-
hamra. Arr: Fritidsverksamheten för 
äldre/Ekerö kommun.

Växthusinvigning  
Invigning av nytt växthus. Alla är 
välkomna att ströva i hälsoträdgården, 
sitta i växthuset, ta en kopp kaffe, dricka 
ett glas hemgjord vinbärssaft, sätta ett 
frö, lyssna på lite musik. 26/4 kl 10-14, 
Solberga uttryckandekonst och träd-
gård, Solbergavägen 26, Färentuna.

Musikalgudstjänst
Musikalgudstjänst med musik ur Jesus 
Christ Superstar, Blue Voices, ”Lena 
stämmor”, instrumentalister: Marie 
Björnvad, Helena Hansson, präst: Jonas 
Gräslund. Efter gudstjänsten serveras 
middag 50 kr. 30/3 kl 16, Ekebyhovskyr-
kan. Arr: Ekerö pastorat. 

Bingo
10 kr/bricka. Alla är välkomna att 
deltaga. 1/4 kl 11.45-13, Stockbygården, 
Klyvarestigen 1, Stenhamra. 
Arr: Fritidsverksamheten för äldre/
Ekerö kommun.

•  Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska vara 
öppna för en bred 
allmänhet, utan 
förpliktelser 
annat än even-
tuell 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.

P
å 

gå
ng

!

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
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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!

Stora planer för Svartsjö slott 
och ett mycket förutseende 
bussbolag på Mälaröarna kan 
man läsa om i mars månad 
1964 i Mälaröarnas nyheter.

En omfattande tillbyggnad av 
Svartsjöanstalten för en kost-
nad av cirka 1,5 miljoner kronor 
beslutas om i mars månad 1964. 
I anslutning till den slutna avdel-
ningen vid de gamla stenbrotten 
ska uppföras en ny byggnad, in-
rymmande mottagnings- och 
sjukavdelning. Dit ska också 
anstaltens administration över-
flyttas. Det är också flera andra 
byggnadsprojekt på gång vid 
Svartsjö. Bland annat ska ett av-
loppsreningsverk för höggradig 
rening uppföras. Bara det i sig är 
ett miljonbygge. 

Vad som också skrivs i Mälar-
öarnas nyheter 1964 är att Svart-
sjö slott om några år ska friställas 
för kulturellt ändamål. 

”Byggnadsstyrelsen tänker 
sig upplåta lokalerna som arkiv 
och förråd för förslagsvis Etno-
grafiska museet eller Nordiska 
museet.”  

Med facit i hand blev det inte 
riktigt så. Anstalten på slottet 
upphörde i mitten av 1960-ta-
let men därefter föll slottet i en 
Törnrosasömn och förföll allt 

mer. Det var först mellan åren 
1994 till 2003 som Statens fast-
ighetsverk restaurerade slottet 
för 36 miljoner kronor.

Något som så småningom blev 
av, var införandet av högertrafik 
i Sverige, närmare bestämt 1967. 
Men redan 1964 förbereder man 
sig på ”Mälaröarnans omnibuss” 
för övergången. 

Företaget har beställt sex 
”övergångsbussar” som är av-
sedda för högertrafik men som 
har provisoriska dörrar på vän-
ster sida. De sex bussarna kos-
tar ungefär 750 000 kronor och 
kommer till en början att använ-
das för ”beställningstrafik, skol-
barnsskjutsning och förstärk-
ningskörning”.

Vår innebär kanhända däckbyte 
och i Mälaröarnas nyheter från 
1964 annonseras  rabatt på ”Atlas 
däck med rund skuldra”. Prisex-
empel som ges är för Volkswa-
gen 56 kronor och 10 öre och för 
Volvo 60 kronor och 35 öre.

I samma tidning erbjuder även 
Träkvista radio demonstration 
av TV och radio  ”utan köptvång 
i Ert hem”. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Planer som aldrig blev av

1964 skriver Mälaröarnas nyheter om stora planer för Svartsjö slott. Byggnadsstyrelsen vill bland 
annat upplåta det gamla herresätet till kulturcentrum. ”Mycket prat men liten verkstad” skulle man 
kunna säga så här med facit i hand. På en verkstad i Träkvista erbjuds däremot ”skriftlig garanti” på 
däck och Träkvista radio ger fri demonstration i hemmet av TV och radio.

TROTTOARER
ÄLDREBOENDEN KULTUR
BUSSAR
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Prata med dina politiker, ta en kopp kaffe och ställ just din fråga under  
allmänhetens frågestund kl.17.30-19.00 innan kommunfullmäktige  
sammanträder i Mälarökyrkan, Ekerö centrum tisdag 25 mars.

Frågestunden sänds även i Radio Viking 101.4 från kl. 18.00
 
Varmt välkomna! 

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
PPPPPPPPPPPPP

Allmänhetens frågestund



HOCKEY | När hockeyungdomar 
och övriga skrinnare lämnat kom-
munens konstisar på söndags-
kvällarna, kliver ytterligare en 
grupp taggade skridskoåkare in 
genom sargen. Det är ett femtio-
tal hockeyspelande mammor som 
har hittat en hobby som är både 
rolig och ger bra träning. 

Hockeymammorna finns såväl 
i Vikingahallen i Träkvista som 
i Allhallen i Skå. På Ekerö heter 
de ”Cougars” och är ett tjugotal 
mammor till barn som håller på 
med hockey, fotboll eller inne-
bandy i klubben. ”Skå Mammuts” 
består av cirka tjugofem mammor 
till barn som tränar olika sporter i 
Skå IK.

– Vi drog igång 2009 och från 
början var det för att spela mot våra 
barn som tränade hockey. Några 
av oss kunde åka skridskor, men 
resten kravlade sig så småning-
om upp och började åka, skrattar 
Vicky Ahnstrand, som är lagledare 
i Ekerö Cougars och har varit med 
från början.

Under åren som gått har mam-
morna tränat mer eller mindre 
sporadiskt i olika perioder, men 
efter senaste derbyt då de förlorade 
ganska rejält mot Skå Mammuts 
kände de att det var dags att satsa 
mer seriöst på träningen.

– Tidigare har vi haft några söner 
till hockeymammor som har gett 
oss lite träningssupport, men nu 
har vi en tränare som är helt obe-
roende som vi har bett om att kör 
riktigt hårt med oss, vilket han gör.

Att det finns en hjärtlig konkur-
rens mot Skå som drivkraft är det 
ingen tvekan om. 

– De vann visserligen senaste 
derbyt och även det första, men 
däremellan har vi vunnit två gång-
er, berättar Vicky Ahnstrand.

Även i Skå satsar hockeymam-
morna hårt och oftast kliver de in i 
Allhallen på söndagskvällarna.

– Vi får ta de tider som blir över 
när ungdomarna fått sina och of-
tast blir det nattpasset, konstaterar 
Nina Garpedal, Skå Mammuts.

Även för dessa mammor star-
tade hockeyspelandet som en ro-
lig grej 2009. Då var det mammor 
till barn som gick i hockeyskola 
som drog ihop ett lag för att möta 
konkurrenterna på Ekerö. I bör-
jan tränade de bara ett par gånger 
per termin och spelade ett derby, 
men idag blir det i snitt en träning 
i veckan för hockeytränare Adde 
Högberg.

Den 15 mars arrangerades Trånkan 
Queens damhockeycup i Stortorp-
shallen och där drabbade fem lag 
samman så det smällde i klubbor 
och skydd. Både Skå Mammuts 
och Ekerö Cougars deltog i sin för-
sta cup.

– Mammutarna vann första 
matchen med 5-0 mot Värmdö. 
Match två förlorades och avgjor-
des på straffar mot Trångsund. Vi 
missade finalplats men tog en väl-
förtjänt tredjeplat pokal med oss 

hem, berättar Ankie Rollfelt, Skå 
Mammuts.

Hur det gick för Ekerö Cougars 
kan du läsa på sidan 32.

Cupen i Trångsund verkar också  
bli starten för en livaktigare vete-
ranhockey för damer. Stockholms 
Hockeyförbund har enligt uppgift 
erbjudit sig att hjälpa till med att 
försöka få igång en veteranserie 
och planer på att starta någon form 
av nätverk för hockeydamer finns 
också för att få igång ett större en-
gagemang hos föreningarna för 
flick- och damhockey.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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’’Vi får ta de tider som 
blir över när ungdomar-
na fått sitt och 
oftast blir det 
nattpasset” ’’

Cougars och mammuts på isen

När barnen och ungdomarna har lämnat ishallarna på Ekerö och i Skå intas rinkarna av mammorna. De kör stenhårt och det som började som en kul grej innebär nu 
hård träning, matcher och cupspel.             FOTO: ANNA FORSMAN

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!
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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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Det är med blandade känslor som 
Jonas Tydén lämnar sin moder-
klubb, men ett nödvändigt steg i 
den egna utvecklingen, säger han.
– Till syvende och sist är det för min 
egen utvecklings skull. Jag tror att 
det kan vara bra att röra på sig för att 
komma vidare och jag tror också att 
det kan vara bra för klubben, säger 
Jonas Tydén.

Han började redan som sexåring 
att spela tennis i Ekerö TK. 2009 
blev han chefstränare i klubben. 
2010 tog klubben över tennissko-
lan, som tidigare drevs i annan regi. 
Tillsammans med David Bengts-
son, som också har sina tennisrötter 
i klubben, har han jobbat hårt för att 
utveckla tennisskolan. 

– Vi har under de här åren fortsatt 
att utveckla klubben och på senior-
sidan har herrgruppspel, frukost-
tennis, vuxenkurser och företags-
tennis startats och utvecklats och är 
populära inslag för många medlem-

mar. Sportskolan för de allra minsta 
ETK-spelarna har vuxit enormt 
mycket de senaste åren och återväx-
ten är god i vår fina förening, säger 
Jonas Tydén.
Tävlingsverksamheten ligger ho-
nom extra varmt om hjärtat och 
klubben har också haft många fram-
gångar. 

– Ett exempel på att vi lyckats väl 
är att vi under senaste KM hade när-
mare 50 deltagare i juniorklasserna. 
Vi har även varit en av Sveriges bäs-
ta föreningar, sett till antalet delta-
gare i de stora juniorturneringarna 
i Sverige. 

Under hans år i klubben har 
satsningen varit hård på att delta 
i Svenska seriesystemet. Det har 
också gett resultat, i höst kommer 
ETK att ha damerna spelandes i di-
vision 1, något Jonas är mycket stolt 
och glad över. 

Det är många juniorer som Jonas 
har följt och som gjort bra ifrån sig i 
såväl stora som små tävlingar. Det är 
också med vemod han lämnar dem. 

– Det är klart att det är med blan-
dade känslor som jag slutar. Jag har 
mitt hjärta här i klubben och det är 
också jobbigt att lämna alla aktiva.  
Vi jobbar så nära och det är en väl-
digt familjär stämning här också. 
Men vi kommer ju att ses på täv-
lingar runt om och det kommer att 
finnas chanser till utbyten.

Jonas Tydén avslutar sin tid i 
Ekerö TK med Båstadtennisen i 
sommar. Sedan går han över till 
Smedslättens LTK den 1 augusti. 

– Tanken är att jag ska vara klubb-
chef och driva hela verksamheten. 
Jag ska även ansvara för anläggning-
en. Klubben fick nya hallar 2012. Det 
blir lite annan inriktning på jobbet, 
samtidigt som jag kommer att fort-
sätta att arbeta med tävlingsjunio-
rerna i Smedslättens LTK. 

Även Ekerö TK:s eldsjäl Håkan 
Edman som under flera år ställt 

upp helt ideellt med fysträning för 
klubbens juniorer, slutar då han och 
hans familj flyttar från Ekerö kom-
mun. 

– Över tre års tid har jag haft hand 
om fysträningen hos Ekerö TK. 
Dessa år har varit helt fantastiska 
med alla underbara aktiva som jag 
fått tillfälle att träna. Vi har utveck-
lat träningen hela tiden med nya 
övningar och träningssätt, ute i sko-
gen och inne i tennishallen. Vi har 
även fått möjligheten med träning 
på Mälarö träningsverk. På så sätt 

har de blivit fysiskt starkare vilket 
i sin tur även förebyggt skador. Jag 
vill tacka hela Ekerö TK men speci-
ellt mina fantastiska tränarkollegor 
Jonas Tyden, David Bengtsson och 
mest av allt alla aktiva ungdomar i 
klubben för den här tiden när vi nu 
flyttar in mot Stockholm, säger Hå-
kan Edman.

Vem eller vilka som kommer att 
axla dessa två tränares mantlar, är 
ännu inte klart.           

                                          EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Två viktiga tränare slutar i ETK
TENNIS I Ekerö ten-
nisklubbs chefsträ-
nare Jonas Tydén 
slutar och går vidare 
till Smedslätten LTK 
den 1 augusti i år. 

Ekerö TK:s chefstränare (t.v.) går vidare till Smedslättens LTK den 1 augusti. Även 
ETK:s fystränare Håkan Edman (höger bild, i övre radens mitt) slutar i klubben på 
grund av att han flyttar från kommunen. Båda tränarna kommer dock sakna sina 
aktiva.                                                                       

  Foto: Ewa Linnros och David Bengtsson

’’Jag har mitt hjärta 
här i klubben... 
jobbigt att lämna 
alla aktiva’’ ’’



Seriesegern inom räckhåll för EIK Badminton 
BADMINTON | Ekerö IK:s seniorer i bad-
mintonsektionen har haft en framgångsrik 
säsong och ligger nu etta i sin serie i divi-
sion 4 Stockholm. Slutgiltigt resultat kom-
mer den 12 april.

I lördagens seriesammandrag i Sundbybergs 
rackethall så vann seniorlaget mot 
Sundbybergs BMK 2 med 7-1 och spelade oav-

gjort mot Kista BMK4. 
I och med detta resultat så kommer serien 

att avgöras i sista omgången då laget möter 
Spånga BMK4 och Skogås BMK5.  De senare 
har samma poäng men sämre matchskill-
nad. Nästa omgång är den 12 april i Kista 
Racketcenter. 

SLALOM | Järfälla alpina 
flyttade sin tävling ”JAK-
pokalen” från sin egen 
backe till Ekebyhovsbacken 
den 15 mars. 

Ett antal tappra ”Maskare” 
äntrade scenen i den mycket 
blåsiga Ekebyhovsbacken; 
Noel Lundgren, Douglas 
Eklund, Noa Westerlund 

och Ludde Carlsson. Starka 
vindar gjorde att man nästan 
blåste omkull vid starten.

Bäst placerade sig Noel 
Lundgren med en 5:e plats. 
Alla barn fick pokaler och alla 
applåderades. 

JAK-pokalen är en alter-
nativ tävling till Lilla världs-
cupen (LVC) som består av 
tio deltävlingar. För att kvala 

till finalen i LVC, måste man 
genomföra fem tävlingar. De 
som inte gjort detta, kan is-
tället delta i JAK-pokalen. 

Närmast blir det KM i Eke-
byhovsbacken den 22 mars.

 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Snösäker backe på Ekerö

Första matchen i 
Trånkan Queens Cup 
spelade vi mot Solna 
Bagladies och vi vann 
med 3-2. I början av 
matchen slog vi iväg 
pucken utan att titta 
upp, men för varje minut 
så slappnade vi av och 
vågade behålla pucken. 
 

M atch nummer två mot 
Trånkan Queen 1 förlo-
rade vi med 1-2!  Trån-
kan hade en spelare 

som var på en helt annan nivå och 
när vi inte hann ikapp henne gjorde 
hon mål. 

Alla lag i vår grupp vann varsin 
match, så när Solna skulle möta 
Trånkan så hejade vi på Solna och 
hoppades på att de skulle vinna med 
1-0, för då hade vi gått till final. Ty-

värr vann de med mer än så och det 
blev 5-1. Solna vann även i finalen. 

Vi fick också uppleva vilken skill-
nad det är att ha med två coacher på 
match. Vi är så glada att dessa killar 
ville hänga i Trångsund en lördag. 
Marcus Edholm och Jesper Gustavs-
son har lärt oss så mycket på träning-
arna efter storförlusten för ett par 
veckor sedan mot Skå.

På söndag den 23 mars klockan 19 
spelar vi mot ”Värmdötöserna”. Vi 
möttes aldrig i cupen och nu tycker 
vi att det blir en kul avslutning på 
vårt sista ispass för säsongen.

Vicky Ahnstrand
EIK Cougars

• Välkomna med bidrag till Sportkrönikan! 
Här ger vi utrymme för personliga reflektioner kring lokala sporthändel-
ser, såväl små som stora. Ta chansen att  förmedla din upplevelse kring 
en sporthändelse med egna ord. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera texten till lämplig längd före publicering. Mejla ditt förslag till 
sporten@malaroarnasnyheter. 
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Ekerö Cougars spelar 
cup för första gången

’’Trånkan hade en 
spelare som var på 
en helt annan nivå 
och när vi inte hann 
ikapp henne 
gjorde hon 
mål’’ ’’

INNEBANDY | Herrar div 5 b: 22/3  kl 17:45 Tappströmsskolan: 
Adelsö IF-Skärholmens AIS 
 

DET HÄNDER TILL DEN 20 MARS

Matcher & tabeller
HANDBOLL
Damer div 4 b
HF Tyresöflickorna 16 15 0 1 420  -  249 30
Notlob IK 17 13 1 3 371  -  272 27
Tungelsta IF 17 13 0 4 370  -  290 26
IK Tellus 17 8 2 7 311  -  316 18
Gurrabergs HK 17 8 0 9 356  -  335 16
Skå IK 17 7 1 9 312  -  319 15
Bajen IF 17 7 1 9 277  -  288 15
BK Sol 16 7 0 9 359  -  334 14
Ösmo GIF HK 17 2 0 15 193  -  429 4
Handens SK 17 1 1 15 243  -  380 3

INNEBANDY
Damer div 4 n
Rotebro IS IBK 14 13 1 0 108 - 17 40
Sundbybergs IK 13 10 2 1 88 - 39 32
Högalids IF 13 7 1 5 79 - 69 22
Turebergs IF 13 7 0 6 68 - 56 21
Ekerö IK 13 5 1 7 54 - 57 16
Sollentuna IBK 13 5 0 8 62 - 63 15
Töjnan IBK 13 3 1 9 50 - 81 10
Sigtuna IF 14 0 0 14 20 - 147 0
Råsunda IS /             Utgått

INNEBANDY
Herrar div 2
Tumba GOIF 20 16 1 3 187 - 100 49
Ingarö IF 20 14 2 4 178 - 122 44
Bele Barkarby IF IBF 20 13 2 5 168 - 108 41
Grimsta AIK 20 11 1 8 132 - 103 34
Råsunda IS 20 10 3 7 138 - 127 33
Tyresö Trollbäck.U. 20 9 5 6 155 - 108 32
Högalids IF 20 9 1 10 117 - 110 28
Ekerö IK 20 8 2 10 163 - 156 26
Hammarbyhöjden IBK 20 7 4 9 150 - 143 25
Vallentuna IBK 20 1 1 18 70 - 259 4
Vendelsö IK 20 1 0 19 75 - 197 3 

LÄGET 17 MARS

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Mariebergs SK 17 16 1 0 171 - 51 49
Enskede SK 17 11 2 4 120 - 83 35
Västerorts IBK 17 7 5 5 112 - 95 26
Älvsjö IBK 16 7 3 6 89 - 81 24
Ormbacka/Skälby 16 7 2 7 81 - 110 23
Vällingby BK 17 6 4 7 112 - 96 22
Westermalms IBK 17 6 3 8 64 - 81 21
IK-Stym 17 6 1 10 93 - 83 19
IK Ängen/Sätra 17 4 5 8 82 - 73 17
Skå IK & Bygd. 17 1 0 16 62 - 233 3 

 

INNEBANDY
Herrar div 5 b
Mälarö IBK 16 14 0 2 137 - 64 42
Källbrinks IBS 16 11 1 4 114 - 78 34
Solitaire IBK 15 8 2 5 86 - 66 26
Lokomotiv Stockh. 15 8 1 6 112 - 79 25
IBK Sundby 15 8 1 6 91 - 59 25
Skärholmens AIS 15 5 4 6 75 - 93 19
Ängby IF 15 5 3 7 102 - 115 18
Norrtulls SK 16 3 2 11 93 - 113 11
Adelsö IF 15 0 0 15 56 - 199 0 
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Både Järfälla alpina och Djurgårdens alpina har flyttat sina tävlingar till Ekebyhovsbacken då deras 
egna backar varit stängda på grund av snöbrist. I Ekebyhovsbacken har det dock varit bra före trots 
snöbrist runt omkring.                                                                                                   FOTO: LO BÄCKLINDER

Innebandytjejer körde hårt i Storvretacupen
INNEBANDY | Ekerö IK:s innebandylag 
F00/01 spelade Storvretacupen i Uppsala.
Laget kom med 15 spelare och tre ledare 
och övernattade i Almtunaskolan, Uppsala.
 
I gruppspelet mötte laget, Högdalen AIS, 
Skoghall IBF och Härnösand IBK. Samtliga 
motståndarlag var riktigt bra och tyvärr fick 
Ekerö tre förluster.

Skoghall gick rakt igenom gruppspel utan 
förlust och vann till slut A-finalen. Ekerötje-
jerna blev utslagna i kvartsfinalen i B-slut-
spelet mot Sigtuna.

– Totalt sett blev det en härlig cup för Eke-
rötjejerna där höjdpunkten var att få spela 
match i stora Fyrishovs sporthall, berättar 
Per-Ola Frisk, ledare Ekerö IK innebandy 
F00/01.
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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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Vi ekeröbor har förmå-
nen att bo i en lantlig 
miljö, granne med vår 
huvudstad. Centerpartiet 
värnar om denna livs-
miljö och ställer krav när 
kommunen utvecklas. 
Centerpartiet driver också 
frågor om förbättring av 
gällande infrastruktur, 
social service och före-
tagsklimatet på våra öar. 
 

Vår kommun går mot en 
tid där stora förändringar 
kommer att påverka 
trafikläget. Om bygget av 

Förbifart Stockholm drar igång är 
det viktigt att konsekvenserna för 
Ekerös invånare blir så lindriga som 
möjligt. Kommunens invånare be-
höver få förutsättningar för en dräg-
lig resa till och från öarna under den 
period då Ekerövägen får en extra 
fil, hela Brommaplan ska byggas om 
och tunnelbanan stängas ner. Som 
alliansens gröna röst, driver vi frågan 
om en båtpendel till Stockholm och 
en ny busslinje via Ekeröfärjan. Vi 
har inte gett upp frågan om en färja 
från Färingsö.

Centerpartiet har agerat för säkrare 

skolvägar och sittplats i bussarna för 
skolbarnen. Initiativ har tagits för be-
lysning vid mörka övergångsställen 
och ytterligare utbyggnad av cykel-
vägar.

Om några år pågår ett intensivt bo-
stadsbyggande i Ekerö centrum och 
Stenhamra. Gestaltningen av tätor-
terna är viktigt och ska vara av små-
stadskaraktär. Samhällservice och 
handelsplatser måste in tidigt i plane-
ringen. Centerpartiet vill exempelvis 

se ett center för hälsa och friskvård i 
anslutning till planerat äldre- och se-
niorboende i Stenhamra.

Framtiden för Ekerös skolor och 
dagis ska inriktas mot trygghet, bra 
lärande och hög kvalitet. Alla barn 
ska ges förutsättningar för lärande. 
Alternativ ska finnas för barn med 
diagnoser och särskilda behov. Cen-
terpartiet drev frågan att bevara Klö-
verskolan och vårt mål är att utveckla 
denna jämte Studion i samråd mellan 
elever, föräldrar, skolpersonal och re-
sursteam. Personalen motiveras med 
fortbildning, förstärkt personaltät-
het, bättre förutsättningar för ord-
ning och reda och sunda lokaler.

Maten vi ger våra barn och äldre 
ska prioriteras och vikt ska läggas på 

god mat gjord av mer närodlade och 
ekologiska varor. Upphandlingar 
med lokala producenter/leverantö-
rer ska uppmuntras. 

En ny sporthall projekteras för 
närvarande och övriga hallar fräschas 
upp men behovet av lokaler är ändå 
inte täckt. 

Äldre är ingen homogen grupp. 
Det bör finnas utrymme för indivi-
dens egen vilja och specifika behov. 
Vi ser ett behov av seniorboenden 
och äldreboenden i fler kommunde-
lar. Färingsöhemmet bör finnas kvar 
för till exempel parboende. RUT-
avdrag minskar de äldres kostna-
der för den hjälp de behöver utöver 
hemtjänsten och Lagen om valfrihet 
(LOV) ger våra äldre kommunmed-
borgare mandat över sitt eget liv.

Centerpartiet är det långsiktiga al-
ternativet. Vi strävar efter ett hållbart 
Ekerö där människor får bestämma 
mer själva. Vi ser till medborgare 
och näringsliv i hela kommunen, och 
värnar om en lugn och stabil utveck-
ling. Vår politik är närproducerad och 
anpassad till Ekerö. Centerpartiet är 
miljöpartiet med borgerlig värde-
grund med energi-
effektivisering, en 
giftfri vardag och 
minskade utsläpp 
i fokus.

Jennie 
Högberg,
Mälaröcentern

”Färingsöhemmet
bör finnas kvar 
för till exempel 
parboende”

• Fokus tar upp aktuella 
ämnen 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.
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Leva och bo i Ekerö kommun

Centerpartiet vill exempelvis se ett center för hälsa och friskvård i anslutning 
till planerat äldre- och seniorboende på Söderströmska tomten i Stenhamra.



Klassiskt dilemma med upphandling
Tidningen efterfrå-
gar min åsikt angående 
VA-utbyggnaden i 
Svartsjö. Jag bor själv inte 
just i området men åker 
förbi dagligen och har 
verkligen förvånats över 
det omfattande arbete 
som utförts.

30 träd blev 1200 står det att 
läsa i senaste Mälaröarnas 
nyheter. Man är ju ingen 
expert men jag ifrågasätter 
rimligheten i att det behöv-
des röjas sådana stora mäng-
der skog som nu skett. Man 

tror minst att det är frågan 
om att vägen ska bli fyrfilig. 
Att det bara rör sig om att få 
ner vattenrör  i backen känns 
verkligen märkligt och arbe-
tet överdimensionerat.

Jag kan ju inte veta men 
är det inte ett klassiskt 
dilemma med all upphand-
ling som uppstått här? Den 
som ska betala, i detta fall 
kommunen, lägger sig så 
lågt det bara går i sina beräk-
ningar, medan den som 
ska få betalt gör helt andra 
bedömningar.

Det sorgliga är att detta 

kommer drabba de boende 
i området som rimligen 
kommer få skyhög kostnad 
framöver för att de velat 
satsa på det  miljövänligare 
och kommunala alternati-
vet. 

Det finns dock vinnare i 
detta. Jag delar den glädje de 
boende längs vägen känner 
nu när något fler solstrålar 
når fram. Området domi-
neras av tät skog med skug-
giga tomter. Ett litet ljus i 
mörket.

– Patrik K

REPLIK

Läser era insändare om skol-
mat och otydliga lärare. Bra 
att ni skriver men trist att 
behöva läsa. Det ni beskri-
ver rimmar dåligt med det 
Centerpartiet skriver om 
mål och visioner i samma 
nummer av MN. Något måste 
ha gått väldigt snett då ni inte 
fått kontakt med ansvariga 

inom kommunen, så får det 
inte vara. Men ibland går 
saker fel och jag är tacksam 
för ert engagemang. Min 
absoluta syn på skolorna i vår 
kommunen är att de håller 
hög kvalitet i såväl undervis-
ning som mat. Vi har engage-
rad och kompetent personal 
men i bland går saker fel, vi 
är alla människor och det blir 
inte alltid som man tänkt sig 

eller hoppats på.
Ni får gärna kontakta mig 

så får vi diskutera era frågor 
och synpunkter, inte minst 
se till att ni får kontakt med 
ansvariga tjänstemän i kom-
munen.

– Hälsar Ove Wallin (C),
ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden 
och kommunstyrelsen

Anländer till färjeläget i 
Slagsta, ser att färjan snart 
går och att det finns en bil-
jettautomat. ”Endast kort-
betalning” uppfattas som att 
kontanthantering ombord 
upphört.

”Betalning ska ske före 
ombordkörning”...  men då 
hinner vi ju inte med och 
vi har ju kort... Hittar ingen 
automat på färjan och ingen 
att fråga, endast fler perso-
ner som också letar automat 
ombord.

Sms-biljett ska funka. 
Försöker och försöker – hur 
får man ett mellanslag utan 
att det blir en nolla?
Äntligen gick det!  Svar: 
mobilabonnemanget tillåter 
inte köp (kontantkort).

Första halvtimmen hos 
värdfolket går till att dis-
kutera vad som ska hända. 
Böter? Kan man betala i 
efterskott? Har någon ett 
abonnemang som tillåter 
sms-betalning? 700 i böter?! 
Värdinnan betalar från sin 

smartphone två timmar 
efter färjefärden. Går det 
bra? Det kvitteras med att 
biljetten gäller till klockan 
23.59. Men det stod någon-
stans att en biljett endast 
är giltig 2 timmar? Vad är 
det som gäller och kan man 
betala i efterskott?

Är man bosatt på Ekerö 
har man lärt sig att ”ladda 
resor” och köra ombord 
direkt. Men för övriga 
besökare som kanske kört 
flera timmar, ser att färjan 

står inne, ter det sig inte 
självklart att parkera bilen 
i en ”parkeringsfil”, stiga 
ur i snö och regn, ställa sig i 
automatkön,  börja läsa hur 
man betalar – steg för steg 
– ganska många moment, 
dessutom, komma ihåg 
bilens registreringnummer, 
och se på när färjan lägger 
ut.  Återvända till bilen 
och flytta den till en ”köra-
ombordfil” och invänta 
nästa färja.

Det borde finnas en auto-

mat ombord som kan läsa 
en kod på ett kvitto man 
får ut.  Sådan kassakvitto-
kodavläsare finns på COOP 
i Bromma efter självscan-
ningskassorna som öppnar 
grinden.

Hur kan man bara genom-
föra ett så dåligt, ogenom-
tänkt och ogästvänligt 
system ?

Lägg ner hela projektet!

– Ulla Karlsson

Långväga gäster nyttjar färjan...

Hej elever i Ekerös skolor!
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• 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.

Jag har bott i Stenhamra i 
nästan hela mitt liv, åtmins-
tone sedan den tid jag lärde 
mig att gå. Att jag och min 
familj då handlar på Coop 
Konsum i Stenhamra är 
nog inte så annorlunda 
från många andra familjer 
här och jag tror inte jag är 
ensam om denna åsikt:

 Varför ska Konsum ha 
rätten att hindra oss från 
våra matvanor, hindra oss 
från att köpa vår  favorit-
yoghurt eller våra favorit-
flingor genom att göra om 
hela butiken till ett Coop 
Extra-märke? Yoghurt 
försvinner, köttmärken 
försvinner, pasta försvin-
ner, till och med toapapper 
försvinner – ja, vi ges inte 
ens rätten att torka oss 
med annat än Coops egna 
märken!

Att man kan fortsätta 
rabbla upp olika varor 
som försvinner en efter en 
och långsamt ersätts med 
Coops egna varor skulle 
kräva en hel roman och 
detta är inte okej! Ska de 
vara vår lokala matbutik 
borde de erbjuda mer än 
Coops egna nudlar.

Så jag ber er snälla Coop, 
tänk på era kunder innan 
ni rensar lagerhyllorna från 
goda yoghurtsorter, pas-
tasorter och flingor för att 
ersätta dem med ert egna 
märke.

– Ledsen matfantast

SVAR

Din åsikt är viktig för oss i 
vårt förbättringsarbete och 
vi uppskattar all feedback, ris 
som ros. 

I Coop är det du som äger. 
När vi är många har vi också 
möjlighet att gå samman 
och påverka pris och kvali-
tet. Coop arbetar med egna 
varumärken för att kunna 
erbjuda medlemmarna/
kunderna ett attraktivt sor-
timent med bättre priser och 
ett större utbud av miljöan-
passade varor.

När du som konsument 
upplever att vi försöker 
hindra er från att köpa era 
favoritvaror så tror jag att 
det ligger ett missförstånd 
bakom. Idag har vi 20 pro-
cent egna varumärken och då 
är det inklusive Änglamark, 
som är störst i Sverige på 
ekologi. Resterande 80 pro-
cent är andra varumärken.  
Samtidigt tar vi åt oss efter-
som det betyder att vi kanske 
inte lyckats lyfta fram hela 
vårt breda sortiment. Om 
det är någon särskild vara du 
saknar så ta gärna kontakt 
med mig eller någon av mina 
kollegor i butiken. Vi försö-
ker alltid ta hem kundöns-
kemål i de fall det är möjligt 
för oss. 

– Vänliga hälsningar 
Sandra Berglund, 
butikschef, 
Coop Konsum 
Stenhamra 

Vad ryker näst?

Färentunavägen och VA-utbyggnaden mot Vifärna och Lisselby
 FOTO:  LAILA WESTERBERG

Jag beundrar ”Anders på 
ön” för hans otroliga enga-
gemang för att vi äldre ska 
få en skaplig ålderdom här i 
Stenhamra. Du ger dig aldrig! 
Det visar inte minst ditt enga-
gemang på denna  sida! En ros 
som tack till dig.

– Stenhamrabo i 30 år

Liknelsen får tas med en nypa salt.
Den säger långt ifrån allt.
Men vad som än tycks,
påminner hanteringen om väntan vid Styx.
Som var floden man fick ta sig över den sista resan.
Fanns inte pengar till färden, fick man stå där med nesan.
En färjkarl skötte betalning och färd,
från jordeliv till en annan värld.
I dagens läge gäller det inte den sista färden,
utan en bland många i vår begränsade del av världen.
Men färjkarlen är utbytt mot en myndighet,
som liksom sin föregångare med betalningssystem gick bet.

– Text och bild: Rune Carlsson

”Karons färja” och 
Slagstafärjans betalsystem

Åh vad glad man blev. 
Äntligen får lärarna 
utrymme i pressen, och det 
var så intressant att få höra 
lärarnas syn på skolan 
i senaste Mälaröarnas 
nyheter. 

Dessa fantastiska peda-
goger som ger av all sin kraft 
till alla våra barn men som 
aldrig klagar och aldrig gnäl-
ler. Nu kom de till tals men 
inte med gnäll. Kloka och bra 
tankar har de uttryckt.

Heja er! Jag hoppas våra 
politiker lyssnar till  deras 
ord och respekterar dem!   
De har ett av de viktigaste 
arbeten som finns!

Ni politiker kan också få 
mitt heja er, om ni lyssnar på 
lärarna!

– Tacksam förälder

Heja er 
lärare!

Badhusidén
oövertänkt
Som på beställning kom 
Dagens nyheters rapport 
6 mars om tillståndet i 
länets simanläggningar. 
Det är ett varningens ord 
till badhusromantikerna 
i Ekerö. Bara i Åkeshov 
kostar renoveringen 400 
miljoner, Danderyd 23 mil-
joner, Salem 50 miljoner, 
Tyresö bygge 160 miljoner, 
Upplands Väsby 180 miljo-
ner, Norrtälje 140 miljoner, 
Vällingby, Västertorp 100-
200 miljoner.

Detta skulle inte vara för-
svarbart i en liten kommun 
som Ekerö. Låt sunt förnuft 
råda, något som varit rät-
tesnöre sedan många år 
i Ekerö. Rösta ner denna 
oövertänkta idé!

– Lennart Berkö
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Eftersom vi i Lärarnas 
riksförbund, LR inte fick 
möjlighet att uttala oss 
i MN:s skolreportage i 
nummer 4, vill vi ge vår 
syn på hur resultaten i 
Ekerö skolor kan förbätt-
ras ytterligare. 

Vi i LR arbetar på olika 
nivåer i kommunen för att 
alla lärares och studie- och 
yrkesvägledares (SYV) 
löner ska höjas markant. 
Detta är av yttersta vikt för 
att kunna rekrytera behö-
riga, engagerade, kunniga 
lärare och SYV och detta 
är i sin tur, enligt all forsk-
ning, den enskilt viktigaste 
faktorn för gott resultat. 
Vi anser liksom andra i 
nummer 4 av MN att spe-
ciallärarnas och specialpe-
dagogernas löner behöver 
höjas extra. Men detta 
räcker inte, det är minst lika 
viktigt att höja lönerna för 
andra lärargrupper där det 
råder akut brist på behöriga 
lärare, i första hand lärare i 
matematik, naturvetenskap 
och språk, på alla stadier. 

Vi arbetar också för att 
behöriga lärare, som bred-
dar sin utbildning till fler 
ämnen, ska få bättre villkor 
för sina studier. Kommuner 

satsar olika mycket på detta. 
Ekerö satsar minimalt. Här 
får lärarna bekosta sina 
studier själva trots att det 
oftast är arbetsgivaren som 
efterfrågar utbildningen. 
Detta medför tyvärr att 
många lärare tvingas hoppa 
av påbörjad utbildning. 

Ekerö behöver säkerställa 
de resurser som behövs 
för att alla elever ska få det 
stöd de behöver. För detta 
krävs fler speciallärare och 
mindre klasser speciellt för 
de yngre barnen.

Även barn i lägre åldrar 
har rätt att få undervisning 
av behöriga lärare. Alla 
kommunens 1-5 skolor 
behöver organiseras så att 
alla barn möter behöriga 
lärare i alla ämnen. 

Ekerö måste fortsätta sitt 
påbörjade arbete med att 
hitta vägar till att minska 
lärares arbetsbelastning. 
Lärare måste få tillbaka till-
räcklig tid för att planera, 
förbereda och reflektera 
över sin undervisning.

Studie- och yrkesväg-
ledarna i Ekerö gör ett 
utmärkt arbete, som bidrar 
till högre måluppfyllelse. 
Slå vakt om detta!

Data/IT är inte Ekerös 
bästa gren. Här behöver 

göras mycket. Ekerö har 
påfallande få datorer/
ipads  i skolorna jämfört 
med andra kommuner. 
Datortäthet, support, 
utbildning, uppkopplings-
hastighet/säkerhet och 
organisation för likvärdig-
het mellan skolor vad gäller 
datoranvändning  –  allt 
detta behöver förbättras i 
Ekerö.

Idrottsämnets utrymme 
på schemat får inte minska, 
hellre öka! Mycket forsk-
ning stöder vår övertygelse 
att skolidrotten höjer elev-
resultaten i alla ämnen, 
särskilt för pojkarna. Ekerö 
har som ett av målen att 
förbättra pojkarnas resultat 
eftersom de sackar efter 
flickorna mer och mer. 
Många barn sitter mycket 
stilla vid sina datorer. Det 
är viktigt för elevhälsan att 
ungdomarna får röra på sig 
under skoltid. 

Arbetsgivarna behöver 
lyssna ännu mer på vad 
lärarna har att säga ute på 
skolorna. Det är de som är 
experter på vad som behövs 
för att nå så bra resultat som 
möjligt för alla elever.

– För LR-Ekerö
Birgit Edman

Lärarna är experterna Välkommna till oss i 

Stenhamra
Stenhamra Centrum

Välkomna till oss i
    

Stenhamra

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

5555

Hälsoträdgård!
Trädgården där du kan stressa ned, landa i dig själv och 

Friskvård i trädgård och ateljé:
Vistelse i Hälsoträdgården/Stresshantering

Verksamheten erbjuder i sin helhet utbildning, 
workshops, personlig utveckling, psykoterapi och behandling. 

Vi är anslutna till Friskvårdschecken!  

Eva Solhäll – Solberga Uttryckandekonst och Trädgård

Växthusinvigning 26 april kl 10-14



Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65 

IGNIS
Begravningsbyråer 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bredband, 
är det något 

för mig?
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

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

• Bert Göran Herbert Carls-
son, Ekerö, avled den 23 
februari i en ålder av 63 år.

• Barbro Elsie Birgitta  
Karlsson, Ekerö, avled den  
3 mars i en ålder av 83 år.

Ett stort grattis till vår lilla 
busunge Kevin som fyllde 
8 år den 6 mars önskar 
mamma, pappa och stora-
syster Amanda. 

• 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

Sommardäck utan fälg
185/65-14  2 st Kleeber fr 
2010, 2 st Seebring 
fr 2013. 500 kr. 
Tel 070-459 17 50.

Nya ”gammeldags” tras-
mattor ca 80-90 x 200 cm 
i varierande färger. Passar 
bra även i moderna hem 
eller sommarstugor. 500 
kr per st. Även ”traslöpare” 
och kassar finns för ca 150 - 
200 kr. 08-560 318 20.

Nyrokoko karmstol. 
Svart med grön klädsel.
Stolen har renoverats
till bruksskick. Pris 1450 kr. 
Hans-Olof Dahlgren,
Träkvista. 08-560 328 48. 
070-884 74 61.

4 st Sommardäck Nokia 
165/70 13R. Har rullat 
två somrar. 1.000 kr. Tel. 
08-560 514 27 el. 070-853 
88 13.

Gåstavar: BungyPump 
number one 4 kg. Har 
endast använts ett fåtal 
gånger. Nypris: 990 kr, 
säljes för 450 kr.
Tel. 08-560 514 27 el. 070-
853 88 13.

Bra beg. sommar- och 
vinterdäck. Flera märken. 
Ring efter kl. 17.00,
070-756 47 85, Peter.

Litet piano br. 106 hö. 80
Bröderna Lager, Piamino
Eva 070 4769867

KÖPES

Flick/damcykel citybiketyp, 
fotbroms, gärna treväxlad. 
Max 2000 kr. 08-560 355 
80.

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

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 upp-
åt. Små def inget hinder.
Tacksam för alla svar! 
Ring så är den såld!
Tel: 073-694 10 03. 

SKÄNKES

Barnböcker skänkes:
”Disney- sagor” utgivna av 
Richter, välbevarade, ca 50 
st. Bildlexikon med olika 
teman, utgivna av Richter, 
välbevarade 18 st. Bort-
skänkes mot upphämtning
Helena, tel: 08-560 363 06,
mobil: 070-207 92 51.

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!

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

Med över 30 års samlad  
erfarenhet skapar vi 
tillsammans vackra minnen
Vi har begravningar fr 6.750 kr. Se prislista: 
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

Min älskade Maka
Vår kära Mamma

Anne Jarnefur
* 28 november 1956
✝ 16 februari 2014

B E R T I L
CECILIA och ANDREAS
CAROLIN och ROBERT

Barnbarnen
MARJA och VOITO

Rolf

Gråt ej vid min grav 
Jag finns ej där
Jag finns i solens spegelblänk

på havet
Jag finns i vindens lek över

sädesfälten
Jag finns även i höstens stilla

regn
Och i vintergatans stjärnehär
Och när du i tidig morgon

väcks av fåglar
kan det vara min röst du hör
Gråt inte 
Vi träffas snart igen.

Jan Hall

Begravningen äger rum i kretsen
av familjen

Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar,

Morfar och Gammelmorfar

Algot Karlsson
* 11 augusti 1917

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad

 Ekerö den 15 mars 2014

K A R I N
BARBRO

ELISABETH och HANS
Ronny och Celeste

Nicole  Erica
Övrig släkt och vänner

Tack för allt Du oss 
     har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen den 11 april
kl 14.00 i Ekerö kyrka. Därefter

inbjudes till minnesstund på
Ekebyhovs Slott. Osa till IGNIS
Alfa/Ekerö Begravningsbyrå 

tel 08-560 310 65 senast 4 april.
Valfri klädsel.

Ett stort och innerligt tack till
personalen på avd. Ekbacken,
Ekgården samt övrig personal 

för all den omsorg och omtanke 
ni visat oss alla.

Lisa Strömberg fyller 90 år
den 26 mars. Stor varm
grattiskram från oss alla. 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorna vid

åska

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blank-
steg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 
Ekerö
• Var ute i god tid – helst 2 
vecor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redak-
tionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt  i mån av utrymme 
• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 356 00

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

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 



Cirkus i Ekerö bibliotek drog fullt hus den 15 mars. I manegen 
fanns Teater Slava med sin gosedjurs-cirkus som bjöd på musik 
och akrobatik. Nästa barnkalas sker i Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra den 6 april då biblioteket firar sin 6-årsdag med hemliga 
gäster, tårta och Trolldiplomsutdelning.              FOTO: OVE WESTERBERG

Konsert Den 12 mars bjöd kulturskolans samtliga blåsorkestrar 
på konsert i Tappströmsskolan. Det var orkestrarna “Tut i luren” 
med de yngsta deltagarna, “Gorsel”, “En ton för mycket” och 
“Hjärtslaget” med de äldsta eleverna som uppträdde. Konserten 
avslutades i ett gemensamt stycke.                 FOTO: EWA LINNROS

Frukostmöte Över 60 företagare kom till näringslivsrådets frukostmöte för att lyssna till Monika Stenberg, planchef i Ekerö kommun 
som visade företagarna kommunens framtida planläggning för nya arbetsplatsområden. Butikschef Anna Hallstensson från Teliabutiken i 
Vällingby gav företagarna en lektion i den nya 4G tekniken.                                 
                  
                   FOTO: STEFAN PELLÉN

Vernissage Konstnären Thomas Löfdahl höll välbesökt vernissage 
den 8 mars i Hantverksstallet. Många besökare och köpsugna kom 
för att se hans utställning med humoristiska och känslosamma 
oljemålningar. 

 FOTO: HANTVERKSSTALLET

Vårtecken Våren har velat en aning under senaste tiden, men från olika håll på öarna har det kommit in omisskännliga tecken på att våren 
är här. På bilden ses blåsippor i Ekebyhovsparken i början av mars. Rapporter om vitsippor kom också in så tidigt som den 11 mars.  
                 FOTO: KRISTER SKÅNBERG

Vårtecken 2 I Ekerö centrum har träden fått ny, kortklippt vårfrisyr. 
Vissa, som växt sig alltför yviga, blev till och med jämnade med 
backen.                FOTO: LO BÄCKLINDER

Vikingatidens härskare Arkeolog Anna Lihammer berättade på 
biblioteket i Ekerö centrum 11 mars, med feministisk inriktning, om 
vikingatida härskarnas gods, gravar och religion för en månghövdad 
skara lyssnare.                                       

FOTO: FRIDA ERIKSSON

Löpträning på Adelsö stod på programmet när Adelsö IF hade 
bjudit in Mårten Westberg, löptränare och sommarboende på ön, 
den 16 mars. Närmare 70 adelsö- och munsöbor hade kommit till 
hembygdsgården för att få jogginginspiration.  

 FOTO: OVE WESTERBERG
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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

    Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

       Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården, 
alldeles intill Ekerö centrum

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

Det vänliga 
taxibolaget!

Välkommen att åka med oss 
på Ekerö Taxi, ditt lokala taxibolag

som hittar dit du ska!

som har oslagbar lokalkännedom 

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

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 

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.

3 MARS 
En bil parkerad i Väsbyområdet 

blir av med sina registreringsskyltar. 
Strax därefter tankar en misstänkt bil 
med just de stulna skyltarna på Statoil 
i Träkvista och smiter därefter från 
notan. 

Försök till stöld av bensin ur en par-
kerad bil inträffar i Närlunda.

Försök till stöld genom inbrott i bil 
sker hos ett företag på Ekerövägen vid 
Finnbo.

På Färentunavägen i Svartsjö inträf-
far stöld genom inbrott i bil. 

5 MARS
I Väsbyområdet slangas en parkerad 

bil på bensin genom att någon borrar 
hål i tanken. Brandkåren sanerar på 
platsen.

En container vid Träkvista torg 
utsätts för klotter.

Olaga intrång sker vid Löten på 
Munsö när flera personer klättrar 100 
meter upp i en elstolpe och hoppar 
fallskärm därifrån.

6 MARS
Smitning från en trafikolycka inträffar 

när en okänd förare kör in i en gara-
geport i Träkvista och avviker från 
platsen. 

7 MARS
En privatperson i Svartsjö utsätts 

för bedrägeri när någon öppnar sju 
mobilabonnemang i hans namn under 
en vecka.

I Väsbyområdet blir en bil av med 
en av sina registreringsskyltar.

8 MARS
Bensinstöld inträffar på Statoil, 

Ekerö när en person tankar och åker 
därifrån utan att betala.

9 MARS
Ytterligare en bil blir av med bensin 

genom att man borrar hål i tanken. Den-
na gång på parkeringen vid Tegel-
bruksvägen. 

Skadegörelse genom klotter sker när 
någon klottrar på en ytterdörr till ett 
företag på Tunnlandsvägen.

10 MARS
Två klotteranmälningar inkommer 

från kommunen.
En mobiltelefon blir stulen från ett 

företag i Ekerö centrum.

11 MARS
Viltolycka med rådjur sker på Ekerö-

vägen vid Munsö skola.
Vid parkeringen till Träkvistavallen 

inträffar en smitning från parkerings-
skada.

12 MARS
Snatteri av bensin sker på OKQ8, 

Ekerö.

13 MARS
En villa i Träkvista utsätts för stöld 

genom inbrott. 
Stöld av ett växelhus från en båtmotor 

inträffar i Närlunda.
Stöld genom inbrott i bil sker i Gus-

tavalund.
Brandförsvaret får in ett larm från 

en väktare om att en bil ligger på sidan 
i diket på Ekerövägen. Föraren och 
passageraren har dock lämnat bilen och 
gått hem. Brandmännen välter bilen rätt 
igen. 

14 MARS
Fyra klotteranmälningar inkommer 

från kommunen.
Stöld genom inbrott i en lokal inträf-

far i Drottningholm och en större 
mängd däck på fälg stjäls.

Brandförsvaret rycker ut och släcker 
en tom buss som börjat brinna på 
Ekerövägen vid Edeby.

En person grips för snatteri på Ica, 
Tappström. 

15 MARS
Brandförsvaret undanröjer ett träd 

som fallit över Färentunavägen vid 
Betlehemsskogen.

16 MARS
Fyra sommardäck blir stulna ur en 

gemensam garagelänga i Väsby. 

Olagliga fallskärmshopp

Flera personer klättrade upp i en elstolpe på Munsö och hoppade fallskärm därifrån den 5 
mars och blev därmed skyldiga till ”olaga intrång”.                  FOTO: ARKIVHyr 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

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 

070 - 558 0661

Hyr ut ditt 
hus 

skattefritt! 
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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



ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud TOMT 2 121 kvm . EP F. Dalvägen 3. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 5-7 rok, 163 kvm

Charmig villa Anno 1896 Underbar atmosfär med bla kakelugn & synliga takbjälkar Vacker trädgårdstomt i lantlig miljö
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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. AVGIFT 6 184 kr/månad. Inkl v/va, kabel-tv, sophämtning och förråd..
VISAS Sö 23/3 14.00-14.45. Må 24/3 18.00-18.30. Ekuddsvägen 18B. EKERÖ Oskar Ahlgren 070-826 83 00.

EKERÖ EKUDDEN 3,5 rok, 91,5 kvm

Smakfullt & ljust bostadsrättsradhus Centralt läge Mkt fräscht
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ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT 2 620 kvm. EP 77 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Stenstorpsvägen 9. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ADELSÖ STENBY 3 rok, ca 95 kvm

Enplansvilla med ogenerat naturnära läge Carport, gästhus & bastuhus
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ACCEPTERAT PRIS 3 475 000 kr/bud. TOMT 1 501 kvm. VISAS Sö 23/3. Ring för tidsbokning. Talgoxevägen 8.
EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ ÄLVNÄS Tomt/Fritidshus 3 rok, ca 40 kvm

Högt ogenerat läge Fantastisk panoramavy över Mälaren
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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