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Paviljonger
i väntan
på platser
Färingsöhemmet får platstillskott i form av
fristående, tillfälliga byggnader i väntan på det
särskilda boendet i Stenhamra. | 4

Bussdepån överklagad
Kommunstyrelsens beslut om att anta detaljplanen
för bussdepån i Enlunda är överklagat. Det innebär
bland annat att utvecklingen av Ekerö centrum stannar upp, men de som överklagar är dock positiva till en
centrumutveckling. | 6

Lovös reservatsbildning
I arbetet med att skapa ett naturreservat på Lovö har
man tagit stor hänsyn till de boende och de verksamheter som bedrivs där. | 10

’’

”Men i valet till Europaparlamentet den 25
maj kommer vi inte kunna rösta vid Karusellplan. Det har valnämnden bestämt.”
| 38-39 tyck

Radionyheter från öarna
Från och med den 11 april sänds nyheter från Mälaröarna i radio varje fredag morgon. Det blir även gäster i
studion, evenemangstips, sport och en lokal tävling tillsammans med väder och trafik. Mälaröarnas nyheters
Ewa Linnros är en av programledarna. | 8

Filminspelning med ”Snårpan”
Den 27 oktober dök en stor, grå mus
upp inne på ICA i Tappström, men
ingen vanlig sådan utan människomusen ”Snårpan” som var där för att
spela in film. Det är älvnäsbon My
Blomqvist Olsberg som har skapat

och är också den som spelar Snårpan.
Nu ska hon skapa och producera två
CD-skivor för barn, till dessa två skivor ska även två DVD-filmer göras.
My har engagerats av förlaget Hatten
som riktar sig till barn med olika svå-

righeter. Därför blir detta en teckenallsångsplatta och då ska alla låtarna
bli filmer där Snårpan och figuren
Sanna ska teckna innehållet. | 16
FOTO: EWA LINNROS

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922



Mycket
spring i benen
Sophia Sundberg är ultralöper-ska med stora meriter och en
stor vilja att möta äventyret på
sina löpturer. | 30
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Kvalitetsglasögon till lägsta

PRISGARANTI

Paviljonger vid Färingsöhemmet ska lösa bristen
på äldreboendeplatser i kommunen tillfälligt, men
oppositionspolitikerna är kritiska till beslutet. Mer
på sidan 4.
FOTO: LO BÄCKLINDER
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Vid köp av nya kompletta glasögon, bjuder vi på ett extra par från utvalt

sortiment (Värde: 2990:-). Gäller lagerglas +-6/-2.
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Ekeröbon och näringslivsprofilen Olle Nordberg är
en av drakarna i TV 8:s program ”Draknästet”, där
entreprenörer letar investerare. Läs mer om detta
på sidan 12.
FOTO: FREDRIK NILSSON

/ .......... Kl.....................

Tänk dig att få nyheter från Mälaröarna i
radion varje fredagsmorgon. Detta blir verklighet från den 11 april.
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Klockan 7 till 9 på Radio Viking 101,4 kan
du som pendlar eller du som är kvar på öarna,
få lokala nyheter och tips inför helgen varje
fredagsmorgon framöver. Mälaröarnas nyheters Ewa Linnros kommer tillsammans med
stenhamrabon Joakim Jonsson att programleda ”God morgon Mälaröarna”. Mer om det
ﬁnner du på sidan 8.
I detta nummer följer vi upp turerna kring
äldreboendet i Stenhamra, den kommande
reservatsbildningen på Lovö, senaste kommunfullmäktige och även vad som dryftades
på allmänhetens frågestund.
Reportaget berättar om en värld full av
prylar av alla de slag, på kultursidorna presenteras aktuella utställningar och så en stor,
grå mus...
Valfrågan denna gång handlar om miljö
och du kan också se hur engagerade mälaröborna var i årets Earth hour.
Fotbollssäsongen drar igång, MN har kollat

REDAKTIONEN

läget i lagen. Dessutom möter du en sportproﬁl som springer riktigt långt!
Sist men inte minst, mälaröbornas egna
åsikter på insändarsidan. Mycket nöje!
I detta nummer ﬁnner du:
Nyheter...................................................... sid 4-24
Mälaröreportaget ................................... sid 26-27
Kultur................................................. sid 25, 28-30
På G ...................................................................sid 31
Sporten .....................................................sid 32-34
Fokus................................................................sid 35
Öarna runt ..................................................... sid 36
Insändare..................................................sid 38-39
Familjesidan ................................................. sid 40
Privata annonsmarknaden ...................... sid 40
Larmet går ...................................................... sid 42

MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
Mälaröarnas nyheter startades av
Svenska Dagbladet 1949
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Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
Ekerö | Ekerö Tätort
Silverdalsvägen 33
Smakfullt och bra planerat Trivselhus byggt
2007 beläget på barnvänlig och lugn
återvändsgata. Högt och fritt läge med fina
stenläggningar och planteringar i trädgården.
Kök och vardagsrum i öppen planlösning, fyrafem sovrum och praktisk groventré med
tvättstuga. Här bor man nära skolor, bussar och
fritidsaktiviteter.

Accepterat pris 5 475 000 kr
Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum
Boarea 151 kvm + 16 kvm Tomt 1 400 kvm
Byggt 2007
Energiklass D
Visas Sön 6/4 13.15-14.15
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

3:a Ekerö | Drottningholm
Skolallén 24
Välplanerad nyrenoverad 3:a belägen i vackra Drottningholm. Två bra sovrum samt ett vackert
vardagsrum med högt i tak med synliga takbjälkar. Lägenheten har två härliga uteplatser.

4:a Ekerö | Färingsö Svartsjövägen 10

Accepterat pris 3 500 000 kr Avgift 3 195:-/mån (inkl vatten och kabel-tv (basutbud)) Boarea 71 kvm
Vån 1 av 1 Energiprestanda 52 kWh/kvm år Visas Sön 13/4 13.15-14.15
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Accepterat pris 1 800 000 kr Avgift 3 260:-/mån (värme och vatten) Boarea 83 kvm Vån 1 av 2
Visas Sön 13/4 10.00-11.00 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Adelsö
Hallstavägen 64
Ett underbart sommarställe med solig tomt
och mysigt litet fritidshus. Öppen spis och
vedspis i huset samt dusch och mulltoa i
gäststugan. Ca 250 m till två badplatser,
båtplats ingår! Här kan man njuta av lugnet,
även på vintern. Välkomna!

Accepterat pris 985 000 kr
Rum 2 rum, varav 1 sovrum
Boarea 27 kvm + 13 kvm Tomt 2 550 kvm
Byggt 1960
Visas Sön 6/4 11.00-12.00
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Närlunda
Sävstaholmsvägen 5

Ekerö | Närlunda
Sävstaholmsvägen 5

Bra 1 ½ plans hus på 80 kvm högt och bra
beläget i Närlunda med närhet till skola och
närservice. Huset som kräver en del renovering
har stor potential att bli ett charmigt boende.
Här har du verkligen chansen att skapa ditt
drömhus! Möjlighet finns att köpa till tomt.

Nu har du chansen att köpa en av de få
kvarvarade tomterna i Närlunda. Nu säljs tre
stycken tomter om ca 811-840 kvm. 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!

Accepterat pris 2 700 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 80 kvm Tomt ca 819 kvm
Byggt 1935
Energiklass G
Visas Sön 6/4 13.00-14.15
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Ekerö | Munsö Draknäsvägen 39
Accepterat pris 2 250 000 kr -2 500 000 kr
Visas Sön 6/4 13.00-14.15
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 200 kvm + 120 kvm Tomt 2 748 kvm Byggt 2008
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80
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”Redan 2009 nämnde vi att vi behövde en plan B...”

ÄLDREVÅRD

’’

Kommunens platser räcker inte
Nya paviljonger ska möta behovet av särskilt boende för äldre
FÄRENTUNA | Ett tiotal personer i kö och lika många som har
plats i särskilda boenden utanför
kommunen, visar på hur stor
bristen på äldreboendeplatser
är i kommunen. Paviljonger vid
Färingsöhemmet ska lösa problemet tillfälligt, men oppositionspolitikerna är kritiska mot beslutet.
Att kommunens egna platser i äldreboendena inte räcker till är känt
sedan länge. Ett tiotal gamla bor
idag på äldreboenden utanför kommunen och lika många står i kö för
en plats. Bygget av det särskilda boendet som planerats sedan länge i
Stenhamra, har blivit försenat bland
annat på grund av att det överklagats ytterligare en gång och i dagsläget räknar man med att det inte ska
stå klart förrän hösten 2016.
För att lösa platsbristen fram tills
Stenhamraboendet är klart beslutade socialnämnden vid sitt sammanträde den 26 mars att placera ut
tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.
– Vi har vetat länge att det skulle
bli förseningar av äldreboendet i
Stenhamra. Redan 2009 nämnde
vi att vi behövde ha en plan ”B” och
att den skulle innebära att vi bygger
ut Färingsöhemmet. Det har också
funnits medel för detta i budgeten
sedan dess, säger Staffan Strömbäck
(M), socialnämndens ordförande.
Oppositionen röstade dock emot
beslutet om paviljongerna vid socialnämndens möte och Inger Andersen (S) lämnade in en reservation.
Socialdemokraterna har även lämnat in en motion på samma tema där
de vill att man skyndsamt utreder
alternativ.
– Vi tycker att det är helt vansinnigt att sätta upp tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Vi vill
att man istället ska utreda noga om
man kan bygga om och bygga ut Färingsöhemmet för att kunna ha det
kvar, säger hon.

Hon hänvisar bland annat till det
vite på tre miljoner som Arbetsmiljöverket tilldömer kommunen den
1 januari 2016 om de inte åtgärdar
de brister i toalettutrymmena som
konstaterats. Den kostnaden, plus
paviljonghyra och inredning tycker
hon borde mätas mot vad det skulle
kosta att bygga om hela Färingsöhemmet.
Staffan Strömbäck avvisar dock

den lösningen som orimlig.
– Färingsöhemmet är i nuvarande
skick inte aktuellt som långsiktig
lösning för framtidens äldreboende.
Om en framtida lokalisering till Färentuna blir aktuell, skulle det i så
fall kräva en totalrenovering. Då är
det inte bara arbetsmiljön som kräver ombyggnad, utan man måste
även åtgärda ventilationen och möjligen även andra delar av fastigheten.
Det är självklart inte realistiskt att
låta de gamla bo kvar under en sådan
totalrenovering, som sannolikt tar
ett par år att genomföra. Det är möjligt att det i så fall skulle vara klokast
att riva Färingsöhemmet och bygga
nytt, säger han och fortsätter:
– Om de idéer som oppositionen
framför nu, hade framförts vid något av de tidigare tillfällen under
nästan fem år när frågan om tillfällig
utbyggnad hade diskuterats, skulle
det kanske ha funnits anledning
att fundera på om det fanns en god
tanke bakom.

”Vi tycker att det är helt
vansinnigt att sätta upp
tillfälliga paviljonger vid
Färingsöhemmet”

Han tycker dessutom att det är
orimliga regler som Arbetsmiljöverket lutar sig mot när de mäter
avstånden mellan toalettstolen och
handfatet.

Om ungefär ett år kommer tillfälliga paviljoner att placeras vid Färingsöhemmet. Dessa ska erbjuda plats åt de äldre som
behöver särskilt boende fram tills Stenhamraboendet blir färdigbyggt.
FOTO: LO BÄCKLINDER

– Vi har inte fått några som helst signaler från personalen om att det är
negativt för deras arbetsmiljö, utan
det här handlar om att Arbetsmiljöverket har gått med måttband. Nu
har vi dock återkopplat till dem för
att visa att vi gör allt vi kan för att
bygga ett nytt boende som uppfyller kraven, säger han med en förhoppning om att kommunen inte
ska behöva betala vitet.
Inger Andersen pekar också på den
mänskliga aspekten av paviljonglösningen.
– Att gamla människor ska bo i
tillfälliga paviljonger med allt vad
det innebär för dem och för personalen, för att sedan ﬂyttas till Stenhamra är inte vettigt, menar hon.
Enligt Staffan Strömbäck blir det
dock bara tal om att det är de personer som står i kö för plats som

kommer behöva ﬂytta först till
ett tillfälligt boende och sedan till
Stenhamraboendet när det är klart.
– Av erfarenhet vet vi att de som
bor utanför kommunen gärna stannar kvar även om de erbjuds plats i
kommunen. Så var det när vi invigde Kullen till exempel. Det är heller
inte fråga om att de som idag bor på
Färingsöhemmet ska ﬂytta till de
nya paviljongerna, säger han.
Att det ska ta ett år att få de tillfälliga paviljongerna på plats är alldeles för lång tid tycker Gun Häll, ordförande i Färingsö PRO.
– Vi vet ju alla att om man är bedömd att få komma till ett särskilt
boende så är man riktigt dålig. Anhöriga kanske inte heller orkar mer,
vilket kan innebära att man får ﬂer
som behöver plats. Politikerna har
väl fått samma information som vi
i pensionärsorganisationerna, om

att det behövs ytterligare särskilda
boenden inom en snar framtid.
Det är alltså hög tid att börja fundera på var nästa särskilda boende
ska byggas, vi vill inte vara med
om samma elände igen om några
år, säger hon.
Staffan Strömbäck menar att diskussioner redan pågår om det framtida behovet av ytterligare ett äldreboende och var detta lämpligtvis
ska placeras.
– Nämnden har pekat på behovet, under ett par år, av att planera
för ytterligare ett äldreboende efter
att Stenhamraprojektet är klart. Vi
följer varje år upp den prognos som
ligger till grund för beslut om utbyggnad, säger han.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

Starta Grillen!

apsgris.
Svensk rre godare
Saftiga
rikare!
och smak

Demo i butik!
Provsmakning fredagen
den 4 april mellan 11–19.
Välkommen!


/kg

Charkkillarna tipsar:

Swedis

h meat
choppe
the en
d
glish w
ay!

TAYLOR & JONES

bästa färska korven!

Benfri karré av rapsgris
Scan. Ursprung Sverige. I bit.


Taylor & Jones
färska korvar
Taylor & Jones. Salciccia, Welsh
dragon och Bacon chipotle.

2 för




/kg

Gott till grillat!

 
/st

/kg

Fläskﬁle av rapsgris
Scan. Ursprung Sverige. Hel.

V i gör den själva!

 


/hg

Fetaost

Rödbetor förkokta

Tappens pastasallad

Zeta. 150 g.
Jfr pris 116:60/kg.

ICA Rätt enkelt. 400 g.
Jfr pris 25:00/kg.

Jfr pris 99:00/kg.

Priserna gäller vecka 14 t o m söndag 6/4-14 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insdandare@malaroarnasnyheter.se

BUSSDEPÅN

Ilustrationen ovan så som kommunen framställer bussdepån.
Flera överklaganden har inkommit, bland annat från Eneby Enlunda
ILLUSTRATION: KARAVAN ARKITEKTUR & LANDSKAP
vägsamfällighet.

Bilden ovan är en illustation från en tidigare presentation som sakägarna tagit fram, där de
visar hur de tror att bussdepån kan komma att se ut. Det man bland annat reagerar starkt
ILLUSTRATION: EVA FABRICIUS
mot är den planerade bergsskärningen.

Bussdepån överklagad
FÄRINGÖ | Kommunstyrelsens beslut att anta detalj-

planen för bussdepån i Enlunda är överklagat. Det
innebär bland annat att utvecklingen av Ekerö centrum stannar upp, de som överklagar vill dock poängtera att man är för en centrumutveckling.
– Det här är ju faktiskt det största ingreppet i Färingsös natur i modern
tid och då tycker vi att man kan ställa lite krav på fakta och utredningar.
Det viktigaste som vi ser, det är att
man vill spränga bort ett berg helt
i onödan. Alternativa platser med
betydligt mindre miljöpåverkan
ﬁnns och är helt realistiska. Dock
har man i ett tidigt skede låst sig
vid den föreslagna platsen och sålt
tomten till SL. Efter det har man
gjort sken av att utreda olika platser
utan att ha gjort det. Utöver detta är
planen en liten frimärksplan som
ej tar hänsyn till våra barns och
vuxnas säkerhet när de ska till och
från bussen., säger Mikael Hellgren,
ordförande i Eneby Enlunda vägsamfällighet, som överklagat beslutet om antagandet av detaljplanen.
I deras överklagan väger avsaknaden av identiﬁering, beskrivning
och utvärdering av andra, alternativa platser tungt.
– Alternativ ska enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
analyseras och det har inte skett.
Vi har dessutom i vår överklagan
med ett dokument där man i kommunstyrelsens arbetsutskott har
undertecknat ett beslut om att inte
utreda alternativ, sa Kenneth Nyström, suppleant i Eneby Enlunda
vägsamfällighet, då kommunen
hade allmänhetens frågestund den
25 mars.
I samfällighetens överklagan ﬁnns
också en miljöpåverkansmatris för
alternativa platser. Matrisen har
föreningen själv tagit fram. De platser som är med är den föreslagna i
Enlunda, Enlunda väster, Enlunda
öster, Västeräng Betlehemsskogen
samt före detta grustaget i Älvnäs.
Fyra av dessa har undersökts av SL,
Älvnäs är inte undersökt. I doku-

mentet står att kommunen inte utvärderat någon av dessa platser.
– Vi har försökt vara så objektiva som möjligt men alternativet
att placera bussdepån på södra Färingsö, den är i särklass den mest
miljöpåverkade platsen av alla alternativen, sa Kenneth Nyström.
Byggnadsnämndens ordförande
Lennart Nilsson (M) svarade på
detta.
– Det är inte så mycket att kommentera. Det är för överprövning
och det får i så fall de (länsstyrelsen,
reds.anm.) ta ställning till.
Även kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) yttrade
sig i saken.
– Jag och andra förtroendevalda
träffar mycket folk och de ﬂesta
tycker som vi, att det är en osedvanligt väl vald placering. Du sa själv att
den ska ligga ”någon annanstans”.
De ”andrastansen” är väl väsentligt
mycket sämre, än den nuvarande
placeringen nära Färingsö träs korrigerade plåtvaruhus. Vad beträffar
alternativen, har fullmäktige fått
en ordentlig genomlysning i frågan. Sedan är det alltid så att någon
överprövande myndighet skulle
kunna komma fram till någonting
annat, gud förbjude, men det här är
extremt viktigt för Ekerö kommuns
utveckling. Dels att vi kan ﬂytta
bussdepån från Ekerö centrum och
utöka det, dels för att få en bättre
kollektivtraﬁk.
Kenneth Nyström replikerade:
– Jag vill understryka att vi som
har varit med i den här aktionsgruppen, vi är givetvis för Ekerö tätorts
och Ekerö centrums utveckling.
Det enda vi har ställt krav på, det
är att man ska analysera alternativen, det vill säga det som plan- och
bygglagen och miljöbalken säger.
Det visar att ni sliter på skattebe-

”Det är tråkigt att man
inte har hörsammat våra
krav som har plats i lagrummet, att analysera
alternativen”
KENNETH NYSTRÖM

”Sedan är det alltid så
att någon överprövande
myndighet skulle kunna
komma fram till någonting annat, gud förbjude,
men det här är extremt
viktigt för Ekerö
kommuns utveckling”

talarnas pengar i hela den här processen. I Stockholm rev Mark- och
miljödomstolen upp detaljplanebeslutet för Slussen därför att man
inte hade analyserat alternativen.
Vi tror att länsstyrelsen kommer
att fatta samma beslut utifrån vår
överklagan. Det är tråkigt att man
inte har hörsammat våra krav som
har plats i lagrummet, att analysera
alternativen. För de enda analyser
som ﬁnns, jag citerar Lennart Nilsson, det är kaffebordsdiskussioner.
Tyvärr.
Flera överklaganden har inkommit, bland annat från Färingsö trä.
I deras överklagan tar man bland
annat upp framtida traﬁkproblem
samt markintrång och man efterfrågar en fördjupande analys på
bland annat dagvattnet i hela området.
Även Eneby Enlunda vägsamfällighet kritiserar den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts och
anser att den är inkorrekt och inte
speglar verkligheten.
Vad händer nu? Länsstyrelsens
prövning av överklagandet bör ske
inom cirka 8 till 12 månader, det vill
säga till vintern 2014/15. Går det vidare till Mark- och miljödomstolen
bör prövning ske inom cirka 6 månader. Prövningstillstånd till Markoch miljööverdomstolen avgörs
inom cirka 3 månader eller vintern
2016/17.
Enligt den plan som Traﬁkförvaltningen (SL) och kommunen
fortfarande har, kommer depån
enligt tidplanen kunna börja byggas 2017. Eventuell begäran om förtida markåtkomst (av privatperson
i området utmed Färentunavägen)
prövas av lantmäteriet efter laga
kraft eller inom 3 till 6 månader, det
vill säga sommaren 2017 om ingen
frivillig uppgörelse träffats innan.
Samtidigt kommer traﬁkverket
arbetsplan för ombyggnad av traﬁkkorsningen påbörjas under våren
2015 och avslutas inom 1,5 till 2 år,
alltså till hösten 2016/våren 2017.

PETER CARPELAN

FAKTA BUSSDEPÅN

>> Den detaljplan för
bussdepån som antogs 2011,
upphävdes av länsstyrelsen.
Kommunen ålades att göra
en miljöbedömning och inom
ramen för den, också upprätta
en miljökonsekvensbeskrivning där miljöpåverkan skulle
identifieras, beskrivas och
bedömas. Detta gjordes och
detaljplanearbetet började om
med samråd.
>> Detaljplanen ifrågasattes i
maj 2013 av berörda fastighetsägare och boende i området.
Man ansåg bland annat att
planen stred mot kommunens
översiktsplan, att den planerade bergsskärningen var oacceptabel och att planen hade en
rad felaktigheter. Länsstyrelsen
ansåg att det fanns skäl att
upphäva antagandebeslutet av
detaljplanen och ålade kommunen att göra en miljöbedömning och inom ramen för den,
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

>> Sakägare och även andra,
lämnade in yttranden till kommunen. Synpunkterna sammanställdes, planen omarbetades och ställdes ut under
oktober 2013.

>> Stadsarkitektkontoret
sammanställde de inkomna
synpunkterna på detta utställningsförslag. På kommunfullmäktiges sammanträde den 18
februari i år antogs detaljplanen
för Enlunda.

>> Beslutet om antagandet av
detaljplanen är nu överklagat till
länsstyrelsen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Gudstjänster

Våga vara den du i Kristus är,
den i hans tanke, den i hans kärlek,
den i hans ögas eviga ljus du är.

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG6 APRIL
Adelsö kyrka 11.00
SÖNDAGSMÄSSA,Karin Frödinger,
orgel: Birgitta Ruthberg
SÖNDAG 13 APRIL
Munsö kyrka 11.00
PALMSÖNDAGSGGUDSTJÄNST
Henrik Hammar, orgel: Irene Hammar

Skuld och rädsla trycker dig inte mer
nu är du fri att älska och tjäna
dem som du möter, Jesus som bor i dem.
Psalm 87 v 1,3

EKERÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 6 APRIL
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA – OFATTBART ÄLSKAD
Mårten Mårtensson, körsång,
orgel: Kerstin Baldvin
SÖNDAG 6 APRIL
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA– OFATTBART
ÄLSKAD, Mårten Mårtensson,
körsång, orgel: Kerstin Baldwin
ONSDAG 9 APRIL
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund
musik: Helena Hansson
SÖNDAG 13 APRIL
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund, Sonorakören, dirigent: Birgitta Ruthberg
SÖNDAG 13 APRIL
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST MED HELIGA
DANSER, Jonas Gräslund, Anne-Li Holmgren Lomaeus, Musik: Helena Hansson,
14.00 möjlighet att öva dans
ONSDAG 16 APRIL
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA,Mårten Mårtensson
musik: elena Hansson

KYRKRADION
RADIO VIKING 101,4
varje lördag kl 12.00-13.00
5/4 Diakoni Christian Appelsved
intervjuar Birgitta Sommarbäck
12/4 Vem förvarar det goda,
M Abrahamsson intervjuar Inger Linge

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 6 APRIL
Hilleshögs kyrka11.00
ÖNSKEPSALMSGUDSTJÄNST
Jeanette Frenkman,orgel: Jonas Lundahl,
ﬁol: Ehrling Weibust
ONSDAG 9 APRIL
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA, Lars Brattgård
orgel: Rickard Backlund
SÖNDAG 13 APRIL
Herman Palmsalen 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA,
Yngve Göransson, Annika Becker, Orgel:
Birgitta Levin, Barnkören & Ungdomskören
MÅNDAG-ONSDAG14-16 APRIL
Timmermannens kapell 18.30
PASSIONSANDAKTER

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 6 APRIL
Lovö kyrka 11.00
TEMAGUDSTJÄNST – FRÅN GRUS TILL
ÄDLA STENAR, Karin Boyes texter
Visgruppen Kristall, präst: Marianne
Häggkvist, orgel: Roger Tanner
SÖNDAG 13 APRIL
Lovö kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ & STORA,
Marianne Häggkvist, Lovö barnkör under
ledning av Klara Valkare
TISDAG 15 APRIL
Drottningholms slottskyrka 19.00
PASSIONSANDAKT, Marianne Häggkvist,
orgel: Birgitta Ruthberg

“Smått och gott”
MÅNDAG
Ekebyhovskyrkan 18.20-21.00
7/4 TEOLOGI FÖR NYFIKNA
Vem försvarar det goda?

TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15
MEDITATION enligt zazen metoden
Färentuna församlingshem 12.00
TISDAGSSOPPA
Munsö församlingsgård 13.30-15.30
8/4 KAFFESTUND PÅ MUNSÖ,
Ekebyhovskyrkan 19-20.30
8/4 STICKCAFÉ
Adelsö hembygdsgård 13.00-15.00
15/4 Flitiga ﬁngrar
Kyrkornas second hand 13.00-20.00
INLÄMNINGEN ÖPPEN

ONSDAGAR

Passionstid ...

D

Ekebyhovskyrkan 19.00-21-30
UNGDOMSKVÄLL
Stenhamra församlingsgård 17.30
ONSDAGSCAFÉ, Birgitta Sommarbäck

e sista veckorna av fastan kallas för passionstiden. Passion är ett ord som vi förknippar med stark förälskelse
och kärlek.
Och visst handlar det om KÄRLEK. I Johannesevangeliet hittar vi Jesu avskedstal där han talar om sin död – men också hur
vi ska leva: Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som
jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv
för sina vänner. (Joh 15: 12-13)
Kärlekens väg är ingen enkel väg – människor som riskerat
eller riskerar sina egna liv i kampen för det goda lämnar avtryck.
För de flesta av oss handlar kampen för det goda inte om liv
och död – men om vardagsmod. Mod att se på varandra och den
värld vi lever i med kärlekens ögon.

Färentuna kyrka 10.00
11/4 LJUS- OCH SÅNGSTUND, Annika Becker

LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, 10.00-14.00

8/4 19.00 Fasteandakt hos Karin och
Fredrik Wahlberg Liljeström, Långa raden 6,
tel 759 02 21, Marianne Häggkvist
15/4 19.00 Drottningholms slottskyrka
PASSIONSANDAKT, Marianne Häggkvist,
orgel: Birgitta Ruthberg

Ekebyhovskyrkan 11.45
LUNCHMUSIK
Från A till Ö: D Kerstin Baldwin orgel

LÖRDAG 5 APRIL
till samtal.
er:
ntroduktion
Långfredagsgudstjänst i Lovö kyrka
Lunch
Avslutning

MÅNDAG 14/4 -ONSDAG 16/4
18.30 Passionsandakt, Timmermannens
kapell, 14/4Lars Brattgård, Rickard Backlund
15/4 Lars Brattgård, Rickard Backlund
16/4 Yngve Göransson, Rickard Backlund

FILM

LÖRDAG 12 APRIL
15.00 Skå kyrka
KONSERT – MUSIK I FASTAN,
sång. Anna-Karin Schäfer,
piano och orgel. Rickard Backlund

FREDAG

TISDAGAR

TORSDAGAR

19.00 Drottningholms slottskyrka
KONSERT – MUSIK AV BACH, BYRD OCH FISCHER
Bengt Tribukait, orgel
(Releasekonserterna uppskjutna till senare tillfälle)

Ekebyhovskyrkan
11.45 LUNCHMUSIK 12.00 SOPPLUNCH
10/4 SOPPLUNCHEN INSTÄLLD
Stenhamra församlingsgård
3/4 kl 12.00 SOPPLUNCH – Brödförsäljning
10/4 kl 13.00 PÅSKBUFFÉ (100:-)
Anmäl dig till husmor senast 3/4
18.00 GUDSTJÄNSTFÖRBEREDELSE
10/4 FÖR PÅSKHELGENS GUDSTJÄNSTER

ANDAKTER

MUSIK

15.00 Herman Palmsalen
KONSERT – Mämus: Mozarts Fagottkonsert

TORSDAGAR

MÅNDAG 14/4 -ONSDAG 16/4
kr
anmälan,
ning om ev matallergi

RETREAT – STILLA TIMMAR

19.00 FILMKVÄLLAR UNDER STILLA
VECKAN - Herman Palmsalen
14/4 TO KILL A MOCKINGBIRD,
15/4 JAKTEN,
16/4 MONSTERS,
Christian Appelsved, Lars Brattgård, Yngve
Göransson – 40 kr för ﬁlm och ﬁka

LÅNGFREDAG 18/4
Klockargården Lovö 10.00-16.00
10.00 Samling i Klockargården där vi går in i tystnaden vi deltar i långfredagsgudstjänsten i Lovö kyrka,
sedan kan vi måla, läsa, promenera, lyssna på musik,
få möjlighet till enskilt samtal.
Avgift 50:- (Lunch och kaffe ingår)
Anmälan till Anita Lahham, 08-560 387 29
senast 14/4

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
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ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND

Misstänkt för
övergrepp får
skadestånd
EKERÖ | En ekeröbo får sex tusen
kronor i ersättning efter att ha suttit frihetsberövad för sexuellt övergrepp mot barn men sedan friats.
Det beslutar justitiekanslern. Inget
åtal väcktes då förundersökningen
mot mannen lades ner i samband
med avslag på häktningsframställningen. Mannen ansågs därefter
vara berättigad till ersättning för
det lidande som frihetsberövandet
får antas ha inneburit för honom.

z

Cyklist döms
till böter för
vådlig påkörning
EKERÖ | Kollisionen mellan cyklisten och kvinnan i Ekerö kommun
ledde till att hon hamnade på marken och bröt armen. Nu döms mannen som cyklade till 50 dagsböter
och nära 20 000 kronor i skadestånd
för vållande till kroppsskada, enligt
en dom i hovrätten som fastställer
beslutet i lägre instans. Domstolen
menar att mannen agerade oaktsamt genom att cykla så fort att han
inte kunnat undvika påkörningen.

100

| nyheter
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Många frågor utan svar
KOMMUNEN | Kommunfullmäktiges möte den 25 mars, inleddes
med allmänhetens frågestund.
Ämnen som bland annat kom upp
var bussdepån, äldreboendet i
Stenhamra och skolmiljön.
Kaféet i Mälarö kyrka fylldes framförallt av kommunens förtroendevalda inför allmänhetens frågestund. Men en väl förberedd, om än
liten skara medborgare fanns också
på plats.
Beslutet om att lägga bussdepån i
Enlunda har överklagats och först ut
var färingsöbon Kenneth Nyström
med en fråga om kommunfullmäktiges beslut om placeringen.
– Vi har under två år tjatat om en
redovisning av alternativa platser,
men ingen sådan har presenterats.
Vad är anledningen till att inga alternativ har analyserats?
Byggnadsnämndens ordförande
Lennart Nilsson (M) svarade att det
förts diskussioner om alternativa
placeringar och att dessa framförallt
förts mellan tjänstemännen och SL.
Ämnet diskuterades fram och
åter, mer om bussdepån och överklagandet av beslutet på sidan 6.
Tomas Graveley var näste frågestäl-

elever skrev
prov på dator

EKERÖ | När det var dags för niondeklasseleverna i Tappströmsskolan att skriva uppsats inom ramen
för nationella proven, kunde alla
skolans 100 elever i årskursen göra
det på dator.
– Jag tror att det är unikt i vår
kommun, säger Anneli Jeppsson,
skolans rektor.
Vanligtvis är det främst elever
med läs- och skrivsvårigheter som
får möjlighet att använda dator,
men inför årets nationella prov har
både skolan och kommunens ITavdelning jobbat hårt för att öka
datortätheten på skolan.
– IT-avdelningen har gjort ett
fantastiskt jobb med att förbättra
vårt trådlösa nätverk och vi har
sett till att laga beﬁntliga och köpa
nya datorer, så att vi nu har hundra
stycken, berättar Anneli Jeppsson.

z

Bristande hygien
hos cateringﬁrma
EKERÖ | En cateringﬁrma i Ekerö
kommun förbjuds att hantera livsmedel. Det beslutar kommunens
inspektörer efter en kontroll, som
genomfördes på grund av att verksamheten inte hade anmält sig som
livsmedelsanläggning.
Det visade sig vid inspektionen
att lokalen var mycket smutsig och
att sopor förvarades i öppna sopkärl. Det saknades också tvål och
papper vid det enda handtvättstället som fanns. Verksamheten måste nu åtgärda bristerna innan de får
börja hantera livsmedel igen.

z

lare. Äldreboendet var området och
han undrade när det fjärde äldreboendet ska byggas och var. Med tanke
på den tid det tagit med Stenhamra
tyckte han att det var dags att börja
med planeringen för nästa boende.
Angående turerna kring Stenhamra

KOMMUNFULLMÄKTIGE

hänvisade socialnämndens ordförande Staffan Strömbäck till att man
bland annat från politiken lyssnat
till stenhamraborna som inte tyckt
att första lokaliseringen var lämplig
och de olika hindren som uppstått i
processen därefter. Planeringen för
ett fjärde boende är redan igång lät
Staffan Strömbäck meddela.
– Grundprognosen gjordes redan
för fem år sedan och den uppdateras varje år för att se om behovet av
äldreboenden följer prognosen. Den
senaste ﬁck vi för några veckor sedan
och den visar att behovet är något
lägre än vad prognosen anger.
Mer om detta på sidan 4.
Gösta Olsson var näste medborgare
att fatta mikrofonen. Han tog upp
exploateringen av Ekerövallen där
ett optionsavtal ﬁnns att Småa får
förvärva marken från kommunen
för cirka 45 miljoner kronor. Gösta
Olsson har fått information från
kommunen om att det inte ﬁnns
några minnesanteckningar överhuvudtaget i säljprocessen, endast
avtal om försäljning av marken samt
dokument skrivna mellan kommunen och Ekerö IK för att föreningen
hade nyttjanderätt till marken och
avstod från den för 12 miljoner kronor.
– Hur kan man sälja mark för cirka
45 miljoner kronor och det inte ﬁnns
ett enda dokument om säljprocessen i diariet? Har Ekerö kommun
riktlinjer för försäljning av kommunal egendom?

Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) ﬁck stå till svars,
det vill säga hans svar blev att det är
helt omöjligt att besvara diarefrågor
på rak arm utan att vara förberedd.
– När det gäller riktlinjer kan jag
inte heller svara på rak arm, annat än
att när man säljer fast egendom och
mark, behöver ingen upphandling
göras. Det är fritt att sälja den.

att mindre klasser är viktiga och speciellt på lågstadiet? Man vill minska
klasstorlekarna i Ekebyhovsskolan,
hur ska det då gå till när skolan är
extremt trångbodd med lokalbrist
enligt såväl rektor som lärare? Finns
det en lösning via lågstadielyftet,
som gör att mitt barnbarn på lågstadiet, kommer att gå i en klass med
färre elever nu till hösten?

”Vi har under två år
tjatat om en redovisning
av alternativa platser”

Svaret uteblev. Tekniska nämndens
ordförande Adam Reuterskiöld (M)
lyfte fram alla insatser som gjorts
i andra skolor i kommunen samt
att Ekebyhovsskolan står inför en
upprustning framöver. Barn- och
utbildningsnämndens andre vice
ordförande Hanna Svensson (S) berättade att en kapacitetsplan är framtagen.
– Problemet är inte att klassrummen är för små, problemet är att vi
har för stora klasser. Jag tror inte att
man kan bedriva en bra verksamhet i en klass med 28 till 30 elever.
Det viktiga är att vi på lång sikt följer den här kapacitetsplanen och att
vi ser till att vi bygger skolor som är
tillräckligt många för kommunens
barn och elever. Där är vi inte ännu.
Vi har ett eftersatt underhåll och vi
håller på och renoverar, men det går
för långsamt.
Efter cirka en timma var frågestunden slut och kommunfullmäktiges möte tog vid.

Huruvida någon värdering gjorts
utan att den blivit diarieförd, gick
inte heller att svara på. MN följer
upp detta ärende i kommande nummer.
Gösta Olsson tog även upp de
stora barngrupperna på lågstadiet.
Han har själv barnbarn på skolan och
citerade MN:s artiklar i nummer 4,
där både lärare och föräldrar vittnar
om problematiken kring detta och
nummer 5, där Ekebyhovskolans
rektor bekräftar att de är trångbodda.
– Som ni vet är den enskilt största satsning i alliansens vårbudget,
lågstadielyftet. Syftet är att varje
lågstadieklass i Sverige ska kunna
minskas med fyra eller fem elever.
Har alliansen på Ekerö ambitionen
att utnyttja lågstadielyftet och följa
Reinfeldts och lärarnas påståenden,

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Vi vill dessutom satsa en miljon kronor på sommarjobb”

’’

Överskott och kö-prat på dagordningen
KOMMUNEN | Tillskott av pengar
i ladorna, diskussioner kring
kommunens ärendehanteringar
och trafikproblem ventilerades
från talarstolen under senaste
kommunfullmäktigesammanträdet den 25 mars.
– Jag blir snudd på tårögd av glädje
när jag ser vilket resultat vi har och
vilken välskött kommun vi alla bor i.
Det beror på att politiker och tjänstemän har samverkat för att få detta
goda resultat på nästan 52 miljoner
kronor plus, sa Peter Carpelan (M),
kommunstyrelsens ordförande, när
han som förste talare kommenterade 2013 års resultat.
Han förklarade att överskottet är
ett resultat av ökade skatteintäkter,
lägre räntekostnader och högre försäljningsintäkter än väntat.
– Vi vill höja ett varningens ﬁnger
för att dessa pengar till stor del kommer från försålda tillgångar och
att dessa kommer att ta slut någon
gång, kontrade oppositionsrådet
Lars Holmström (S) och hänvisade
till att det kommer komma tider när
tillgångarna behövs.
Nästa punkt på dagordningen
gällde att ge förslag på hur en del av
överskottet ska användas och i stora

drag var alliansen och oppositionen
ense om fördelningen.
– Vi vill lägga tolv miljoner kronor
resultatutjämningsreserven
för en långsiktigt starkt ekonomi.
Fyra miljoner kronor satsar vi på
infrastrukturen som till exempel
pendelbåtstraﬁk och nio miljoner
kronor satsar vi på extra underhåll
för till exempel äldreboenden och
skolinvesteringar. En miljon kronor
vill vi lägga på vidare IT-satsningar
och mattelyftet, konstaterade Peter
Carpelan.

”Jag blir snudd på
tårögd av glädje när jag
ser vilket resultat vi har
och vilken välskött
kommun vi bor i”

Oppositionen var i stort sett nöjd
med alliansens förslag men på ett
par punkter skilde sig deras alternativa disponering av beloppen åt.
– Det är ett bra förslag, men vi har
ett lite bättre. Vi vill avsätta 10 miljoner kronor i resultatutjämningsreserven och lägga ytterligare en

miljon kronor på underhållet så att
det blir tio miljoner kronor. Vi vill
dessutom att man ska satsa ytterligare en miljon kronor på sommarjobb till kommunens ungdomar, sa
Lars Holmström.
En lång diskussion följde angående huruvida de 100 sommarjobbsplatser som erbjuds till ungdomar i kommunen räcker eller inte,
men till slut röstades alliansens förslag igenom.
En motion som lämnats in av
Miljöpartiet hanterades och gällde
önskan om ett införande av bestämmelser som ska säkerställa att befarade missförhållande i kommunala
verksamheter och lokaler snabbt blir
åtgärdade.
– Vi har fått ytterligare bevis på att
hanteringen inte fungerar genom
Mälaröarnas nyheter som skriver
om OVK-protokoll (obligatorisk
ventilationskontroll reds. anm.)
som inte ﬁnns, sa Lena Holst (MP).
Tekniska nämndens ordförande
Adam Reuterskiöld (M) konstaterade att det är bra att missförhållanden kommer fram, men menade
att kommunens beﬁntliga rutiner
fungerar.
– Vem som helst kan titta på det
hundratal OVK-rapporter som görs

av kommunen. Det här är en enda
som inte har hanterats på rätt sätt.
Det gör inte att vi har ett problem
i processen, utan att vi har ett problem med just den dokumentationen i den hanteringen av det ärendet, sa han.
Köerna på Ekerövägen mellan
Träkvista och Närlunda blev föremål
för diskussion när Hanna Svensson
(S) ställde en fråga till Adam Reuterskiöld om huruvida han anser att
tillräckliga åtgärder har vidtagits för
att komma tillrätta med bilköerna
som uppstår varje vardagmorgon i
Närlundakurvan.
– Ja och nej, svarade Adam Reuterskiöld och förklarade att traﬁkljusen har trimmats så gott det går,
men att ytterligare åtgärder väntar.
Han beskrev att det kommer bli
en annan traﬁklösning för till- och
frånfart vid utbyggnaden av Wrangels väg. Bland annat kommer det att
byggas en ny rondell och gångtunnel som kommer ligga intill den nuvarande gångtunneln.
Hanna Svensson tackade för svaret men efterlyste en tydligare plan
för när problemen ska vara lösta.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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NYHET!
Handla hos oss
och välj till
HELHETSTJÄNSTEN

RADIO

Kontakta oss eller
kom in så
berättar vi mer!
Vi samarbetar bland annat med
Joakim Jonsson och Ewa Linnros kommer hålla mälaröborna sällskap i radion under fredagsFOTO: MÄLARÖARNAS NYHETER
morgnarna från och med den 11 april.

”God morgon
Mälaröarna”
MÄLARÖARNA | Från och
med den 11 april kommer
nyheter från Mälaröarna
även att kunna höras på
Radio Viking under fredagsmorgnarna. I bilkön, i bussen eller vid frukostbordet
serveras nyheter, sport,
trafikinformation, evenemangstips och allt handlar
om Mälaröarna.
”God morgon Mälaröarna”
heter det nya fredagsmorgonprogrammet som ger senaste nytt från Mälaröarna
blandat med tips inför helgen, gäster i studion och musik.
Programledare är Mälaröarnas nyheters journalist
från Gällstaö, Ewa Linnros
som är en “äkta” mälaröbo.
Hennes rötter går fyra generationer bak som lovöbo.
Vid hennes sida ﬁnns Joakim
Jonsson, stenhamrabo sedan
ett år tillbaka.
Både Ewa Linnros och
Joakim Jonsson har lång, tidigare erfarenhet från radio.

De gick tillsammans på Kaggeholms radiolinje, därefter
har Joakim med tolv år inom
Sveriges radio bland annat
jobbat som programledare
och producent på ﬂera av P4:s
lokalradiostationer och på P1.
Ewa har arbetat som programledare och producent
under sju års tid bland annat
på P4 Radio Uppland, Radio
Sweden, P1 och på P3:s och
P4:s nattradio.
– Mälaröarna är en kommun, rik på spännande människor, historia och också
framtida projekt. Att skriva
om allt detta är roligt och stimulerande, att sända radio
om alltsammans blir fantastiskt. Radioprogrammet
kommer att bli en fördjupning av tidningens artiklar li-

”Radioprogrammet
kommer att bli en
fördjupning av
tidningens artiklar”

kaväl som de intervjuer som
görs i radiostudion, kommer
att refereras i tidningen. Radion erbjuder också ytterligare nyanser, då en sak kan ge
helt olika budskap, beroende
på tonfall och betoningar.
Detta kan bli intressant inte
minst med de lokala politikerna som bjuds in för att
svara på medborgarnas frågor, säger Ewa Linnros.
Men det blir inte bara politiker som gästar studion.
– Vi ser också fram mot
mer “levande” evenemangstips och hoppas på att kunna
ge smakprov med musikgäster i studion, berättar Ewa.
Även mälaröbor får chansen att vara med direkt i
sändningen då det också blir
tävling med lokal anknytning. Programmet sänds av
föreningen Musik och kultur från Mälaröarna – Radio
Viking 101,4.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vilken fråga vill du ställa till politikerna?
KOMMUNALVAL 2014 FRÅGA DIN POLITIKER
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>> Har du en fråga till någon av politikerna i kommunen? Skicka ett mejl eller ett vanligt

iinfR#fDrinJVRtrDVe  ZZZfDrinJVRtrDVe

brev med din fråga och till vilken politiker du vill ställa densamma. Sedan kommer vi att i
mesta, möjligaste mån föra frågan vidare då politikerna besöker Radio Vikings studio.

>> Mejla din fråga till valfraga@malaroarnasnyheter.se
Ekerö
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eller skicka till MN, Box 100, 178 22
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322 KVM Ekerö Väsby, Vipphavrevägen 8
Typ: Villa Byggår: 1974 Boarea: 138 kvm
Biarea: 184 kvm Rum: 7 Tomt: 863 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

162 KVM Ekerö Närlunda, Ekvägen 32
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 350 000 kr

Typ: Villa Byggår: 1976 Boarea: 162 kvm
Rum: 6 Tomt: 748 kvm
Energiklass: E
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

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

141 KVM Ekerö Träkvista, Brunnavägen 23

Typ: Villa Byggår: 1930 Boarea: 116 kvm
Biarea: 17 kvm Rum: 4 Tomt: 1 592 kvm
Energiklass: E
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1963 Boarea: 141 kvm
Rum: 5 Tomt: 740 kvm
Energideklaration: 143 kWh/kvm/år
Mäklare: Tina Hennicks, 070-44 11 292
tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 995 000 kr

111 KVM Ekerö Sandudden, Sjöutsikten 33
Typ: Parhus Byggår: 2002 Boarea: 111 kvm
Rum: 4 Tomt: 351 kvm
Energideklaration: 66 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

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

Accepterat pris: 4 790 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

118KVM Ekerö Gällstaö, Riksrådsgränd 1
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 900 000 kr

Typ: Radhus Byggår: 2004 Boarea: 118 kvm
Rum: 5 Tomt: 104 kvm
Energideklaration: 60 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 695 000 kr

215 KVM Färingsö Stenhamra, Alviksvägen 30

140KVM Färingsö Stenhamra, Gyllingvägen 6
Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 140 kvm
Rum: 6 Tomt: 769 kvm
Energiklass: F
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 995 000 kr

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 400 000 kr

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

143KVM Färingsö Stenhamra, Penselgränd 10
Typ: Villa Byggår: 1973 Boarea: 143 kvm
Rum: 6 Tomt: 601 kvm
Energiklass: E
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

95KVM Färingsö Skå, Eriksbergs Gårdsväg 3
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 695 000 kr

Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 95 kvm
Rum: 4 Tomt: 1 675 kvm
Energideklaration: 136 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

228 KVM Färingsö Färjestaden, Nibblenäsvägen 15

120 KVM Färingsö Skå, Lenngårdsvägen 6

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

Typ: Villa Byggår: 1965 Boarea: 75 kvm
Biarea: 45 kvm Rum: 3 Tomt: 3 235 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 675 000 kr

50 KVM Ekerö Adelsö, Flittens Väg 4
Typ: Fritidshus Byggår: 1960 Boarea: 50 kvm
Rum: 3 Tomt: 2 899 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Tina Hennicks, 070-44 11 292
tina.hennicks@maklarringen.se

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

Accepterat pris: 3 750 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 150 000 kr

82KVM Ekerö Adelsö, Stenstorpsvägen 4
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 350
495 000 kr

61,5KVM Ekerö Centrum, Pråmvägen 2D
Typ: Bostadsrätt Byggår: 1989 Boarea: 61,5 kvm
Rum: 2 Avgift: 5 475 kr kr/mån Hiss: Ja
Energideklaration: 95 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Typ: Fritidshus Byggår: 1957/1964 Boarea: 82 kvm
Rum: 5 Tomt: 2 686 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 250 000 kr

1 219KVM Ekerö Lundhagen, Felixvägen / Sandviksvägen
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 650 000 kr

Typ: Tomt
Tomt: 1 219 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 250 000 kr

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

Mälaröbornas
favoritplatser
i naturen

Tretusen skyddade hektar

 SÅ TYCKER VI
MÄLARÖARNA | Har du någon
favorit bland kommunens naturreservat eller annat strövområde
som du gillar lite extra?

Lovö naturreservat ger utrymme för de boendes liv
LOVÖN | Ekerö kommun har fått
sitt elfte och största naturreservat i samband med reservatsbildningen av Lovön. Nu väntar invigning, skyltning och upprustning av
gång- och cykelvägar.

Lena
Zimmerman,
Lundhagen:

– Mitt favoritområde
är Jungfrusundsåsen där
jag ofta tränar
min hund i de
olika naturtyperna som passar bra
för olika sorters hundträning.

Birgitta
Jelving,
Brittgården:

– Bokskogen
vid Ekebyhovs
slott är en
favorit för all
grönska och
alla blommor
som ﬁnns där. Mitt eget bostadsområde är också en pärla.

Maria
Jederyd,
Sånga Säby:

– Det ﬁnns en
jätteﬁn plats
som heter
Getudden som
ligger i närheten av där jag
bor som jag tycker väldigt mycket
om. Hela området kring Sånga Säby
gillar jag.

Maria
Ekström,
Ekebyhov:

– Husby
naturreservat
tycker jag är
jätteﬁnt. Man
kan bada där
och vara ganska ifred. Det ﬁnns en bra grillplats
och det är inte så stort att man går
vilse.

z

– Vi har precis kommit överens om
en inledande ﬁnansiering för att få
igång det arbete som behöver göras
så snart som möjligt. Ekerö kommun skjuter till 500 000 kronor av
totalt 10 miljoner när alla parter har
lagt till sin del, berättar Leif Kåsthag, kommunledningsstaben, som
suttit med i den styrgrupp som arbetat med att ta fram planen för reservatet.
Reservatsbildningen kom bland
annat till för att skydda områdets
natur- och kulturvärden från vidare
exploateringar i samband med bygget av Förbifart Stockholm och var
ett krav från regeringen när de gav
tillåtlighet till förbifarten. Planen
har sedan vuxit fram ur ett samarbete mellan länsstyrelsen, kommunen, Naturvårdsverket, Fastighetsverket, Riksantikvarieämbetet
och Traﬁkverket. Fastighetsverket
kommer vara den myndighet som
förvaltar reservatet.
Från början stod valet mellan att

bilda ett kultur- eller naturreservat,
men så småningom övervägde det
senare alternativet.
– Det var både av juridiska och
ekonomiska skäl eftersom kulturreservat är omgivna med många
ﬂer restriktioner. Vi har dock inte
missat miljöfrågorna utan tagit den
största hänsyn till dem, säger Leif
Kåsthag.
Han berättar också att enligt länsstyrelsen är det en förhållandevis
ovanlig reservatsbildning med tanke på alla de anpassade restriktioner
som skapats för att de som bor och
verkar i området ska kunna leva
obehindrat.
– Det måste vara möjligt för lovöborna att göra komplementåtgärder

Klassisk
Ansiktsbehandling
med radiofrekvens
950 kr (1295)
IPL, Cellox Nordic
Hårborttagning,
Kärl, Pigment
Hudföryngring
köp 4 betala för 3

FOTO: OVE WESTERBERG

som att till exempel bygga en gäststuga. Det har också varit viktigt för
oss att säkra utvecklingen av lantbruket såväl som friluftslivet och
turismen, som ställen för övernattning eller kaféer. Vi har försökt att se
vad som kan hända i framtiden och
skriva in både vad som ska kunna
göras och vad som inte bör kunna
göras, konstaterar Leif Kåsthag.

FAKTA

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Ekerö kommun skjuter
till 500 000 kronor av
totalt 10 miljoner”

Bildades år

Total area ha

Adelsö-Sättra

2004

26

Björkö

1944

1,6

Bonavik

2007

24

Djurgård

1967

7

Eldgarnsö

1979

510

Gåsholmen

1945

28

Husby

1986

20

Huvududden

1973

35

Lovön

2014

3 000

Skansholmen

1974

2

Väsby hage

1981

119
Källa: Länsstyrelsen

Bilskadereparationer
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KROPPEN
Massage Fotvård Naglar
Vaxning Spa-behandling
Hot-stone massage
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Reparation av stenskott
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Naturreservat Ekerö kommun

Reservat

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Gäller till och med 19/4

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

Lovös landskap inbjuder till friluftsliv och nu skyddas området från vidare exploatering genom reservatsbildningen.

EKERÖ %,/6.$'(
CENTER

ERBJUDANDE

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

| nyheter

www.ekerobilskadecenter.com
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

Enskilda
avloppsarbeten
Vi utför professionella
arbeten med mångårig
erfarenhet av vattenoch avloppsinstallationer

LAGGARSVIKS
ENTREPRENAD & BYGG AB

Svartsjö 0706-65 86 40

Ekerö vårdcentral informerar
TBE-vaccinera dig inför fästingsäsongen
Drop-In på Ekerö vårdcentral
Torsdagar 10 april, 24 april och 15 maj kl 17-19.30
Priser: Barn t o m 15 år 300:-/dos, från 16 år och vuxna 400:-/dos
EKERÖ VÅRDCENTRAL
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00
www.ekerovardcentral.se

Stenhamra hälsocentral
informerar
TBE-vaccinera dig inför fästingsäsongen
Drop-In på Stenhamra hälsocentral
Lördagar 5 april, 3 maj och 14 juni kl 10-14
Priser: Barn t o m 15 år 300:-/dos, från 16 år och vuxna 400:-/dos
STENHAMRA HÄLSOCENTRAL
Vallviksvägen 12, Stenhamra Tel 560 477 00
www.stenhamrahalsocentral.se
Ekerö vårdcentral och Stenhamra hälsocentral är privata husläkarmottagningar inom Praktikertjänst
och har vårdavtal med Stockholms läns landsting.
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TV-PROGRAM

En drake från Ekerö satsar i TV
EKERÖ | Ekeröbon och näringslivsprofilen Olle Nordberg är en
av drakarna i TV 8:s program
”Draknästet” som börjar att
sändas den 7 april. Tillsammans
med en godismiljonär, ett styrelseproffs, en serietidningskung
och en textildrottning möter Olle
entreprenörer som letar investerare.
Draknästet visar entreprenörer
upp sig och sina verksamhetsidéer
för ”drakarna” som är investerare
och riskkapitalister. Entreprenörerna berättar hur stort kapital de
behöver för att förverkliga sina affärsidéer. Sedan bestämmer ”drakarna”, som har både pengar och
kunskap om affärer, om de vill
satsa kapital eller inte. ”Drakarna”
investerar bara om de verkligen
tror på idéerna eftersom det är egna
pengar de riskerar.
Under två veckor i november spelades alla tio avsnitt in.
– Det var väldigt roligt men mot
slutet var man rätt trött. Vi hann gå
igenom alla faser på mycket kort tid,
det var väldigt intensivt, berättar
Olle Nordberg.
Han får inte avslöja hur det gick
men kan ge en övergripande bild av
deltagarna.
– Det var en otroligt stor bredd.
En skicklig ﬁlmklippare kan nog få
till bra program eftersom det verkligen innehöll allt, från riktigt högt
till väldigt lågt, säger Olle Nordberg.
Programmet är egentligen inte
ett underhållningsprogram i första

hand utan snarare ett utbildningsprogram.
– Ur den aspekten tror jag att
kommande eller blivande entreprenörer kan lära sig rätt mycket om
hur man inte ska tänka respektive
hur man ska tänka. Det ska vara 90
procent utbildning och 10 procent
underhållning säger man. Men jag
tror det blir lite mer underhållning
än så. En del ”case” var riktigt roliga,
fortsätter Olle Nordberg.

FAKTA DRAKNÄSTET

”En skicklig klippare
kan nog få till bra
program eftersom det
verkligen innehöll allt”

z Styrelseproffset Anders Holm,
känd affärsprofil med bolag som
omsätter hundratals miljoner
kronor. Har varit verksam med
företag inom alltifrån barnmat,
vandrarhem och biografer till
herrkläder och fastigheter.

Han har av Affärsvärlden bland annat utsetts till en av framtidens viktigaste personer inom näringslivet.
– Det var så längesedan, nu har jag
nog framtiden bakom mig.
Riktigt så är det nog inte. Han
har sitt investeringsbolag och gör
många investeringar i kommunen
tillsammans med Jungfrusunds
skärgårdsstads Jan Björklund. De
två har även ett stort projekt på gång
i Bro.
–Det är väldigt spännande, men
det är mycket roligt att verka här
i kommunen där jag bor, avslutar
Olle Nordberg.

z Lars Wingefors, som sålde
serietidningar så bra att han vid
15 års ålder var störst i landet på
postorderförsäljning. Har byggt
upp Nordic Games Holding.

z Lyxfällan-profilen Patrick
Grimlund leder programmet.


Övriga ”drakar”:

z Dani Evanoff, som började sälja
godis i sin källare och till slut
tävlade mot Karamellkungen.






z Anne Berner, har tagit sitt
familjeföretag till toppen inom
textilbranschen. Hon har även
varit drake i den finska motsvarigheten till Draknästet.


EWA LINNROS

Ekeröbon Olle Nordberg är
en av drakarna i programserien ”Draknästet” i TV 8.

ewa@malaroarnasnyheter.se

FOTO: FREDRIK NILSSON

Framgångsrik i en annars dalande bransch
EKERÖ | Bokhandelsbranschen
har det tufft, men det är ingenting Lena Skärdin känner av. I
tre och ett halvt år har hon drivit Mälaröarnas bokhandel och
omsättningen är i en konstant
uppåtgående kurva.
Efter tolv år utomlands kom Lena
Skärdin och maken hem till Sverige och Ekerö. Lena hade under
utlandsåren varit ”medföljare” till
maken som hade jobbat. Nu längtade Lena efter att få börja jobba
och gick till dåvarande Ekerö bokhandel och hörde efter om de
behövde hjälp. Det gjorde de och
Lena började där.
– När ägaren beslutade sig för
att sälja butiken var jag på direkt.
”Äntligen” tänkte jag. Men jag
gjorde en noggrann marknadsundersökning innan jag köpte butiken. Jag kom fram till att det borde
vara tillräckligt med kundunderlag
för att det skulle fungera, berättar
Lena Skärdin.
Det har fungerat mycket bra.
Trots att bokhandelsbranschen i
stort går dåligt, går Lenas butik bra.
Sedan hon övertog den, har hon
höjt omsättningen alla tre åren.
– Det är jätteroligt. Det är inte
jättestora summor men i den här

branschen är alla plusresultat positiva, det är inte många bokhandlare
som går med plus idag. Jag vet inte
riktigt varför just den här butiken
går så bra, men jag försöker att lyssna till vad kunderna vill ha. När jag
tog över butiken gjorde jag en hel
del förändringar också och utökade
pappers- och kontorsmaterialsidan, som är en del av bokhandeln.
Lena Skärdin kontaktade även biblioteket då hon öppnade och de har
idag ett samarbete. När biblioteket
har författare på besök, är Lena där
med ett bokbord och säljer boken.
– Förra året började vi med att
ordna en träff på Världsboksdagen som är den 23 april varje år.
Förra året hade vi fem författare i
olika genrer som berättade om sina
böcker och så bjöd vi på lite snittar
och dryck, berättar Lena.
Hon har också ett samarbete med
den förening som driver Ekerö bio.
– De är otroligt duktiga. De skaf-

”När ägaren beslutade
sig för att sälja butiken
var jag på direkt”

far de absolut senaste ﬁlmerna.
När 100-åringen gick till exempel,
sålde jag boken i foajén. De hade
världspremiär med Hunger Games
del 2 i höstas. Det var fantastiskt.
Det bjöds på dryck, chips och röda
mattan var utrullad i foajén.
När lokala författare ger ut en bok,
brukar de komma till butiken och
signera boken.
– Folk älskar att köpa lokal böcker. Jag tror också att folk har börjat
hitta tillbaka till butiken. Man vill
känna på boken, inte bara se den på
skärmen, säger Lena.
Att hon själv älskar att vara nära
böckerna är det ingen tvekan om.
– Det är inte som att gå till ett
jobb, jag är ju här mitt bland min
hobby. Dessutom får jag en liten
lön för det.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Lena Skärdin tog över bokhandeln
i Ekerö centrum för tre och ett
halvt år sedan. Omsättnigen har
under dessa år ökat.
FOTO: EWA LINNROS
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Priserna gäller för v 14 (31/3–6/4 2014)

Falukorv i ring
Scan. 800 g. Jfr pris 28:13/kg.

Falbygdens. 17–31%.
Herrgård, Greve
brännvinsost, lagrade.

Fläskkotlett
ICA. Ursprung Sverige.
Ca 900 g. Med ben.
I skivor. Mittdelskött av gris.
Max 3 köp/hushåll.




/kg

Morfars ostar

2

för






Torskﬁlè



Nordostatlanten.
Skrei. Med skinn.
Gadus morhua.

/kg

Rostbiff
Ursprung Sverige.
I bit. Av nöt.




/kg




/kg

Skå
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FILMINSPELNING

”Snårpan” teckentolkar för barn
EKERÖ | Den 27 oktober dök en
stor, grå mus upp inne på ICA
i Tappström, men ingen vanlig
sådan utan människomusen
”Snårpan” som var där för att
spela in film.
Älvnäsbon My Blomqvist Olsberg
har skapat och är också den som
spelar Snårpan. Denna människomus ﬁnns som bilderböcker, cdskivor och föreställningar. Snårpan
har varit med i ”Lattjo lajban” i TV
4, i ”Barnens allsång på Skansen”,
på turné med Cirkus Maximum
och även varit med som nätbaserad
julkalender hos Unicef och i landets
folkparker och på festivaler.
Nu har My Blomqvist Olsberg
fått en beställning av Hatten förlag
att skapa och producera två CD-skivor för barn. Den ena är en barnallsångsplatta med beﬁntlig musik
och den andra är en helt specialskriven platta för ”Olle & Mia”, som är
förlagets egna ﬁgurer. Dessa två cdskivor ska också bli två DVD-ﬁlmer
som man kan köpa. Allsångsplattan
sjungs in av Snårpan och ”Sanna”,
som också är en av förlagets ﬁgurer.
– Eftersom Hatten förlag riktar
sig till barn med olika svårigheter,
till exempel läs- och skrivsvårig-

”... alla låtarna blir filmer
där Snårpan och Sanna
ska teckna innehållet.
Så nu håller jag på
och lär mig teckenspråk”

My Blomqvist Olsberg som sin figur Snårpan på ICA Tappström vid en inspelning av en sketch där Snårpan ska handla enligt
en lista i affären. Sketcherna ska spelas upp mellan teckenallsång och animerade sagor för barn med olika svårigheter. Det
hela kommer att spelas in i Erskinesalen i april.
FOTO: EWA LINNROS

heter och Downs syndrom, är det
många av dessa barn som tecknar.
De behöver inte vara döva men de
kan av olika anledningar inte prata

SÄSONGS
Premiär!
12 APRIL
Äntligen är våren här! Uteserveringen 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

eller prata så bra. Därför blir detta
en tecken-allsångsplatta. Då ska
alla låtarna bli ﬁlmer där Snårpan
och Sanna ska teckna innehållet. Så

nu håller jag på att lära mig teckenspråk, berätar My och fortsätter:
– Detta ska ﬁlmas i Erskinesalen
under tre dagar i april. Mellan teck-

PÅSK
Buffé

19-20 APRIL
Vi dukar upp en härligt stor påskbuffé
med påskens alla klassiska smaker.
Sillar, laxar, ägg i alla former, lamm,
kyckling, vår primörer & ett fantastiskt dessertbord. Allt perfekt för en
vårfräsch känsla.
Buffén serveras 12-15 och från kl 17.
Boka bord redan nu! 08-56035000

Restaurang

Restaurang

Jungfrusund

Jungfrusund

Bordsbokning: 08-56035000
www.restjungfrusund.se

SÄSONGSPREMIÄR 12 APRIL
med brunch och kvälls À la carte.

enallsång och animerade sagor ska
det också ﬁnnas sketcher med Snårpan. Det var en av dem vi spelade in
på ICA.
Sketcherna visar olika vardagssituationer som Snårpan ska utföra
som att handla enligt en lista i affären, låna en bok på biblioteket och
så vidare.
– Dessa barn behöver långsammare klipp och framför allt färreklipp i en ﬁlm och kanske också
lära sig lite mer grundläggande grejer i vardagslivet. På ﬁlmerna kommer det också att bli fyra musikvideos med Snårpan. Dessa spelas in
i september när det är vackrare ute,
säger My.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hur mår din värmepump?
9 m stång

inkl knopp, markfäste och lina

2,995 kr

Nyhet!
Nu utför vi service
av alla fabrikat.
Ring och boka tid
08-560 248 00
Vi kan hjälpa till med
monteringen.
Fråga personalen.

Vi gör din värmepump ännu bättre.
En värmepumpsservice är minst lika viktig som en service av din
bil. Vi kontrollerar att allting fungerar som det ska. Vi byter ut de
delar som är slitna och rengör ﬁltren. Och självklart optimerar vi
värmepumpens inställningar så att den värmer upp ditt hus så
effektivt som möjligt. Regelbunden service gör att du sänker dina
värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp.
Kontakta oss, så hjälper vi dig – oavsett vilket fabrikat du har.

Erbjudandet gäller 3/4-16/4 2014
www.ivt.se

Öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14
7el: 08-60 41 00  )D[: 08-60 4 98
infR#fDrinJVRtrD.Ve  ZZZ.fDrinJVRtrD.Ve

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se · Skå industriby, 179 75 Skå
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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 frukostpaketet. Däcken kan du, utan avgift, betala efter midsommar med Autoexpertenkortet.

Prisexempel
Sebring 195/65/15:

740:-

/st.

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

exkl. montering

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

VERKSTAD
Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, Skå
Tel. 08-560 240 00, www.svanhagensbil.se
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KOMMUNALVAL 2014

Miljöarbetet de senaste åren
KOMMUNEN | Ekerö kommun är en eko-kommun, men hur stora satsningar görs egentligen och vilka miljömål har de olika politiska
partierna för nästa mandatperiod?

I regeringsförklaringen för denna mandatperiod kan man läsa att arbetet med att förbättra skyddet av grundvattnet och Mälaren
ska prioriteras, liksom saneringen av dåliga
avloppssystem genom modern enskild VAteknik och/eller anslutning till gemensamma VA-system ska fortsätta.
2013 presenterade också kommunen en
omfattande VA-plan för Mälaröarna och utbyggnaden av VA-nätet är i full gång på ﬂera
platser. Bland annat har Skå skola anslutits
och utbyggnaden av VA på Helgö pågår.

Under hösten 2013 startade VA-arbeten vid
Svartsjö, Lisselby och Vifärna, men detta arbete avbröts av kommunen då kostnaderna
drog iväg. Förhandlingar pågår mellan entreprenören och kommunen.
I regeringsförklaringen skriver man att
den beslutade VA-planen ska slutföras under mandatperioden, vilket alltså kan bli
svårt att hinna med.

ring görs sedan före det att man börjar samla
in hos allmänheten.
Inomhusmiljön är också den viktig. 2013
beslutade miljönämnden att stänga två
skolpaviljonger på Träkvista skola. Orsaken
var att lokalerna hade svåra fukt- och mögelskador. Samtidigt granskade MN protokollen för obligatorisk ventilationskontroll av
kommunens skolor och ﬂera brister kom i
dagen.

Det står vidare att möjligheter till biogas-

produktion inom kommunen ska undersökas. Utvinning av biogas är en viktig del av
matavfallsåtervinningen.
Vid årsskiftet startades ett projekt kring
sådan återvinning i mindre skala på kommunens förskolor och skolor. En utvärde-

2014 visade det sig att det fortfarande ﬁnns

brister i inomhusmiljön och att man inte
vidtagit alla åtgärder som föreskrivits ett år
tidigare. Folkhälsomyndigheten fokuserar
på inomhusmiljön i skolan i ett nationellt
tillsynsprojekt under 2014 och 2015.

Inomhusmiljön i många skolor har brister
som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland
annat på grund av för dålig städning och
ventilation. Ekerö kommun har redan beslutat sig för att delta i projektet.
Sammanfattningsvis för denna mandatpe-

riod som närmar sig sitt slut, skriver man i
regeringsförklaringen:
” Vårt mål är att på sikt ta position som
en av landets ledande miljökommuner samt
beakta miljöfrågan i kommunala aktiviteter
och beslut.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MODERATERNA

FOLKPARTIET

CENTERPARTIET

Moderaterna arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av Ekerö. Vi vill lämna efter
oss en bättre kommun till eftervärlden än
den vi tog över. Bebyggelse, energianvändning och avfallshantering är områden vi
kommer att fortsätta förbättra. En ökad
kapacitet på Ekerövägen ger möjligheter
till bättre bussförbindelser. Fler infartsparkeringar och att utveckla andra former av
Adam
kommunikation såsom båtpendling komReuterskiöld
mer att bli aktuella. Vi ska jobba för en fortFoto: Jonna
satt utveckling av hanteringen av avlopp
Thomasson
och sopor. Vi har idag infört ett första steg
av matavfallsinsamling för rötgasutvinning men vi kommer
även se till att få igång ett kretslopp av vårt avloppsslam, tack
vare vårt väl fungerande reningsverk och lokala lantbrukare.
Uppvärminingen och varmvattnet för kommunens lokaler
ska lösas genom ett gemensamt system baserat på lokalt biobränsle.
z

FP anser att vi tydligare måste leva upp till
begreppet ekokommun och arbeta för ett
hållbart ekologiskt samhälle. Särskilt viktigt att skydda är våra ﬁna natur- och kulturvärden, liksom våra många stränder.
Naturvänliga material bör användas vid
all ny bebyggelse så att vi skapar bra inomhusmiljöer.
Dålig ventilation och mögel ska inte toGunilla Lindberg
lereras. Vi vill ha bättre lokalisering och
Foto:
skötsel av återvinningsstationerna. Bra näOve Westerberg
ringsriktig mat, gärna närproducerad bör
serveras i våra skolor och på äldreboenden. Ett projekt med
matavfall har nyligen inletts på initiativ av FP. Vi vill värna
den tätortsnära naturen och naturskydda Jungfrusundsåsen.
Bättre kollektivtraﬁk gynnar miljön. Pendelbåten är ett måste
och nya gång- och cykelbanor bör prioriteras.

Centerns miljöarbete är långsiktigt och
ständigt pågående. VA byggs ut och enskilda avlopp saneras successivt till nytta och
skydd för Mälarens vatten. Andelen ekologisk mat har ökat från 11 till 20 procent och
ska öka ytterligare. Delade upphandlingar
ska prövas för inköp av mer närodlat.
Insamling av matavfall för biogas har
inletts och källsorteringen på Adelsö blev
Kjell-Erik
Kjell
Erik
äntligen verklighet. Andelen miljöbilar i
Börjesson
kommunens tjänstefordon ökar. MiljöpeFoto:
dagogens arbete och grön ﬂagg på skolor
Kenneth Bengtsson
och dagis ger barnen kunskap om miljön.
Nya byggnader ska vara energieffektiva och byggas med sunda material. Tätortsnära natur och säkra skolvägar ska in i all
planering. Vi värnar kulturlandskapet mot oönskad exploatering. Centern verkar som den gröna rösten i alliansen, det är vi
stolta över.

z

z

KRISTDEMOKRATERNA

SOCIALDEMOKRATERNA

ÖPARTIET

Förvaltarskapstanken är ett av Kd:s ledord.
Miljöresurserna måste förvaltas ansvarsfullt så att kommande generationer också
får del av dem. Hållbarhetsperspektivet ska
tas hänsyn till i all kommunal verksamhet.
Vi bor mitt i Mälaren som är Stockholmarnas dricksvattentäkt. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med åtgärder kring
de enskilda avloppen. Vi har ökat andelen
Sivert Åkerljung
Å
ekologiska livsmedel i måltidsverksamheFoto:
terna. Vi ska dock arbeta vidare mot det
Ove Westerberg
nationella målet på minst 25 procent. Vi
vill bygga ut ﬂer gång- och cykelvägstråk i kommunen och vi
vill se en laddningsstation för elbilar. Närvärmesatsning kan
vara intressant. Om ﬂer åker kollektivt blir vårt pendlande mer
miljövänligt. Därför vill vi bland annat införa en av våra hjärtefrågor, nämligen en pendelbåt mellan Ekerö och Stockholm.

Socialdemokraterna vill skapa förutsättningar för Ekerö att utvecklas som en sann
ekokommun. Det handlar både om att förbättra förutsättningarna för källsortering
och återvinning i kommunen och om att
se över hur vi bättre kan ta tillvara på våra
resurser.
Idag pendlar många ekeröbor långa
sträckor varje dag, ofta med egen bil. Vi vill
Lars Holmström
att möjligheterna att välja kollektivtraﬁken
Foto:
ska förbättras, då handlar det både om en
Ove Westerberg
utökad turtäthet, ﬂer infartsparkeringar
och att busstraﬁken är tillgänglig för hela kommunen.
Att vara en ekokommun innebär också att vi måste se över
hur mycket energi kommunens lokaler gör av med, dagens paviljonglösningar på ﬂera skolor innebär höga driftskostnader
med en onödigt hög elförbrukning. Ekerö kommun behöver
långsiktiga lösningar som är både ekonomiskt och miljömässigt smarta.
z

Ekerö ska som ekokommun möjliggöra
och stimulera en hållbar miljöpolitik samt
utveckla olika alternativ för energioch avloppsanläggningar, till exempel bioreningsverk, solpaneler och privata vindkraftverk. Det är inte hållbart att år ut och
år in säga ”Nej!” till medborgarnas förslag
om andra miljövänliga alternativ.
Vi ska leva upp till begreppet ekokomRobert
mun i praktiken och inte bara som läpOberascher
parnas bekännelse i valtider. Det kostar
Foto:
att ställa om till ett ekologiskt samhälle
Annmari Andersson
men det måste det få göra. Det är vi skyldiga kommande generationer efter åratal
av misskötsel. Att göra fel eller inte göra någonting alls kostar enormt mycket mer. Följden kan i värsta fall bli irreparabla
skador på människors och allt levandes livsmiljö. Allt ﬁnns att
vinna på en långsiktig, hållbar miljöpolitik.

MILJÖPARTIET

VÄNSTERPARTIET

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi vet ju vad som behöver göras. Vi måste
snabbare byta till förnybar energi. Av ﬂera
skäl. Dels för att minska utsläppen från de
fossila bränslena och dels för att minska
vårt beroende. Om ett av länderna vi köper
av stänger kranarna så skulle Sverige hamna i en akut kris.
För oss på Mälaröarna innebär omställningen att byta bensin och diesel mot el
Lena Holst
och biodrivmedel, att cykla och åka kollekFoto:
tivt mycket mer än nu. Det innebär också
Model house
att vi börjar sätta upp solcellspaneler och
byter till vind- och vattenkraftsel.
Vi, som bor mitt i stockholmarnas dricksvatten, ska ta vår
del av ansvaret för Mälaren. Färre enskilda avlopp och mindre
kväveläckage från jordbruket. Ekologiskt jordbruk använder
inte konstgödning och bidrar därför inte till övergödningen i
samma utsträckning som konventionell odling.

Kommunen ska underlätta för medborgarna att välja en hållbar livstil genom att
främja konsumentupplysning, återvinningssystem, närproducerad mat och satsa
på att spara energi och på förnyelsebara energikällor.
Ekerö kommun ska vara en aktör för att
skapa en infrastruktur för bilar med alternativa bränslen. Byt ut direktverkande
Gina Rosales
eluppvärmning till fönyelsebar energi. MaFoto:
ten på förskolor, skolor och äldreboenden
Mariló Vasquez
ska i högre grad vara närproducerad. Tydligt miljöuppdrag till Ekerö bostäder vid
nybyggande och förvaltning/förädling av
bostadsbeståandet. Bättre kollektivtraﬁk. Det är dåliga förbindelser på fredag- och lördagkvällar, söndagar, särskilt i ytterområdena. Cykelbanorna ska vara funktionella och traﬁksäkra
och ska fogas samman i ett fungerande nät.

Kommunen bör satsa på miljömärkt el.
Vad det gäller biltraﬁken så bör människor i mån av möjlighet använda ﬂextiden
bättre för att underlätta traﬁken.
Reversibla körfält Tappström-Nockebybron är ett kortsiktigt bra alternativ som bör genomföras så snabbt som
möjligt i avvaktan på förbifarten. Fler
parkeringsplatser så människor kan välja
John Sjögren
kollektivtraﬁken. Vision om miljöbussar
Foto:
och tätare bussturer.
Anita Hellström
Det borde också ﬁnnas någon form av
organiserad samåkning från centrum.
Personer betalar till exempel 20 kronor
– ”20 lappen” för samåkning enkel resa
från till exempel Tappström. Som det är i dag åker mälaröborna oftast en person i varje bil.

z

z

z

z

z

Kontorstjänst

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

Vi söker hjälp till kontoret.
Tjänsten är på halvtid och tillträde
är snarast. I arbetsuppgifterna ingår
bl.a:
STENHAMRA / APELVÄGEN 11

 Leverantörsreskontra
 Kundreskontra
 ,QOlVQLQJDYSULVRFKDUWLNHO¿OHU
 Hantera inkommande post

ETT PLAN MED GARAGE
Accepterat pris: 2 700 000 kr / Area: 128 + 25 kvm
Tomt: 772 kvm / Rum: 4-6 rum, varav 2-4 sovrum.
Trevlig välplanerad villa med gavelläge och tegelfasad. Nytt kök, braskamin och inglasat uterum.
Fritt synfält över odlingslandskapet. Sol hela dagen!

Tidigare erfarenhet är önskvärd men
HMHWWNUDY9LSUHPLHUDUQ\¿NHQKHW
och vilja att lära.
Kontakta Ulf på
ulf.westfalt@faringsotra.se

STENHAMRA / HUMLEGRÄND 6 C

UPPHÖJT GAVELLÄGE
Accepterat pris: 2 495 000 kr / Area: 108 + 7,5 kvm
Tomt: 173 kvm / Rum: 4 rum, varav 3 sovrum Fräscht
nyare kök, 2 helkaklade badrum, bastu, garage i
länga, luftvärmepump, härlig uteplats. Eftertraktad
grändvilla i lugnt centralt område med närhet till allt.

Öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14

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

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
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FIBERUTBYGGNAD

Sämst bredbandstillgång
men snabbt på väg uppåt
FOTO: KJELL LINDZÉN

Klass 4A gick till riksfinalen i Schackfyran.

Enligt undersökningen har tillgången i Ekerö kommun ökat kraftigt från 2012 till 2013, vilket kan
förklaras med den ﬁberutbyggnad
som pågår i kommunen. Under
2012 hade 9,92 procent av invånarna
i kommunen tillgång till mer än 100

Närlundaklass till
ﬁnal i schackfyran
NÄRLUNDA | Den 12 mars
placerade sig klass 4A i
Närlundaskolan på tredje
plats bland alla deltagande
Stockholmslag och kvalificerade sig därmed till riksfinalen i
Schackfyran. Den 17 maj möter de
sina motståndare på ABB Arena i
Västerås.

skolan 4A och 4B samt klass 4A i
Sundby skola. Närlundskolan var
dock de enda som tog hem tillräckligt med poäng för att gå till riksﬁnal. Den ﬁna placeringen ﬁck de i
konkurrens med 1 514 deltagare i 70
klasser.
Priset i distriksﬁnalen bestod i
en resa för klassen till Åland och en
pokal.

Distriktsﬁnalen ägde rum i Globenannexet och förutom Närlundaskolans 4A deltog även Träkvista-

MÄLARÖARNA | Ekerö kommun
har lägst bredbandstillgång av
alla Stockholms kommuner enligt
en kartläggning som Post- och
telestyrelsen nyligen publicerade.
Tillgången har dock fördubblats
under de senaste åren.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FAKTA SCHACKFYRAN

Mbit/s, men 2013 hade den siffran
stigit till 22,18 procent. Kommunen
hade då klättrat från plats 237 i landet till plats 194.
Stockholms län har högst tillgång
i hela landet då tre fjärdedelar av
befolkningen har tillgång till hastigheter motsvarande 100 Mbit/s.
Nästan lika många av företagen har
samma bredbandtillgång.
– Länet är på god väg att uppnå det
nationella målet att 90 procent av
alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s,
säger Claes Johansson, utvecklings-

ledare på länsstyrelsen.
Gällande Ekerös ökade bredbandstillgång uppmärksammade
länshövding Chris Heister den på
sin blogg i samband med att kartläggningen publicerades:
”…utvecklingen har gått starkt
framåt i en rad kommuner längre
ner på listan, där till exempel Österåker, Vallentuna och Ekerö utmärker sig genom att på kort tid ha
fördubblat sin anslutningsgrad.”
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ekeröfärja blir exempel för studenter
EKERÖ | En fallbeskrivning av
en tänkt passagerarfärja mellan
Ekerö och Stockholm city blir
underlag för handelsstudenter.
Under den första veckan i april
kommer en grupp internationella
och svenska mastersstudenter på
Handelshögskolan i Stockholm
att få jobba med ett exempel som
bygger på enfallbeskrivning av en
snabbgående direktfärjeförbindelse

mellan Ekerö och Stockholms innerstad.
Ekeröbaserade
Vattenbussen,
som är en organisation som arbetar
för att förverkliga kollektivtraﬁk på
vatten, har tagit fram fallbeskrivningen och går igenom uppgiften
med studenterna.
Jobbet ska göras under den ”Live
case week” där eleverna löser fall
baserade på fakta kring verkliga
företag eller organisationer. Stu-

denternas uppgift blir att titta på
marknadsanalys, affärsmodell och
parternas rollfördelning bland annat samt att presentera konkreta
lösningar som är tänkta att övertyga den regionala kollektivtraﬁkmyndigheten.
I slutet av veckan kommer eleverna att redovisa vilka lösningar de
kommit fram till.

Missnöjd kund
vann teletvist

Djurägare
fråntas kanin

Bättring krävs
av djurägare

EKERÖ | En kund på Ekerö har rätt
till ersättning för sitt missnöje med
ett teleabonnemang. Det menar
Allmänna reklamationsnämnden
och rekommenderar Alltele företag
i Skellefteå att stå för kompensation.
Nämnden rekommenderar Alltele
företag Sverige AB att ersätta kunden med 1 500 kronor i skadestånd.
Kunden begärde ersättning för nedlagd tid för bestridande av fakturor
som skickats ut felaktigt.
z

FÄRINGSÖ | En djurägare i Ekerö
kommun har enligt länsstyrelsen
vanvårdat sin kanin till den grad
att myndigheten nu omhändertar
djuret. Kaninen var i behov av veterinärvård på grund av kraftig undernäring. Länsstyrelsen har tidigare
lämnat upprepade förelägganden
men ingen åtgärd har vidtagit utan
bristerna har istället förvärrats.

EKERÖ | Länsstyrelsen anser att en
djurägare på Ekerö brister i skötseln av sina hästar och kräver nu
bättring. Länsstyrelsen genomförde
hösten 2013 en kontroll av djurhållningen på fastigheten och konstaterade att normer för ventilation till
samtliga boxar och spiltor i stallet
inte fungerade tillfredsttällande.
Senast under hösten måste åtgärder
ha vidtagits för att se till att tillförsel
av frisk luft i stallet sker året om. z

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

>> Tävlingen arrangeras av Sveriges schackförbund.
>> Schackfyran är en rikstäckande tävling för fjärdeklasser. Tävlingen
går ut på att alla ska vara med. Det är viktigare för klassen att få med
många än att några få är duktiga schackspel.

>> I 2014 års Schackfyran deltar 8 942 elever i 533 klasser i hela landet.
Källa: Sveriges schackförbund

z

Minskat intresse för Earth hour
MÄLARÖARNA | I årets upplaga av Earth hour som ägde rum mellan
20.30 och 21.30 den 29 mars deltog 13 skolor och förskolor i kommunen.
Detta är en minskning från föregående år då siffran har varit runt tjugo.
Två enskilda företag och Ekerö kommun hade också anmält sitt deltagande.

z

ÖPPET HUS
måndagar kl 18- 20
Välkommen!
Mer information?
Besök vår hemsida stenhamragym.se
eller ring 070-896 29 55
Öppet alla dagar 04.30-24.00

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

U Gruppträning
U Styrketräning
U Sjukgymnastik
U Naprapat
U Massage
U Kostrådgivning
U Personlig träning
U Barngrupp

z

Det vänliga taxibolaget!
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi,
ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
:MLEVMHEKJSVHSRMXVE½OQIHZmPYXFMPHEHI
förare som har oslagbar lokalkännedom
SGLO}VQMPN}ZmRPMKEJSVHSR

Demidekkare
målar gärna.

Drottningholms Slott

MEN INTE SÅ OFTA.

påsklov på drottningholms slott

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.
BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ
• Mycket långa underhållsintervaller.

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

Ring eller mejla
”hjälpsamma butiken”
för att boka en tid
08-560 313 40
ekero@colorama.se
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Kom och ﬁra påsklovet på Drottningholm.
Slottet är öppet dagligen 11–21 april kl. 11.00–
15.30 och vi har fyllt slottet med spännande
aktiviteter för stora och små: Fjäderjakt, familjevisningar och sagoläsningar. Naturligtvis kan du
också upptäcka slottet på egen rundvandring i de
kungliga rumsmiljöerna där historiens vingslag
alltid är närvarande. Fri entré för barn 0–17 år.
Välkommen!
·
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info: Tel 08-402 62 8o
www.kungahuset.se/drottningholm
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JUBILEUMSLÄGER

Ekerö Budoklubb har den stora äran att b
medlemmar till klubbens jubileumsläger lör
vid natursköna Kaggeholms folkhögskola f
klubben funnits 25 år på Mälaröarna och d

Januari 1989 startades Ekerö Ju-juts
bytte klubben namn till Ekerö Budoklu
som tränade judo, goshindo, kick n’ bo

April 2013 delades Ekerö Budoklubb
de andra kampgrenarna.

December 2013 hade Ekerö Budoklu

Du som har tränat förut i Ekerö Ju-jutsuk
inbjuden till klubbens jubileumsläger!

På lägret kommer judo, ju-jutsu, goshindo och thaiboxning att tränas
ett KM, för de som vill vara med och avslutas med en trerätters jubile

Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn är det som gäller. D
vill vi ha din anmälan till mailadress: judo@ekerobudo.com

Känn dig VARMT VÄLKOMMEN till Ekerö Budoklubbs ju

Kaggeholm lördag 26 april

bjuda in före detta
rdagen den 26 april
för att ﬁra att
det är GRATIS!

uklubb med ett 40-tal medlemmar och 1994
ubb på grund av inriktning på träningen med ett 150-tal medlemmar
ox och thaiboxning.

b, som behöll judon och Ekerö Kampsport bildades, som tog över

ubb 165 medlemmar och i dagsläget är vi mer än 190 medlemmar.

klubb/Ekerö Budoklubb är härmed

(varav barn tränar de två förstnämnda),
eumsbankett med underhållning.

Dock senast söndagen den 13 april

ubileumsläger!

2*
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Mer turisttraﬁk
på Mälaren

| nyheter

BISTÅND

KOMMUNEN | Flera kommuner
vill satsa på samordnad mälaröturism, det är Ekerö kommun,
Upplands-Bro, Järfälla, Håbo,
Upplands Väsby och Sigtuna, skriver DN. En del i det är att båtturer
ska förbinda turistmål i kommunerna samtidigt som de kan vara
till nytta för pendlare.
Tanken är att detta ska komma
igång till sommaren 2015. Det som
händer nu är att Upplands-Bro
kommun, länsstyrelsen och landstinget undersöker realismen och
intresset för båttrafiken.
z

30 000
kronor per år
och pedagog

KOMMUNEN | Barn- och utbildningsnämnden vill att andelen
pedagoger med högskoleexamen
ska öka i förskolan. Nämnden vill
göra det möjligt för såväl kommunala som fristående förskolor
i kommunen, att stödja några
pedagoger med allmän behörighet
till högskolestudier och som har
arbetat i förskolan i Ekerö kommun i fem år, att vidareutbilda sig
till förskollärare.
Fem pedagoger per år kan få
möjlighet att påbörja sin högskoleutbildning och bedriva den med
stöd från nämndkontoret under
tre år. Stödet uppgår till 30 000
kronor per år och pedagog och
betalas ut till enheten. Avsikten är
att stödja och finansiera enheten så
att den enskilde pedagogen till viss
del kan studera på arbetstid.
z

Konstnärlig
utemiljö
KOMMUNEN | I samband med att
nya skollokaler byggs på Träkvista
skola kommer ny skolgård att
anläggas. Kultur- och fritidsnämnden har i samverkan med Träkvista
skola och tekniska kontoret diskuterat vilken form och vilka önskemål som finns om en konstnärlig
gestaltning.
Skolan har framfört att man
vill ha något som ansluter till de
naturvetenskapliga ämnena och
som lockar till aktivitet och utforskande i utemiljön.
Tekniska kontoret har tagit fram
ett program för hur skolors och
förskolors gårdar ska utformas som
en pedagogisk resurs, den så kalllade Ekerömodellen.
Syftet med detta är att skolgårdar
ska locka till kreativitet och dynamisk lek och vara flexibla, säkra,
ekonomiska och miljömässigt
hållbara.
Arbetet pågår med att ta fram
en modell som är pedagogisk och
bra gestaltad. I nämndens investeringsbudget finns 400 000 kronor
upptaget för konstnärlig utformning för Träkvista skola under
2014.
För Träkvista kommer processen
bestå av att konstnärer kan lämna
intresseanmälan med utgångspunkt från konstprogrammet för
att en eller flera konstnärer därefter
kan få ett skissuppdrag som sen
utvärderas och antas av nämnden.

z

Rekordmycket
tillbistånd
bistånd
Rekordmycket till
MÄLARÖARNA | I år kommer
Ekerö kommun på plats 17 i
Sverige på listan över vilka kommuninvånare som skänker mest
av panten. Det visar Vi-skogens
årliga pantranking. Under 2013
skänkte svenskarna rekordmycket pengar via tioårsjubilerande
Biståndsknappen hos Coop.
I Ekerö kommun skänks 3,53 kronor av varje pantad hundralapp
till bistånd. Det placerar kommunen på plats 17 i Sverige. Tillsammans skänkte kommuninvånarna
pant till ett värde av 34931 kronor. Det motsvarar 1747 nya träd i
Afrika där Vi-skogen arbetar.
– Vi vill rikta ett varmt tack
till alla som trycker på Biståndsknappen i Ekerö kommun. För
bara tjugo pantade kronor kan en
bonde i Afrika plantera ett nytt
träd. Det ger en bättre miljö, inkomster, pengar till barnens skola
och skydd mot klimatförändringarnas effekter, säger Katarina
Andersson, insamlingschef på Viskogen.
Mest generösa med panten i
Sverige är invånarna i Vaxholms
kommun. Här skänks närmare
sju kronor av varje pantad hundralapp till bistånd. På andra plats
kommer de fem senaste årens etta
Lidingö och därefter Vadstena.
Bästa län är Stockholm, följt av
Uppsala och Jönköping.
Tillsammans med andra givmilda

kunder runt om i landet bidrog
invånarna i Ekerö kommun till
nytt rekord för Biståndsknappen
som fyller tio år i år. Under 2013
skänktes totalt åtta miljoner kronor. Det är 100 000 kronor mer
än året före och den högsta note-

ringen sedan knappen introducerades 2004.
– Det är enormt glädjande att så
många trycker på Biståndsknappen. Förra årets pantpengar motsvarar 400 000 nya träd i Afrika.
Räknar vi från starten rör det sig
om nära tre miljoner träd. Planterade i rad skulle det räcka hela
vägen från Ekerö kommun till
Kenya, säger Katarina Andersson,
insamlingschef på Vi-skogen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FAKTA PANT TILL BISTÅND

>> Sedan starten har kunderna som trycker på Biståndsknappen skänkt 58,9 miljoner
kronor.

>> Vi-skogen och We Effect
delar lika på pengarna.

>> Beloppet motsvarar
2 945 000 nya träd eller stöd
till drygt 30 000 familjer i
östra Afrika där Vi-skogen
arbetar.

>> För tjugo pantade kronor
kan en bonde i Afrika plantera
ett nytt träd, som ger en bättre
miljö, inkomster och pengar
över till barnens skola.
Källa: Vi-skogen

Mälaröborna skänkte 2013 pant till ett värde av 34931 kronor.

FOTO: EWA LINNROS

z

TRAFIK

Ekerö på plats 36 i biltäthet
MÄLARÖARNA | Vid utgången
av 2013 hade Ekerö kommun
45 bilar per 100 invånare. Det
placerar Ekerö på plats 36 bland
Sveriges kommuner när det gäller antalet bilar i förhållande till
befolkningsmängden. Biltätheten
på Ekerö har under de senaste tio
åren varit oförändrad. Samtidigt
har det skett en stor förskjutning i vilka drivmedel bilarna
använder.
Under 2013 kunde 7,4 procent av
bilarna i Ekerö kommun drivas
med alternativa drivmedel som
el, etanol och gas, medan motsvarande andel år 2003 endast var 0,1
procent.
Samtidigt har också andelen bilar som drivs med diesel ökat från
4 till 21 procent, medan andelen
som körs på bensin minskat från
96 till 72 procent.

– Alternativa drivmedel bidrar till
att minska traﬁkens klimatpåverkan, men fortfarande är 93 procent av bilarna i Ekerö kommun
konventionella bensin- och dieselbilar. Det är långt till målet om
en fossiloberoende fordonsﬂotta,
säger Anette Myhr, statistiker på
Traﬁkanalys.
– Bland bilarna som körs på fossila drivmedel ökar andelen som
drivs med diesel. Det minskar
koldioxidutsläppen eftersom en
dieselbil släpper ut cirka 20 procent mindre än motsvarande bensinbil per kilometer. Effekterna av
en ökad andel dieselbilar och bilar
som går på alternativa drivmedel
motverkas dock till viss del av att
antalet personbilar i landet stadigt
ökar, säger Anette Myhr.
Biltätheten varierar kraftigt mel-

lan de svenska kommunerna. Älv-

dalen hade landets högsta biltäthet
med 67 bilar per 100 invånare och
placerar sig därmed sist i rankingen. Sundbyberg hade den lägsta
tätheten på 27 bilar per 100 invånare.
Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Fordon i län och kommuner 2013. Om ägaren till ett

fordon är en juridisk person räknas fordonet till den kommun där
det är registrerat även om fordonet
används på en annan ort i landet.
Traﬁkanalys är statistikansvarig
myndighet och SCB har producerat tabellverket på uppdrag av Traﬁkanalys.

z

FAKTA BILPARKEN I KOMMUNEN SLUTET AV 2013

>> Andelen bilar som bara kan

>> Andelen bilar som kan köras

köras på bensin uppgick till 71,6
procent.

på fordonsgas uppgick till 0,8
procent.

>> Andelen bilar som bara kan

>> Andelen övriga bilar (elbilar

köras på diesel uppgick till 21,0
procent.

och hybrider) uppgick till 1,2
procent.

>> Andelen bilar som kan köras

>>Totalt finns det 11918 bilar på

på etanolbränslet E85 uppgick till
5,4 procent

Ekerö. Det är en ökning med 14
procent sedan 2003.

Mälaröarnas nyheter • 3 april 2014
Mälaröarnas nyheter • 3 april 2014
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En riktigt
vass hobby
träkvista | Varje onsdagskväll
träkvista | Varje onsdagskväll
träffas åtta herrar för att snida
träffas åtta herrar för att snida
knivar i Träkvista skolas slöjdknivar i Träkvista skolas slöjdsal. En del av dem har hållit på
sal. En del av dem har hållit på
riktigt länge, andra är nybörjare.
riktigt länge, andra är nybörjare.
Gemensamt för dem är entusiGemensamt för dem är entusiasmen för skapandet av dessa
asmen för skapandet av dessa
skönheter med mjuka skaft och
skönheter med mjuka skaft och
vassa eggar.
vassa eggar.
Knivskaft och knivslidor, ja här gör
Knivskaft och knivslidor, ja här gör
de allt. Det är egentligen bara knivde allt. Det är egentligen bara knivbladen som inte tillverkas bland
bladen som inte tillverkas bland
dessa entusiaster. Boxelder som är
dessa entusiaster. Boxelder som är
en trärot, näver, svartek, ebenholts,
en trärot, näver, svartek, ebenholts,
älghorn, mammut, masurbjörk är
älghorn, mammut, masurbjörk är
bara några av den rad material som
bara några av den rad material som
fräses, slipas och putsas för att till
fräses, slipas och putsas för att till
slut bli vackra knivskaft.
slut bli vackra knivskaft.
– Det här skaftet är gjort av en kö– Det här skaftet är gjort av en köboll från biljarden, man kan använboll från biljarden, man kan använda nästan vilket material som helst,
da nästan vilket material som helst,
säger Jan-Aksel Lundström som är
säger Jan-Aksel Lundström som är
en av dem som varit med många år
en av dem som varit med många år
i gruppen.
i gruppen.
Varje kniv som tillverkas är unik,
Varje kniv som tillverkas är unik,

det går inte att göra någon massdet går inte att göra någon massproduktion här inte. Jan-Aksel har
produktion här inte. Jan-Aksel har
bland annat gjort en kniv av en ek
bland annat gjort en kniv av en ek
som är tvärskuren och som därför
som är tvärskuren och som därför
får ett alldeles speciellt mönster. I
får ett alldeles speciellt mönster. I
mitten på skaftet ser det ut som en
mitten på skaftet ser det ut som en
stjärna.
stjärna.
– Det är från en tjock ekgren som
– Det är från en tjock ekgren som
jag tagit hemma hos mig i Stenhamjag tagit hemma hos mig i Stenhamra. På knivbladet har en kille gjort ett
ra. På knivbladet har en kille gjort ett
eklöv i brons. Den här kniven kallar
eklöv i brons. Den här kniven kallar
jag Mälarökniven.
jag Mälarökniven.
Egon Bergqvist, som enligt JanEgon Bergqvist, som enligt JanAksel är den skickligaste knivmaAksel är den skickligaste knivmakaren i gänget, jobbar med en ”tjejkaren i gänget, jobbar med en ”tjejkniv” till sin dotter.
kniv” till sin dotter.
– Hon studerar till marinbiolog
– Hon studerar till marinbiolog
och ska ha kniven när hon är ute i
och ska ha kniven när hon är ute i
naturen. Den är lite kortare i skaftet.
naturen. Den är lite kortare i skaftet.
Jan-Aksel visar upp ytterligare en
Jan-Aksel visar upp ytterligare en

kniv vars skaft vuxit fram ur en rot
kniv vars skaft vuxit fram ur en rot
från Menhammars gård. Materialet
från Menhammars gård. Materialet
är också stabiliserat. Det innebär att
är också stabiliserat. Det innebär att
ett plastmaterial sprutas in i träet,
ett plastmaterial sprutas in i träet,
vilket gör det hårt och tätt.
vilket gör det hårt och tätt.

”...man
”...man kan
kan använda
använda
nästan
nästan vilket
vilket material
material
som
helst”
som helst”

Claes Magnell och Mats andersson diskuterar nästa steg i knivskaftsskapandet. i bakgrunden ses Egon BergClaes Magnell och Mats andersson diskuterar nästa steg i knivskaftsskapandet. i bakgrunden ses Egon Bergqvist i färd med att slipa på en ”tjej-kniv” till dottern som studerar marinbiologi. nedre bilden: ”Mälarökniven” har
qvist i färd med att slipa på en ”tjej-kniv” till dottern som studerar marinbiologi. nedre bilden: ”Mälarökniven” har
Jan-aksel Lundström döpt denna kniv till. skaftets material är från en ek från öarna som är tvärskuren och som
Jan-aksel Lundström döpt denna kniv till. skaftets material är från en ek från öarna som är tvärskuren och som
därför får ett alldeles speciellt mönster i form av en stjärna.
Foto: Ewa Linnros
därför får ett alldeles speciellt mönster i form av en stjärna.
Foto: Ewa Linnros

– I USA är de specialister på detta
– I USA är de specialister på detta
och jag har för närvarande ett femoch jag har för närvarande ett femtiotal bitar som jag skickat dit, betiotal bitar som jag skickat dit, berättar Jan-Aksel.
rättar Jan-Aksel.
Det är inte bara i slöjdsalen på
Det är inte bara i slöjdsalen på
Träkvista skola som intresset är
Träkvista skola som intresset är
stort för knivmakeri. Svensk knivstort för knivmakeri. Svensk knivförening har 2000 medlemmar och
förening har 2000 medlemmar och
här är Jan-Aksel revisor. En gång om
här är Jan-Aksel revisor. En gång om

året träffas alla knivmakare från hela
året träffas alla knivmakare från hela
Norden i Ludvika. Det finns också
Norden i Ludvika. Det finns också
både SM och Nordiska mästerskap i
både SM och Nordiska mästerskap i
knivmakeri, men så långt har ingen i
knivmakeri, men så långt har ingen i
gänget på Ekerö satsat ännu.
gänget på Ekerö satsat ännu.
Ewa Linnros
Ewa Linnros

ewa@malaroarnasnyheter.se
ewa@malaroarnasnyheter.se

SMART • STARK • TRYGG • TYST

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.

INVER
TER
STYRD*

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

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

KJELLINS RÖR
EKERÖ · STOCKHOLM · 08-560 200 39

Vårnyheter från

Mountain Horse
Nu i butiken!
Öppet: Vardag 10-18.30, lördag 10-15
Tel: 560 355 00. Ekerö Centrum
www.djurknuten.se
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Tusentals föremål hänger både

Thomas Jacobén är ordförande i Intresseföreningen Bertil Ifwers museum och vet mycket om alla de föremål som finns samlade i den stora logbyggnaden. I det första av de åtta rummen finns bland annat redskap för såväl
jordbruket, hantverket och hushållet.
Foto: Lo Bäcklinder

I år är det tjugo år sedan lantbrukaren och
trädgårdsmästaren Bertil Ifwer på Munsö dog
och efterlämnade en unik samling föremål. Än
idag väcker museet stor fascination, ger en
överdådig inblick i en samlares liv och minner
om tider som gått.

A

tt stiga in i Bertil Ifwers
museum på Munsö
är som att kliva in
i ”en annan värld”.
Kanske låter det som
en klyscha, men det vet i sjutton om
inte det begreppet myntats just för att
beskriva logbyggnaden som står där
röd och grann, inrymmande enorma
mängder föremål i ett välordnat kaos.
– Vi har bevarat allt precis som det
var, det är hans egen ordning här inne.
Han hade dock själv ingen tanke på att
det skulle bli ett museum, utan han
var en samlare som tyckte att människor slängde alldeles för mycket, berättar Thomas Jacobsén, som är ordförande och tillsammans med styrelsen
ansvarar för samlingen genom Intresseföreningen Bertil Ifwers museum.

I de åtta rummen som Bertil lät växa

fram allt eftersom, trängs vardags- och
bruksföremål från trakten, alltifrån
sent 1800-tal till framförallt 1960-talet. Ingenting saknas. I taket hänger ett
tjugotal korgar, en cykel, några mässsingsljuskronor, skovlar, cykelväskor, kaffepannor, margarinkartonger,
korgstol, julgransfötter, paraplyer…

På väggarna i första rummet samsas en
arsenal av nycklar, snyggt upphängda
i storleksordning på varsin spik, verktyg som brukats på gården, skopor,
reklamskyltar och en tjusig Borsalinohatt sida vid sida med en keps från en
lokal målarﬁrma. En radda noggrant
urdiskade mjölkkartonger från förr
och ett gäng mjölkkannor prydligt
uppställda, ger en inblick i förra århundradets mejerihistoria.

Bertil Ifwer arkiverade alla
tidningar och museet innehåller mängder av årgångar
av allsköns tidskrifter.
Foto: Lo Bäcklinder

När den första överväldigade känslan

lagt sig och vandringen leder vidare
uppför trappan till det rum där Bertil
inrett ett ﬁnrum med ståndsmässiga
möbler han ärvt från sitt föräldrahem,
börjar nyﬁkenheten väckas kring vem
han var egentligen, den där mannen
som verkar ha haft hur mycket energi
och hur många saker som helst.
– Den här ledstången är gjord av
ett av bärstagen till en av hemvärnets
gamla bårar. Det är bara ett exempel på
att det ﬁnns en historia och en tanke
bakom alla föremål som är samlade
här, förklarar Thomas.
Han berättar om sin vän Bertil med
värme i rösten och målar med ord en
bild av en vänlig, tänkande man som

”...det finns en
historia och en
tanke bakom alla
föremålen som är
samlade här”

behandlade alla föremål som kom
i hans väg med stor respekt och ett
aldrig sinande tålamod. Vänskapen
mellan Bertil och Thomas växte fram
trots en ålderskillnad på nära tjugofem år och höll ända in i det sista. När
Bertil dog hastigt 1994 var han 69
år gammal, men trodde nog själv att
han skulle kunna bygga vidare på sina
samlingar i många år till.
– En del tyckte nog att han var en
udda ﬁgur, men det brydde han sig
inte om. Han var intelligent, väldigt
allmänbildad, historiskt och politiskt
bevandrad och mycket sportintresserad. Han och hustrun Ingrid levde sina
liv sida vid sida här på gården. Ingrid
var delaktig i det yttre arbetet, men deras olika intressen gjorde att de ibland
gick åt var sitt håll på morgonen och
sågs sedan först framåt kvällen. Bertil
brukade jorden och drev handelsträdgård och Ingrid gick till drängstugan
och vävde. Hon startade Munsö vävstuga på 1970 talet och lärde många
Munsökvinnor att väva.
De skaffade sig bara de nödvändigaste moderniteterna och återanvände så
mycket som det bara var möjligt. Miniräknare och att dra fram klockan till
sommartid var exempel på moderna
påfund som Bertil inte hade mycket
till övers för. Men att prata om livet,
sport, historia och samhällsfrågor
gjorde han gärna.
– Jag var ofta här och satt och pratade
med honom inne på kontoret, berättar
Thomas och visar det rum där Bertil
brukade sitta vid skrivbordet och läste,
sorterade eller ventilerade stort och
smått med den som kom på besök.
Hyllorna runt i rummet är fyllda

av böcker och arkiverade tidningar.
Många hela årgångar av tidningen
Land och Idrottsbladet samsas med
tidningar om jakt och ﬁske, liksom
lokala tidningar från alla de platser
som Bertil och hustrun Ingrid besökt
under sina resor kors och tvärs i Sverige och utomlands. Ett låst skåp fyllt
med gamla medicinaskar och burkar
där preparaten sannolikt har tappat
sin verkan, skulle platsa på vilket historiskt museum som helst.
Både representanter från Stockholms

länsmuseum, Historiska museet och
Skansen har varit här och tittat igenom samlingarna och konstaterat att
detta är en av länets största samlingar
av bruksföremål. De har dock poängterat vikten av att bevara dem precis som
de är, arrangerade av och ﬁltrerade genom Bertil Ifwers sinne. Den åverkan
som tidens tand kan ha på föremålen
får ses som att de åldras naturligt i den
miljö där Bertil Ifwer valde att samla
dem. Alla samlingarna är också noggrant dokumenterade genom ett ALUprojekt som genomdrevs under ett par
år i slutet av 1990-talet. Varje föremål
är beskrivet med användningsområde
och ursprung.
En gång varje sommar håller intresseföreningen öppet hus i museet, men
däremellan kan vem som helst efter
avtalad tid få en visning av samlingarna.
– Det här är ett arv som vi vill förvalta, utveckla och göra tillgängligt för
dem som är intresserade, konstaterar
Thomas.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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BERTIL IFWERS MUSEUM
SOLVIK, MUNSÖ

>> Samlingarna består i första
hand av bruksföremål från senare
delen av 1800-talet och tidiga
1900-talet, med inslag även från
senare tid.

>> Museet har öppet hus en gång
om året och välkomnar i övrigt
besökare efter överenskommelse.

>> Intresseföreningen Bertil
Ifwers museum ansvarar för att
bevara och utveckla museet.

T.v: Bertil satt ofta vid sitt skrivbord på
kontoret och skrev, sorterade eller pratade med besökare.
Nedan: Mjölkpaket, hänglås, korgar... inga
föremål var för simpla för att samla på.
Foto: Privat och Lo Bäcklinder
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Gå på bio nära dig.

EKERÖ BIO

Mälarö Torg 7
www.ekerobio.se

Dallas Buyers Club med bland andra Matthew McConaughey.
Biljettbokning vardagar 09.30-17.00 via telefon på nr 08 609 08 19
Biljettbokning dygnet runt på www.ekerobio.se
Vill du engagera dig i vår lokala biograf, till exempel sätta program,
sälja biljetter eller bli biografmaskinist? Skriv till info@malarokino.se
Parkera längre än två timmar? Prova parkeringarna i anslutning till
bussgaraget (Ångbåtsvägen) samt bredvid kommunhuset.
7U\FNWDSURJUDPEODGI|UKHODYnUHQÀQQVDWWKlPWDL.XOWXUKXVHWVIRDMp
på Mälarö Torg 7 samt när biografen håller öppet för visningar.
PROGRAM KOMMANDE VECKOR
Resan till Fjäderkungens Rike..................(3D) 6/4 15.00, (2D) 13/4 15.00
Dallas Buyers Club...................................................6/4 19.00, 9/4 19.00
Saving Mr Banks..................................................13/4 19.00, 16/4 19.00
Rio 2.....................................................(3D) 20/4 15.00, (2D) 27/4 15.00
Stockholm Stories.................................................20/4 19.00, 23/4 19.00
Blå är den varmaste färgen..................................27/4 19.00, 30/4 19.00

www.ekerobio.se
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UTSTÄLLNINGAR

Glas och järn
i samspel

Tema naturspeglingar
och rörelse på slottet

JUNGFRUSUND | I april startar
utställningen ”Glas och järn tillsammans och var för sig” på
Hantverksstallet. Det är glaskonstnären Kerstin Larsson och
hennes sambo smeden Christer
Pettersson, som ställer ut sina
gemensamma verk.
Det är första gången som de jobbar ihop med hälften var i samma
”sak”, det vill säga glas och smide
kombinerat. De har bland annat
gjort en ljuskrona och en drake där
Christer Pettersson har smitt en
drake och Kerstin Larsson har gjort
drakens vingar i glas.
– Det är första gången vi ställer
ut tillsammans också, det ska bli
mycket roligt, berättar Kerstin Larsson.
Hon har arbetat med glas ett tiotal
år och Christer Pettersson har arbetat som smed ungefär lika länge. De
har glasateljé respektive smedja i
Kyrkhamn och i Riddersvik utanför Hässelby. På somrarna är de på
Helgö, där Kerstin tillbringat sina
barndomssomrar också.
– Det känns därför lite extra roligt
att ställa ut här, säger Kerstin.
Förutom deras gemensamma
verk blir det också enbart smidesoch glaskonstverk. Utställningen
börjar den 1 april och vernissagen
äger rum den 5 april.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Ljuskrona”

EKEBYHOVS SLOTT | Den 12
april fylls slottsgalleriet på
Ekebyhov med två nya konstnärer
under temat ”rörelse” respektive
”naturspeglingar”.
Catharina Stangenberg började som
arkitekt och har också jobbat med
scenograf. Det är först under senare
år som hon börjat uttrycka sig på ett
mera konstnärligt sätt på olika vis.
– Just nu är det måleri. Jag har
arbetat mycket med tusch och nu
försöker jag att utvidga det hela lite
grand, berättar Catharina Stangenberg.
Hon ser sitt konstnärskap som ett
utforskande arbete. Hon har bland
annat gjort en stor mängd porträtt
som hon ställt ut några gånger, men
till Ekebyhovs slott blir temat rörelse.
– Det handlar fortfarande om
människor i hög grad och människor i rörelse på olika sätt. Jag blir
inspirerad av allt möjligt, men just
i det här fallet har jag varit med på
många sessioner med dansare. Jag
har själv dansat väldigt mycket, därför ligger det nära till hands.
Teknikerna varierar för Catharina
Stangenberg, men tusch och kol
har hon utvecklat en del och tycker
mycket om det.
– Det ﬂödar och det går fort. När
man ska försöka fånga människor
i rörelse ”à la minute”, då ska det
gå fort. Då fungerar kol och tusch
väldigt bra och det passar mitt temperament också, säger Catharina
Stangenberg och fortsätter:
– Det är en väldig kontrast till
mitt arkitektarbete som är väldigt
precist och minutiöst.

Hallmark Cards i Kansas City. Han
kom tillbaka till Stockholm som art
director under några år, men lusten
för att teckna tog över och längtan
till USA gjorde att han ﬂyttade tillbaka.
– Jag jobbade som illustratör.
Behovet av att uttrycka mig friare
växte, så vid sidan av illustrationsuppdragen började jag måla och
göra graﬁk. Det resulterade i ett par
utställningar i San Francisco. 1980
ﬂyttade jag tillbaka till Sverige och
Stockholm.
Sedan dess har det blivit många
utställningar i Sverige och Europa.
Han har dessutom gjort en barnbok, frimärken, scenograﬁ för TV
och mycket annat.

”När man ska försöka
fånga människor i
rörelse à la minute,
då ska det gå fort.”

– Jazzen har spelat en stor roll som
inspirationskälla i mitt liv och jag
har även varit aktiv som trumslagare i olika band, berättar Lars Melander.
Han har fått många priser och utmärkelser för sina illustrationer och
graﬁsk design både i Sverige och
USA samt ett ﬂertal stipendier för
sin konst. På utställningen på Ekebyhovs slott visar han några scener
ur naturen, fåglarnas ﬂykt och utblick över kusten i akryl, collage och
gouache.
EWA LINNROS

Lars Melanders målningar i akryl

ewa@malaroarnasnyheter.se

och gouache går under temat ”naturspeglingar”. Han jobbar som
graﬁker, målare, tecknare, illustratör. Lars Melander gick på Konstfack
i slutet av 50-talet och början av
60-talet. 1962 reste han som stipendiat för första gången till USA till

Övre bilden: ”Rörelse”
av Catharina Stangenberg.
Nedre bilden: ”Fågelsång”
av Lars Melander.

Hälsoträdgård!
Trädgården där du kan stressa
ǡ¡ ϐ
balans med naturen som läkande
plats.

Välkommen till

Brostugan
Café

& Restauran
g

Boka er

Fest

Minnesstund
Konferens
Ange rabattkod
Mälaröarna och få 10%

Ö

ppet alla dagar
10.00-20.00

www.brostugan.se

info@brostugan.se 08-759 03 01 Kärsön, Drottningholm

Friskvård i trädgård och ateljé:
z Vistelse i Hälsoträdgården/Stresshantering
z Grounding/Mindfulness – rörelsemeditation
z Avspänning/Mindfulness
z Naturretreat – hel eller halvdagar för stillhet, kroppslig
balans och möten i skapande








Vi är anslutna till Friskvårdschecken!

Växthusinvigning 26 april kl 10-14
En öppen dag för alla, vuxna och barn!
 Ú¡¤ǡϐǡ¤ǡ
måla eller sätt ett frö... Varmt välkommen!
Eva Solhäll – Solberga Uttryckandekonst och Trädgård
Solbergavägen 26, Färentuna
Tel: 076-771 29 00 www.evasolhall.se

Ekerökören
söker körmedlemmar
i alla stämmor.
Den här terminen
sjunger vi Bellman,
vår- och sommarvisor.

Välkommen att ringa
Stefan Tempelman 0708-790 696
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UKSTÄLLNING

Katarina Muhrbeck ställer ut specialgjorda målningar i Galleri Utkiken med Ekerö centrum som motiv i samband med Ralph Erskines 100-årsdag.

Ekerö centrum ﬂyttar in i Utkiken
EKERÖ CENTRUM | Den 31 mars
slog Galleri Utkiken upp portarna
till en utställning med målningar
föreställande Ekerö centrum.
Det är konstnärinnan Katarina
Muhrbeck som målat av den närmiljö som hon känner utan och
innan.
Det är första gången på tolv år som
Katarina Muhrbeck ställer ut målningar och när det sist begav sig var
det också i Galleri Utkiken. Hon
har dock inte legat på latsidan sedan dess.
– Jag har jobbat mycket med offentliga utsmyckningar i betong,
mosaik och stuccolustro (en putsoch målningsteknik, reds. anm.)
bland annat, berättar hon.

På Ekebyhovs särskola ﬁnns en
av hennes utsmyckningar, en lergodstavla och i bostadsrättsföreningen Bruket i Ekerö centrum
ﬁnns 16 lergodsreliefer ingjutna i
betong.
– När husen stod färdiga 2001
var Ralph Erskine där och invigde
dem och han tyckte väldigt mycket
om mina utsmyckningar. I samband med att de nu skulle ordna
en utställning om Ralph Erskines
100-årsdag frågade Maud Edvardsson som är kulturproducent på Utkiken om jag kunde tänka mig att
måla tavlor med motiv från Ekerö
centrum.
Förutom mötet med Erskine vid
invigningen av Bruket har Katarina
Muhrbeck själv bott i arkitektens

favoritlägenhet i Ekerö centrum i
nära 15 år. Den lämnade hon dock
när hon ﬂyttade till en annan plats
på Ekerö för en tid, men nu är hon
åter tillbaka i centrum.
– Jag känner till vartenda hörn i
det här centrumet och det är mitt
yrke att tolka det jag ser, säger hon
med eftertryck.
Just nu arbetar Katarina Muhr-

beck som bildlärare, men har en diger meritförteckning som innefattar såväl offentliga utsmyckningar,
som en mängd utställningar runt
om i Sverige, Norge och Italien.
På Ekerö har hon tidigare ställt
ut såväl på Ekebyhovs slott som i
Galleri Utkiken både 2001, då hon
också tog emot kommunens kul-

turstipendium, samt 2002. Hon
har dessutom bland annat gjort
utsmyckningar i Hötorgshallens
entréer och i ﬂera bostadsrättsföreningar runt om i Stockholmstrakten.
Katarina Muhrbeck har gjort ett flertal reliefer med olika motiv som är
placerade i kvarteret Bruket i Ekerö
centrum.

”Jag känner till
vartenda hörn i det här
centrumet och det är
mitt yrke att tolka det”

Utställningen i Galleri Utkiken
pågår till den 29 april och innehåller ett antal specialmålade verk i
oljepastell och färgkrita som alla
har måtten 25 gånger 25 centimeter
och likadana, vita ramar för att ge
ett enhetligt intryck.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Västafrika och jazz möts i Kungsberga hönshus
KUNGSBERGA | Den 5 april bjuds
det på västafrikanskt musik,
jazz och fascinerande berättelser när jazzpianisten Arne
Forsén får besök av Alagi M´Bye
från Gambia. Mötet äger rum i
Hönshuset i Kungsberga.
Med utgångspunkt i traditionella
och nykomponerade sånger från
Alagi M´Byes västafrikanska repertoar bjuder han och Arne Forsén på
mäktig, gungande musik och spännande berättande.
I sitt hemland räknas Alagi
M´Bye som en av de främsta koraspelarna (kora är en västafri-

kansk harpa, reds. anm.). Han har
från unga år utbildats i konsten att
vara ett vandrande bibliotek som
med musiken som redskap memorerat den skriftlösa kulturskatt
som utvecklats i Västafrika sedan
1100-talet. Under 25 års tid har Alagi M´Bye turnerat i Sverige och övriga Skandinavien med bland annat
Ale Möller, norska spelmän, skolföreställningar och sedan ett antal år
med Arne Forsén.

har även många andra sidor och rör
sig gärna i gränsland mellan olika
musikstilar och uttrycksformer.
Improvisation är en gemensam
nämnare. Forsén gör djupdykningar i svensk folkmusik, har en klassisk skolning och möter gärna andra kulturer. Han samarbetar även
gärna med andra konstarter som till
exempel dans, bildkonst och teater.

Arne Forsén är en musiker med en

Arne Forsén och Alagi M’Bye spelar
tillsammans och berättar spännande
historier den 5 april.

stor musikalisk bredd. Han är kanske mest känd som särpräglad jazzoch improvisationsmusiker, men

z

FOTO: HÅKAN CARLBRAND
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”Vi vill att det ska vara ett levande slott”

KULTURSTIPENDIATER

FOTO: LO BÄCKLINDER

Stina Odlinder Haubo och Miranda Holmgren är båda engagerade i slottet och dess historia.

De brinner för Svartsjö slott
SVARSTJÖ | Kommunens två kulturstipen-

diater, Miranda Holmgren och Stina Odlinder
Haubo har två saker gemensamt. Dels har
de båda en stark kärlek och anknytning till
Svartsjö slott, dels har de också föräldrar som
tidigare tagit emot samma kulturstipendier.

På övervåningen i Svartsjö slott,
bland rokokomöbler och färgsprakande scenkläder från alla de föreställningar som Helt barockt hållit
på slottet, sitter kommunens två
kulturstipendiater och berättar om
sin kärlek till detta mytomspunna,
historierika slott. Den ena har haft
det som sin lekstuga sedan innan
hon kunde gå och den andra har
först på senare år utvecklat en kärlek
till slottet och dess historia.
– Jag är uppväxt precis här intill
och brukade leka på slottet som
barn. På den tiden, innan slottet
blev renoverat och mer liknade
ett spökslott, sprang jag och mina
kompisar omkring här och lekte
prinsar och prinsessor, berättar Miranda Holmgren.
För ett par veckor sedan tog hon
emot årets ungdomskulturstipendium på 30 000 kronor med motiveringen: ”För sin envetna och målmedvetna satsning på en framtid
som operasångerska och för sitt engagemang för att sprida glädje och
väcka intresse för operamusiken för
barn och alla andra.”
– Jag blev jätteförvånad och glad
när de ringde och berättade att jag
fått stipendiet, fortsätter Miranda

Holmgren som är en av de starka
krafterna i föreningen Helt barockt
som drivs av hennes mamma Elisabeth Holmgren, som även hon
tidigare fått kommunens kulturstipendium.
I de här lokalerna övar föreningen
och på somrarna ger de föreställningar på opera- och sagotema som
trollbinder såväl barn som vuxna.
Men under terminerna utbildar hon
sig på Stockholm Operastudio.
– Jag brukar öva här också och
det är en jätteﬁn akustik. Det är lite
överakustiskt, men hellre det än
helt stumma väggar.

FAKTA SVARTSJÖ SLOTT

>> Mittpartiet av det nuvarande
slottet byggdes på 1730-talet som
kungligt lustslott efter ritningar av
arkitekt Carl Hårleman som introducerade rokokon i Sverige med
denna byggnad. Redan tidigare
har det dock stått kungliga slott
på denna plats.

>> Slottet har stått tomt och
förfallit under flera perioder och
även inrymt fängelseanstalt ända
in på 1960-talet.

>> Under perioden 1994 till 2003
restaurerade Statens fastighetsverk slottet för 36 miljoner kronor.

>> Slottet hyrs idag av ett
företag som driver kontors- och
konferenshotell. De erbjuder även
tårtkafé, festvåning och möjlighet
att delta i mordmysterium.

Att följa med sin mamma under de

år som hon var en av de drivande i
”Slottstappning” som arrangerade
kulturevenemang i slottets lokaler,
på föreställningar grundlade hennes
passion för barockmusik och opera.
– Jag hade andra planer för vad
jag skulle satsa på när jag var yngre,
men nu brinner jag för att göra den
här musiken tillgänglig, framförallt
för den yngre generationen.
Stina Odlinder Haubo som ﬁck
kulturstipendiet på 30 000 kronor
med motiveringen: ”För sin lokalhistoriska forskning och dokumen-

”På den tiden, innan slottet blev renoverat, sprang
jag och mina kompisar
omkring här och lekte
prinsar och prinsessor”

tation kring Svartsjös och Lovös
långa historia.” Hennes anknytning
till Svartsjö slott är inte lika långvarig, men inte mindre intensiv.
– Jag är uppväxt precis intill ett
annat av kommunens slott, Ekebyhovs, med väldigt historieintresserade föräldrar. Redan som barn var
jag enormt fascinerad av kungar,
drottningar och historia och tyckte
att skolans historieundervisning var
för tråkig, berättar Stina Odlinder
vars far Lennart Odlinder tog emot
kommunens
kulturstipendium
1995 tillsammans med Ekerö Royal
Jazz.
Det intresse som gav henne chansen att jobba som vakt på Drottningholms slott redan som 16-åring, har
sedan fört henne runt som såväl guide som intendent bland alla landets
kungliga slott. Idag är hon kulturhistoriker med ett stort kunnande
som gör att hon anlitas som expert i
många olika sammanhang. Hon har
till exempel setts i TV-programmet
Antikmagasinet där hon bland annat
berättat om 1700-talsstolar, svunna
tiders sängkammarinredningar och
brännförgyllda bronser.
– Efter tsunamin 2004 gjorde jag
ett arrangemang tillsammans med
Röda korset på Svartsjö och efter
det började jag göra visningar här
och har sedan fortsatt i samarbete
med de olika hyresgäster som funnits här. Tillsammans med Elisabeth Holmgren drev jag också slottet under hela sommaren 2011 med
föreställningar, visningar, konstutställningar och kafé.
Att gräva i arkiv är något av det ro-

ligaste hon vet och att göra historien
levande och sätta in saker i sina rätta
sammanhang är några av hennes
starkaste drivkrafter. Nu är planen
att hon ska skriva en bok om Svartsjös historia med hjälp av stipendiepengarna.
– Det ﬁnns ingen bra översiktsbok
om Svartsjö, de som har skrivits har
alla någon speciell inriktning, som
den om renoveringen till exempel.
I första skedet vill hon sätta samman en mindre skrift som ska ﬁnnas tillgänglig för besökare redan
till sommaren och som sedan kan
byggas ut med ﬂer bilder och eventuellt bidrag från andra experter
som är kunniga om slottet.
Hon beskriver hur hon för sin
Svartsjöforskning gärna hon skulle
vilja få en chans att titta på en del
av de föremål som under årens lopp
har fått nya hem runt om på Mälaröarna i olika skeden då slottet tömts
på inventarier vid ﬂera tillfällen.
– Trots att jag har jobbat med
så många olika slott, tycker jag att
Svartsjö är unikt och jag skulle gärna
vilja samarbeta ännu mer med andra
aktörer som har intressen i slottet.
Jag ser fram emot att fortsätta dela
med mig av mina kunskaper genom
visningar och andra arrangemang i
samarbete med slottets hyresgäster.
Tillsammans
med
Miranda
Holmgren känner hon starkt för att
slottet ska vara tillgängligt för alla.
– Vi vill att det ska vara ett levande
slott, poängterar de samstämmigt.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Lars Melander –
målningar
i akryl och
gouache,
Catharina
Stangenberg – målningar i tusch och kol.
12/4- 4/5 (stängt 19-20/4), månfre kl 10-15 samt lör-sön
kl 12-16 galleriet, Ekebyhovs slott.
Arr: Mälaröarnas konstförening.
Hantverksstallet
Kerstin Larsson och Christer Pettersson – konstglas och smide.
1/4-20/4, vernissage 5/4.
Öppet tis-sön kl 11-17, Jungfrusund.
Galleri Utkiken
Katarina Muhrbeck – måleri från
Ekerö centrum. Kulturhuset,
Ekerö C.

Klädbytardag
Inlämning 4/4 kl 19-19.45, försäljning 5/4 kl 9.30-14, utlämning 5/4
kl 16.30-17 (pengar och icke sålda
kläder), Tappströmsskolan.
Ungdomsmässa
Ekerö ungdomsmässa med många
medverkande aktörer, både lokala
och tillresande. Öppet för besökare i klass 6 och upp till 20 år,
konferencier Oskar Kihlborg. 5/4 kl
18.30-22.30, Träkvista ungdomsgård. Arr: Ekerö fritidsgårdar.
Konsert
Västafrika möter jazz, musik och
berättelser. Alagi M´bye & Arne
Forsén – kora och piano. 5/4
kl 18, Hönshuset, Kungsberga,
Färentuna. Arr: Kulturföreningen
Hönshuset.

Film
Blue Jasmine, regi: Woody Allen,
USA 2013. Medlems-kort i Filmstudion berättigar till inträde till
höstens samtliga filmer. Enstaka
biljetter får ej säljas. 3/4 kl 19.30,
Erskinesalen, Ekerö C.

Vårskådning
Studera de
tidigaste
flyttfåglarna.
Medtag
kikare,
gärna tubkikare. 5/4, samling kl.
8.30 vid Lovö kyrka. Miljösamåkning kl 8.15 från kommunhuset
Tappström. Arr: Mälaröarnas
naturskyddsförening.

Biodling
Mälaröarnas biodlarförening har
sina möten i bigården, Ekebyhovs
slottspark. Samtliga möten är
öppna för intresserad allmänhet.
4/4 kl 15-16.30.

Releasekonsert
Bengt Tribukait presenterar sin
nya CD och spelar musik av Bach
på Drottningholms slottskyrkas
Cahmanorgel. 5/4 kl 17 och kl 19.
Arr: Ekerö pastorat.

EVENEMANG


Ekerö bio
6 och
13/4 kl 15:
Resan till
Fjäderkungens
Rike, fr. 7
år. 6 och
9/4 kl 19: Dallas Buyers Club, fr. 15
år. 16/4 kl 19: Saving Mr. Banks, fr
7 år.

liknande tas emot. Arkivföreningen
håller årsmöte 9/4 kl 19.15, Brunna
föreningslokal, Kapplandsvägen 21,
Ekerö, snett emot Lidl.
Arkitektvandring
Vandring i Erskines Ekerö C med
stadsarkitekt Johan Hagland. 12/4
kl 13-14.30.

Ekebyhovs slott
5- 6/4 kl 14: Dansuppvisning.
Kaféansvariga: Vi unga Bailar.
12/4 kl 14: Skådespelaren Michael
Lechner, Mord ombord – Expedition
Polaris, en spännande historia om
en verklig händelse 1871. 13/4 kl 14:
Medlemmar ur Ekerö Royal Jazz.
Kaféansvariga: Ekerö PRO.
6-årskalas
Barnens eget bibliotek i Stenhamra
fyller 6 år. Födelsedagsfest med
hemliga gäster och utdelning av
barnens eget trolldiplom. Alla barn
bjuds på saft och tårta. 6/4 kl 14-16.
Temagudstjänst - Karin Boye
Visgruppen Kristall sjunger egna
tonsättningar av Karin Boyes dikter,
präst: Marianne Häggkvist, orgel:
Roger Tanner. Kyrkkaffe. 6/4 kl 11,
Lovö kyrka. Arr: Ekerö pastorat.
Folkrörelsearkivet
Mälaröarnas folkrörelsearkiv
är en förening som vill samla in
dokument och handlingar från
ideella föreningar med anknytning till Ekerö kommun, men
även personarkiv, gårdsarkiv och

Konsthantverk
Lokala konstnärer och konsthantverkare visar och säljer sina alster i
Hilleshög skola, vid Hilleshög kyrka.
12-13/4 kl 12-16.
Fagning
Fagning av Väsby Hages slåtteräng.
”Materialförvaltare” Bengt Nilsson
och Magnus Fürst, medtag matsäck. 13/4, samling kl 10 vid entrén
till reservatet Väsby Hage på norra
Munsö nära färjeläget. Samtransport kl 9.30 från kommunhuset
Tappström alt. Träkvista COOP.
Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening.
Skrivarläger på påsklovet
Skrivarläger på biblioteket i Ekerö
C under tre dagar på påsklovet.
Lägret är gratis och riktar sig till alla
som är mellan 10 och 15 år. 14-16/4
kl 13-16. Begränsat antal platser,
föranmälan.
Måleriverkstäder
Måla hus – måleriverkstäder för
påsklovslediga i åldern 6-12 år med
konstnären Katarina Muhrbeck.
15 och 16/4 kl 13-15, biblioteket,
Ekerö C.

UNNA DIG en stund i
TROXHAMMAR BUTIKSBY!

Platser ﬁnns för hundar
av mindre storlek

varmt välkomna till oss i Troxhammar Butiksby!
Tel: 08-560 250 22

Email: smedjan@malarotandvard.se


ATELJÈ NENNA STETTER



M Å L A R K U R S E R 
med skaparglädje
2 - 4 maj (2,5 dag) 1400kr



Är ni i Skåne i Påsk? 
Jag ställer ut under ”Konstrundan”
se hemsida: www.nennastetter.se
Tel: 070-461 13 69
VÄLKOMNA!

Väntelista har vi nu på hundar
av större storlek

Vårﬁna fötter
100 kr rabatt!
på valﬁ fotvårdsbehandling

Välkomna till Öarnas Hundservice!

(Gäller mot uppvisande av denna annons.
Gäller ej hembesök. Giltigt tom 30/4 -14 )

Tel 08-560 245 00
www.oarnashund.se

Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44

Vårfin!

100 kr

Vi ger dig
i rabatt
på valfri HUDVÅRDSeller HÅRVÅRDSBEHANDLING
Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se

Boka tid
via nätet!

(Gäller mot uppvisande av denna annons.
Giltig tom 30/4 -14)

Vi hälsar gamla och blivande nya patienter
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Sporten
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Jag tycker att det är fantastiskt att ha flyttat
hit till Ekerö och alla träningsmöjligheter...
Sophia Sundberg

Sophia springer vart hon än ska
ULTRALÖPNING | Att springa från
Ekerö till kompisen vid Slussen,
fika och sedan springa hem igen
är ingen match för ultralöperskan,
landslagsmedlemmen och närlundabon Sophia Sundberg. Just nu
laddar hon upp med träningsläger
i Sydafrika inför SM, VM och flera
andra tuffa lopp under de närmaste månaderna.
– Jag tycker att det är fantastiskt
att ha ﬂyttat hit till Ekerö och alla
träningsmöjligheter som ﬁnns här,
konstaterar hon hemma i köket i
det nyrenoverade huset i Närlunda, där hon bor med sambon sedan
de ﬂyttade från stan till Mälaröarna
i november 2013.
Det är härifrån hon utgår när
hon ger sig ut på sina löparrundor
som ofta sträcker sig in till stan och
tillbaka.
Intresset för att springa långlopp
är dock relativt nyupptäckt. För tre
år sedan sprang Sophia sin första
mara och sedan har löpintresset
eskalerat. Idag springer hon i genomsnitt tjugo mil i veckan och
har hur många tunga meriter som
helst på sin lista. Förra året kom
hon femma i EM 100 kilometer
i Frankrike och var med och tog
lagsilver, hon har kommit sexa i
Stockholm marathon, vunnit Kiel
marathon och tagit ”världsårsbästa” bland både män och kvinnor i
Skövde 6-timmars.
– Nu i mars sprang jag 6-timmars i Skövde igen och blev totalsegrare bland både män och kvinnor med mina 76,7 kilometer. Det
var inte personbästa, men helt ok i
den motvind och det dåliga väder
som vi bjöds på, berättar hon.
Även om Sophia var ett väldigt
aktivt barn som aldrig satt still och
sprang sitt första midnattslopp vid
tolv års ålder, hittade hon ultralöpningen först för ett par år sedan.
– Det var min mamma som in-

spirerade mig. När hon fyllde fyrtio var hon kraftigt överviktig och
storrökare. Hon bestämde sig för
att ta tag i sitt liv, började jogga till
en början 500 meter och utökade
sedan, gick ner trettio kilo på ett år
och tog till slut SM-guld för veteraner i halvmarathon.
När så Sophia började springa riktigt långa distanser, insåg hon att
det var detta som var hennes melodi.
– Om man springer kortare lopp
handlar det inte om så stor sportslighet, utan det mesta går ut på att
räkna tid och att armbåga sig fram.
I ett ultralopp är alla som har klarat sig i mål vinnare och det ger en
otrolig sammanhållning och familjekänsla.
Och även om tiomilsloppen är
extrema och tar hårt på kroppen,
är själva tävlingarna undantagen,
den mesta tiden består av träning.
– När jag väl är ute och springer
så vill jag springa länge och stannar
gärna till och tittar på utsikten om
jag ser något vackert. Och om man
springer på det här sättet så öppnar man också upp för alla möjliga
äventyr, konstaterar Sophia som
efter att ha sprungit Bellmanstafetten på Djurgården, sprang till
Uppsala, bodde på hotell en natt
och sedan sprang hem igen.
Varje dag avsätter hon tid för någon typ av träning, även om det
med hennes mått mätt är så lite
som att bara sällskapsspringa med
någon av de löpare som hon träningscoachar.
Rätt mat vid rätt tillfälle ser hon
som en av de viktigaste nycklarna
till träningsframgång, men det
innebär inte alltid det man tror är
självklart.
– Jag laddar alltid upp inför ett
lopp med kladdkaka och grädde,
eftersom jag har upptäckt att jag
får bra energi och håller mig bra

”Om det gör ont i
kroppen bryter jag till
exempel inte, för det
hör till, men om det
gör ont i hjärtat,då
slutar jag
genast att
springa ’’

’’

på det, berättar Sophia lite överraskande med tanke på att hon är
idrottsnutritionist och alltså expert på hur man ska äta för att få ut
maximalt av sin träning.
Att hjälpa andra till bättre kost
och effektiv träning är också det
hon arbetar med och brinner för,
dels som coach i egna företaget,
dels på uppdrag av såväl Stockholm
marathongruppen,
Stockholms
friidrottsförbund och Svenska
simförbundet bland annat.
– Nu tänker jag starta en löpargrupp på Ekerö. Jag ser så många
som är ute och springer ensamma
och många av dem skulle behöva
lite hjälp med löparteknik. Många
av dem jag ser springer med låren
istället för med rumpan och skulle
kunna springa mycket fortare med
bara lite hjälp.
Till slut kommer så den fråga som
Sophia fått hur många gånger som
helst. ”Hur farligt är det att springa
så långt och mycket?” Men hon
svarar tålmodigt och pedagogiskt.
– Det beror på hur man resonerar. Jag röker inte, dricker inte alkohol, äter inte skräpmat, är inte
ute på kvällarna och jag är noga
med återhämtningen, så om man
jämför med hur många andra lever
så är jag nog ganska snäll mot min
kropp.
Sophia har också programmerat
en ”bryta-lista” som hon har i huvudet när hon springer.
– När man springer så här långa

Att springa fram och tillbaka mellan Ekerö och Slussen är ingen match för Sophia
Sundberg. Men hon är noga med återhämtningen för att skona kroppen.
FOTO: LO BÄCKLINDER

pass som jag gör, vill man oftast
bryta hela tiden, därför måste jag
bestämma mig i förväg för när det
verkligen är befogat att avbryta ett
lopp. Om det bara gör ont i kroppen bryter jag till exempel inte,
för det hör till, men om det gör
ont i hjärtat, då slutar jag genast
springa.
Sista veckorna i mars tränings-

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.

laddar Sophia i Sydafrika dit hon
återvänder och springer Comrades, världens äldsta och största
ultramarathon på 89 kilometer 1
juni. Nästa stora tävling därefter
är VM 100 kilometer i Qatar den 31
augusti.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

100 %

Mälaröarna till
morgonkaffet

MÄLARÖARNAS

Om våra öar till 100 %! MÄLARÖARNAS NYHETER – gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna
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SM-guld och silver i brottning
BROTTNING | Vid JuniorSM i brottning i Hästveda
den 22 och 23 mars tog
Zebastian och Zackarias
Berg från Stenhamra guld
respektive silver i sina
klasser. Zebastian utsågs
även till tävlingens bästa
brottare.
De framgångsrika bröderna
fortsätter att skörda tävlingsframgångar på sin väg
mot OS. Under JSM vann
Zebastian alla sina matcher i
74-kilosklassen, trots att han
är precis på gränsen till att bli
junior och tävlar mot killar
som är upp till fyra år äldre.
Zackarias tog silver i 84-kilosklassen och vann alla

matcher utom ﬁnalen då han
brottades mot Emil Sandahl,
HBK Bergania.
Zebastian och Zackarias
brottas båda för Huddinge
BK, men har Skå IK som moderklubb. Båda är uttagna
till olympiska kommitténs
satsning för kommande OS.
I början av april tävlar även
Zackarias i EM i Helsingfors.

– Vi åkte ner elva personer och kom hem med inte

Cougars
tog en
skrällseger

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Zackarias och Zebastian Berg
hade båda stora framgångar i
SM i Hästveda.
FOTO: OVE WESTERBERG

mindre än nio guldmedaljer,
tre silvermedaljer och två
bronsmedaljer. Alla som var
med presterade helt fantastisk bra, berättar en märkbart
stolt Anders Svensson, ansvarig för armbrytningssektionen.
De allra största framgång-

arna stod elvaårige Albin
Lygdman för, som tog hem
tre guld och ett silver. Han
vann både den öppna klassen
för höger- och vänsterhandsbrytande juniorer samt klassen för vänsterhandsbrytare
under 50 kilo.
– Han är helt fenomenal.

PREMIÄR!

Det kanske inte låter så märkvärdigt när man säger det,
men han slog en 13-åring Det
är stor skillnad och egentligen ett barn som vinner över
en tonåring, förklarar Anders
Svensson.
Förutom att Albin Lygdman erövrade fyra medaljer

tog även han själv hem ett
guld och ett silver. Lagkamraten Marko Andersson tog
ett guld och två brons och
Emanuel Chamoun tog två
guld.

– Pucken försvann ett tag
under match och hamnade
någonstans under skydden
på Värmdös målvakt och
då fanns det tid för en pratstund med Värmdöspelarna.
Trots att det blev förlust för
dem så tror jag att de var
nöjda med sin insats. Deras
målvakt borde i alla fall vara
nöjd då hon räddade 31 skott,
berättar Vicky Ahnstrand,
EIK Cougars, och hänvisar
till skottstatistiken som var
31-6 utan att målen var inräknade.
Den 30 mars spelade EIK
Cougars säsongens andra
derby mot Skå Mammuts,
den matchen vann Skå med
1-0.

LO BÄCKLINDER

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

lo@malaroarnasnyheter.se

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

NYA YETI

ŠKODA Yeti Outdoor Driver’s Edition
2,0 TDI 140 hk DSG 4x4 fr. 271 900 kr
Utrustad med bland annat: Bi-xenon strålkastare Bakljus, LED-design,
2-zons Climatronic Navigationssystem Amundsen Parkeringssensorer
fram/bak Backkamera Off Road Assist (endast till 4x4) Avtagbar dragkrok
Ȗruuwo{Õ2 060 kr / mån
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ISHOCKEY | Den 23 maj
mötte Ekerö IK:s eget mammalag Cougars motståndarna ”Värmdötöserna”
hemma i Vikingahallen och
vann med 11-0. Förutom en
välförtjänt vinst för EIK
verkar matchen ha gett
utrymme för trevlig samvaro.

Tolv SM-medaljer för Ekerö IK:s armbrytare
ARMBRYTNING | Den sista
helgen i mars kammade
Ekerö IK:s armbrytare hem
mängder av medaljer när de
deltog i SM i armbrytning i
Vimmerby.

| sporten

nj|rwpo{Õ1 640 kr / mån

²{vw|Õo{Õ1 783 kr / mån

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

Stockholm
www.skodastockholm.se

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

Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km CO2 från 164 g/km. SKODA Finansiering
36 mån, 30% kontant/särskild leasingavgift, 50% restskuld/restvärde, rörlig ränta baserad
på STIBOR 90 december 2013 (eff. ränta 4,36%). Leasingavgift exkl moms. Förmånsvärde
är beräknat exklusive bränsle och redovisad netto per månad vid 50 % marginalskatt.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
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Sporten

Sportnyhet?
Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se

Läget i lagen inför säsongen
FOTBOLL | Fotbollsäsongen drar
igång och redaktionen har frågat
hur läget är i Mälaröarnas A-lag.

ADELSÖ IF
Hur är formen i A-laget inför säsongsstarten, Morten Sandstå,
Adelsö IF?
– Vi har haft bra träningsmöjligheter i vinter och har genomfört 3-4
pass i veckan så vi är väl förberedda
inför säsongen.
Vad är målet för säsongen?
– Målsättningen är ett uppryck till
division 5 och även att vinna reservlagserien.
Har ni några nykomlingar?
– Nya spelare inför säsongen: Roni
Kaya från Spånga IS, Kamerun Diyar, Sundbyberg IK, Yve Massamba,
Ursviks IK, Niklas Andersson, BP,
Cemil Yildirim, Rönninge Salem,
Pouria Momayyezi, Marche FC och
från Skå IK har Eddie Lankarbro och
Hejar Atroshi återvänt.

EKERÖ IK DAMER
Hur är formen i A-laget inför
säsongsstarten, Fredrik Tamker
huvudtränare för Ekerö damlag ?
– Den är bra och stabil. Vi har en
solid stomme av spelare med både
rutin och mycket vilja. Vi har spelat
nio träningsmatcher inklusive januaricup på Åland där vi vunnit alla
matcher mot lag i samma division
men förlorat några mot lag i högre
divisioner. Laget har visat på fantastisk vilja och inställning, ett lag som
kämpar för varandra.
Vad är målet för säsongen?
– Vårt mål är att placera oss stabilt i
mitten. Men om vår stomme är frisk
hela säsongen har vi ett stretchmål
på topp 5. Vi ska också under säsongen skola in 4-5 yngre spelare
som är redo att ta steget från juniornivån och med det har vi mål att
bygga nytt för framtiden och en god
laganda.

DET HÄNDER TILL DEN 16 APRIL

Har ni några nykomlingar?
– Förutom våra nya yngre spelare
har vi några återvändare som har
kommit tillbaka efter resor eller
utlandsvistelse samt några efter att
suget efter fotboll kommit tillbaka
så det är jätte kul. Målsättning är ju
att ha två spelare på varje position så
att vi har utvecklande konkurrens
om platserna.

EKERÖ BOIS
Hur är formen i A-laget inför säsongsstarten, Patrik Linden, tränare Ekerö BoIS?
– Formen börjar att komma, vi har
för tillfället haft två matcher där vi
har gått segrande ur ena och med
ett likaresultat ur den andra. Två
veckor kvar till premiär i skrivande
stund och känslan är bra.
Vad är målet för säsongen?
– Målet för säsongen är att gå upp.
Tyvärr hade vi en rackig vår förra
året och vår fantastiska höstsäsong
kunde inte rädda säsongen, då vi

missade division 5 med 2 poäng.
Men nu ska vi se till att vara med
från start.
Har ni några nykomlingar?
– Laget var väldigt tunt förra året så
nyförvärv var ett måste. Nya in för
i år är Pontus Nibbelblad (tidigare
Ekerö IK) Peder Dahlqvist (tidigare
Ekerö IK) Jeff Braun (förra säsongen
Skå IK) Jimmy Suhr (tidigare Ekerö
IK) Mihai Popescu (förra säsongen
Skå IK) Daniel Lindstrand (förra säsongen Ekerö IK) John Orto (förra
säsongen Ekerö IK) Jesper Måwe
(förra säsongen Ekerö IK) Alexander Moberg (förra säsongen Skå IK)
Johan Gustafsson (förra säsongen
Ekerö IK).

huvudansvarig tränare. Det är nu
klart sedan några veckor och under
tiden har vi haft assisterande tränare
som skött allt på ett mycket bra sätt.
Vi har träningsspelat mot varierande motstånd och det börjar ta sig på
alla lagdelar.
Vad är målet för säsongen?
– Målet är att placera oss bättre än
förra säsongen( 7:a). Men också att
utveckla alla unga nya spelare som
ingår i A-laget.
Har ni några nykomlingar?
– Vi har många egna yngre spelare
som tagit steget in i A-truppen, men
också några nya unga spelare från
Ekerö IK.
I nästa nummer följer vi upp Ekerö
IK herrar i divison 2.

SKÅ IK HERRAR
Hur är formen i A-laget inför säsongsstarten, Rolf Classon, ansvarig Skå IK fotboll?
– Formen är just nu helt okej. Vi har
haft bekymmer med att få tag i en

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FOTBOLL | Herrar 4 Mellersta: 12/4 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - FC Krukan Herrar 6 B: 11/4 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Bromstens IK

Bygga nytt, Bygga om, Bygga till
Byggteamet är ett lokalt Ekeröföretag som växer. Vi antar alla utmaningar gällande byggprojekt och
vilka lösvirkesbyggnader som helst. Inget bygguppdrag är för litet eller för stort för oss. Vi bygger allt
från garage till kontorshus och hallar. Fönsterbyten, fasad- och takrenovering är några av våra specialområden. Vi tar på oss uppdrag i hela Stor-Stockholm. Vi har alla försäkringar och behörigheter
som krävs samt har kollektivavtal. Välkommen att pröva oss!

+

=

SANT!

Innehar certiﬁering av:
BAS-P = för planering och projektering
BAS-U = för utförande av byggnads- eller
anläggningsarbete

Tel kontor 08-560 308 12. Kundtjänst 070-725 32 33. Bryggavägen 110. www.yabygg.se

fokus
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• 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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Ett till äldreboende behövs
Tillräckligt med personal
är viktigt för att hinna
med att umgås med de
äldre och ge dem ömhet,
omvårdnad och uppmärksamhet i livets slutskede.

Vänsterpartiet
vill att personer på
äldreboenden
ska få möjlighet att själva
kunna påverka
vilken hjälp
man vill ha
i sin vardag
med social
gemenskap,
utevistelser
och upprätthållanden av
vanor och
intressen.

V

änsterpartiets självklara
utgångspunkt för äldreomsorgen är att den ska
vara så bra att ingen ska
behöva oroa sig för att få den hjälp
man behöver när man blir gammal.
Äldre ska känna trygghet i tillvaron
och få den omsorg de behöver.
Det är kommunens ansvar att
tillhandahålla en likvärdig äldreomsorg som håller en hög kvalitet och
genomgående kontinuitet. Andelen
äldre ökar i kommunen och det ﬁnns
inte plats till alla i de beﬁntliga boendena.
Alliansen påpekar gång på gång
att Ekerö ska vara en bra kommun
att åldras i men så ser inte verkligheten ut. Vi är bekymrade för att det
ständigt försenade äldreboendet i
Stenhamra inte fyller platsbehovet i
Ekerö kommun. Det behövs ytterligare ett äldreboende utöver det planerade i Stenhamra. Det är oacceptabelt att våra äldre ska behövas placeras i andra kommuner långt ifrån sina

FOTO: ARKIV

familjer. Vi vet att i dagsläget ﬁnns
åldringar som bedömts ha behov av
plats i äldreboende men som inte kan
beredas plats.
Enligt äldreforskaren Marta
Szebehely är personaltätheten den
främsta kvalitetsfaktorn inom äldrevården. Forskning visar att personaltätheten i svenska privata boenden är
tio procent lägre än i deras kommunala motsvarighet:
– En av de viktigaste kvalitetsaspekterna är att boendet har en så
stabil personalgrupp som möjligt.
Tillräckligt med personal är viktigt
för att hinna med att umgås med de
äldre och ge dem ömhet, omvårdnad

och uppmärksamhet i livets slutskede.
Vi behöver politiker som inser värdet av att äldreomsorgen bereds långt
mer resurser för att vi ska kunna skapa en verklig valfrihet i vardagen och
livskvalitet för de äldre. Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna

”... en experimentverkstad för en lättsinning förvandling
av välfärden... till
ett smörgåsbord för
riskkapital”

pengar och ska därför inte få bedriva
äldreomsorg med skattemedel. När
äldreomsorgen bedrivs i offentlig
regi kan varje skattekrona gå till ökad
kvalitet och eventuellt överskott
återinvesteras i verksamheten.
Våra äldre förväntas bo hemma
och klara sig med en hemtjänst som
långt ifrån motsvarar förväntningarna. En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs
för att tillgodose de äldres behov och
önskningar. Vi vill att personer som
bor på äldreboenden ska få möjlighet till verklig valfrihet och själva
kunna påverka vilken hjälp man vill
ha. Trots skröplighet och ohälsa kan
äldre då få en mer meningsfull vardag
med social gemenskap, att vistas ute
och att upprätthålla vanor och intressen.
Omsorgen om sjuka och äldre
borde inte vara en fråga om ideologi.
Vi kommer alla vid något tillfälle i
våra liv ingå i den befolkningsgruppen. Sverige är i dagsläget lite av en
experimentverkstad för en lättsinnig
förvandling av välfärden, från något
som angår oss alla, till ett smörgåsbord för riskkapital. Pengar avsatta
för vård och omsorg ska användas till
just det och inte för att bygga privata
förmögenheter.
Gina Rosales-Garcia,
Vänsterpartiet

VISNING FÖR NYA HEM MED
UTSIKT ÖVER VÄSTERORT
VÄLKOMMEN PÅ VISNING. RÅCKSTA GÅRDSVÄG 5,
SÖNDAG 6 APRIL KL. 12-13 PÅ VÅNING 13 & 15!

SE DIG OMKRING
I VÅRA TRE UNIKA
VISNINGSLÄGENHETER

Vattenfalls kulturmärkta 50-talshus i
Råcksta förvandlas just nu till ett unikt
bostadshus. Vad sägs om att kunna ta
hissen ner till husets dygnet-runtöppna
J\PHOOHUXSSWLOOHQPDJQL¿NWDNWHUUDVV
på 16:e våningen. Del i övernattningslägenhet ingår. Köper du en 3:a eller 4:a
LQJnUIULSDUNHULQJLWYnnU9LOOGXKDÀHU
VNlODWWÀ\WWDLQ"%|UMDPHGDWWWLWWDLQSn
vår kommande visning den 6 april!
peabbostad.se
Kontakt: Leif Johansson, tel. 070-562 73 93
leif.johansson@svenskamaklarhuset.se

VÄ L L I N G B Y PA R K S TA D P E A B
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| öarna runt

Historievandring Arkeologen Andreas Forsgren och historieguiden Kalle Runristare ordnade en spännande vandring på Sättra, Adelsö i
slutet av mars. Målet var det som de båda tror är ett oregistrerat bronsåldersröse, det vill säga en grav från bronsåldern, vilken pågick mellan 1700-500 f Kr. Röset ska nu kontrolleras av Riksantikvarieämbetet och eventuellt registreras som fornlämning. Detta var ett arrangemang av Alsnu vikingars arkeologigrupp som för några år sedan även hittade och registrerade tre vikingatida gravar i en hästhage på
Sättra.
FOTO: MALIN RIKARDSDOTTER AHLIN

Rapphöneexkursion Det kvinnliga fågelskådarnätverket Rapphönan mötte sånglärkan vid Svartsjö slott den sista söndagen i mars. Gigi

Sahlstrand var ledare. Det visades sig att många vårfåglar hade anlänt. Bofinken sjöng sin härliga vårsång på flera ställen i slottsparken och
sånglärkan drillade i skyn. De mer ovanliga läs-, tundrasäd- och spetsbergsgässen visade sig även, liksom salskrakar, havsörnar, duvhökar
och ormvråkar.
FOTO: GIGI SAHLSTRAND

Biblioteksträff ”Oss håller inga bojor, oss binder inga band”
heter boken som skrivits av Jan Mårtenson och Susanne Giraud,
dotterdotter Linde Klinckowström von Rosen. Den 25 mars kom
författarna till biblioteket i Ekerö centrum och berättade om Lindes
äventyr i Europa på 20-talet med hästen Castor.
FOTO: FRIDA ERIKSSON

Bikupestädning Våren gjorde sig påmind i Ekebyhovsparken när

Moderaternas årsmöte Den 18 mars höll Ekerömoderaterna års-

cirka 15 nya och gamla biodlare under ledning av Bengt Haglund,
Mälaröarnas biodlareförening, fick vara med om att vårstäda bikuporna den 30 mars. Allmänheten är alltid välkommen att besöka de
regelbundna biodlarträffarna.

möte på Restaurang Jungfrusund med bland annat besök av
justitieminister Beatrice Ask. Den nya styrelsen består av Ingemar
Hertz, ordförande, Lennart Nilsson, vice ordförande, Mats Ahlbom,
Marzena Waligorska, Lotta Claussnitzer, Lars Forsell och Fleming
Pedersen-Dambo.
FOTO: MODERATERNA

FOTO: CHRISTER SVANBERG

Centerns årsmöte på Ekebyhovs slott
Trolldiplom Barnens eget trolldiplom tilldelas i år mälaröboende
konstnären Stig Holm med motiveringen ”...som genom sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får vara
förtrollad.” Genom sina många barnanpassade utställningar i Ekerö
kulturhus och skrotverkstäder för barn har han mött en stor del av
kommunens yngre medborgare. Diplomet delas ut den 6 april på
Barnens eget bibliotek i Stenhamra.
FOTO: EKERÖ KOMMUN

EKEBYHOV | Mälaröcentern har hållit sitt årsmöte på
Ekebyhovs slott. Martin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom,
vice partisekreterare och kandidat i valet till EU-parlamentet
inledde mötet.
Därefter följde årsmötesförhandlingarna, som leddes av
Solnacenterns ordförande Monica Eriksson. Årsmötet valde
om Kjell-Erik Börjesson som styrelsens ordförande och Ove
Wallin som vice ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen
är Solveig Brunstedt, Magnus Elf, Rolf Eriksson, Martin
Hamberg, Jennie Högberg, Mia Heurlin-Norinder, Anders

Nordin och Ingemar Svensson.
Under årsmötet fastställdes också valsedeln till kommunfullmäktigevalet. Solveig Brunstedt toppar listan som i övrigt
består av Kjell-Erik Börjesson, Jennie Högberg, Ove Wallin,
Martin Hamberg, Ingalill Zell, Magnis Elf, Anders Nordin, Mia
Heurlin-Norinder, Lena Lönnquist, Tom Öhrström, Ann Britt
Lindberg, Anders Johansson, Ingemar Svensson, Veronica
Cornils Berg och Leif Axelsson.

z

Caféer & Restauranger
– på Mälaröarna 2014 –

Café Hovgården



- värt ett besök på Adelsö

6YDUWVM|6ORWWVWnUWFDIp


>ƂƌĚĂŐĂƌŽĐŚƐƂŶĚĂŐĂƌϭϮ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬĊƌĞƚƌƵŶƚ

Tel: 070 202 99 63
www.cafehovgarden.se





I vårt tårtcafé serverar vi tårtor framtagna speciellt för Svartsjö Slott av Conrad Tyrsén och
Ted Johansson på Dessert & Choklad i Stockholm. Båda har meriter från
Svenska kocklandslaget och Conrad har även blivit utsedd till Årets Konditor. Två år i rad
har de fått den äran att göra nobeldesserten. Vi erbjuder även lättare luncher såsom
ex. toast skagen och rostbiff sandwich.

www.restjungfrusund.se



Allt bäddar för en ståndsmässig fikapaus i genuin slottsmiljö och det är
förbluffande gott. Varmt välkomna!
www.svartsjoslott.com

08 – 12 13 11 00 info@svartsjoslott.com

&DIp.LRVN/XQFK.RUY0LQLJROI*lVWEU\JJD)UL3DUNHULQJ

LOPPIS MED MÖBLER PÅ SKYTTEHOLM

Alla intäkter går till välgörenhet.
Passa även på att titta in i vår vackra och nyrenoverade
Herrgård där vår restaurang och café håller öppet.
Dörrarna till strandpaviljongens bastu står öppna med utsikt
över Mälaren.
Vi öppnar hela nya Skytteholm för bokningar i maj.
För mer info och vägbeskrivning:
www.skytteholm.se eller
08-560 236 00

FRUSUN
G
N

CAFÉ
CAF
É

DS

Det är snart dags att slå upp portarna för nya Skytteholm.
Inför öppningen rensar vi ut bland de gamla möblerna för att få
plats med nya. Fynda bl.a. 120 sängar för 150kr/st, lampor,
stolar, fåtöljer och mycket mer.

JU

Söndagen den 27 april. Kl 10:00-17:00.

EKERÖ
EKER
Ö
Erbjuder allt från tidningar, godis och glass
till kaffe, smörgåsar och korv.
Vi har över 20 olika maträtter att avnjuta hos oss
eller att ta med.

Mälaröarnas mest öppna café!

Varmt välkomna
att fynda och ﬁka!
ZZZMXQJIUXVXQGVFDIHVHgSSHWnUHWUXQW
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tyck!

Alliansen bygger ut äldreomsorgen
Den 26 februari 2014 fattade alliansen i socialnämnden beslut
om att bygga ut äldreomsorgen i
Ekerö.
Vi bygger ut Färingsöhemmet med
paviljonger i avvaktan på att det nya
äldreboendet i Stenhamra blir klart.
Genom utbyggnaden kan ﬂer gamla
få ett äldreboende i kommunen,
istället för att vi köper platser utanför
kommunen.
Bakgrunden till beslutet om

• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.

utbyggnad av Färingsöhemmet är att
Stenhamraprojektet tyvärr har försenats. Förseningen av äldreboendet i
Stenhamra beror på att den beslutade
detaljplanen har överklagats.
Att det fanns risk för förseningar i Stenhamraprojektet insåg
vi i nämnden för ﬂera år sedan.
Nämnden beslutade då att ta fram
en plan B ifall Stenhamraprojektet
skulle drabbas av oacceptabla förseningar. Plan B avser en utbyggnad av
Färingsöhemmet med paviljonger.

I juni 2013 diskuterades frågan i
nämnden. Vi var då liksom vid tidigare tillfällen eniga i socialnämnden
om plan B: Om Stenhamraprojektet
skulle försenas skulle vi ha en beredskap för en temporär utbyggnad av
Färingsöhemmet.
Ett enigt kommunfullmäktige
beslutade om ovanstående i november 2013 och medel för paviljonger
är beaktade i investeringsbudget för
år 2014. Men när vi den 26 februari
skulle fatta beslut om utbyggnaden,

Ingen förtidsröstning vid Karusellplan
i valet till Europaparlamentet
I folkomröstningen om
Ekerö bostäders framtid
fanns en mobil vallokal på
Karusellplan på Lovö. Det
gjorde att ett ansenligt antal
mälaröbor svängde in och
röstade på morgonen eller
på hemvägen.
Men i valet till Europaparlamentet den 25 maj
kommer vi inte kunna
rösta vid Karusellplan. Det
har valnämnden bestämt.
Argumentet är att antalet förtidsröstare i förra
EP-valet, för fem år sedan,
bara var 3000. Och då tycker

• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata
annonsmarknad.

valnämnden att det räcker
med de andra förtidsröstlokalerna: biblioteken i Ekerö
centrum och i Stenhamra.
Ett dåligt beslut,
tycker vi i Miljöpartiet.
Europaparlamentet fattar
beslut som påverkar oss nu
och i framtiden. Det handlar
om utsläppen och klimatet,
Europas förhållningssätt i
andras konﬂikter, ﬂyktingars liv och framtid. Och om
annat som inte bryr sig om
nationsgränser.
Bara knappt hälften av de
röstberättigade i Ekerö, 46

procent, röstade i 2009 års
val till Europaparlamentet.
Jämför det med valdeltagandet i valet 2010, då
röstade 90 procent av
mälaröborna. Visst vore det
bra om ﬂer röstade den 25
maj? Förhoppningsvis väljer
valnämnden att underlätta
högre valdeltagande. Ett sätt
är att köra fram vallokalen
till Karusellplan.
– Lena Holst,
Miljöpartiet
på Mälaröarna

reserverade sig oppositionen mot
detta beslut.
Alliansen bygger ut äldreomsorgen
och tar ansvar!
– Alliansens gruppledare
i socialnämnden
Staffan Strömbäck (M),
Olle Setterlund (FP),
Inga-Lill Zell (C),
Christina Blom-Andersson
(KD)

Betala enkelt för färjetur!
Om det nu är så att alla
fordon som åker ombord
på färjan registreras av en
kamera, som betald eller
obetald. Varför kan inte
samma sak ske när man åker
av färjan?
Om det vore möjligt att
betala med kort ombord
på färjan under färjeturen, skulle det underlättar
ombordkörning för sent
ankommande traﬁk.
Om ej betald resa faktureras ägaren av fordonet för
ombordkörning, kan samma
sak ske för att lämna färjan,
utan erlagd avgift. Det kan
inte vara tekniskt kostsamt
att lösa den registreringsfrå-

gan. Framför allt gör det livet
gladare för resenärerna.
Dessutom, varför kan
inte kommunens tjänstemän skriva reseräkning
som alla andra, när de åker
tjänsteresor med färjan?
Hur många sammanträden
kan Peter Carpelan och Lars
Holmström varje månad
tvingas delta i Södertörns
brandförsvars direktion?
Vi andra sammanträder kostnadseffektivt på
internet. Prova det Ekerö
kommun!
– Hans-Olof Dahlgren
Fria Händer AB,
Ekerö

Värna och
Vi hoppas på bättre tider för vår färja
vårda träden! Låt mig få sälla mig till
som i T-banan: klart! Eller
har inte det), så kommer
Som villaägare på Ekerö
sedan tio år förfasas jag över
denna återkommande farsot
bland villaägare, markägare och även kommunen
där man tycks ha som en
impulssport under våren att
fälla friska, ståtliga träd som
ek (tänk Ekerö), gran, björk
och en och annan gammal
tall. Villaområdet förfulas,
lufkvaliteten blir sämre och
på köpet torra gräsmattor
och fattigare fågelliv för att
inte tala om faunan. Glöm
inte att träden ger nauturlig
skugga och svalka under
heta sommadagar. Tänk efter
före innan du fäller träd för
skadan är sedan oersättlig
och går inte att reparera eller
ångra.

rosor
& tack

– Villaägare, Närlunda

alla andra som klagar över
färjan. Var i söndags nere vid
färjeläget för att förbereda
mig för min egen överfart
snart.
Gud hjälpe mig! Jag är
ingen ungdom och att försöka läsa displayen i motljus
och trycka på alla knappar i
rätt ordning, nästan omöjligt. Jag pratade med en del
människor, en svor, någon
var arg, en del stönade och
tyckte systemet var idiotiskt
och även diskriminerande.
En man, som var insatt i det
hela, tyckte jag skulle kontakta er och uttrycka min
åsikt och säga att jag sparat
alla reportage från lokaltidningarna. En diger bunt.
Varför har vissa kommunmedlemmar frikort när
andra inte ens kan komma
över? Har man ingen dator,
iphone eller bankkort (alla

man inte över utan får snällt
vända hem igen!
För oss är det en genväg
till sommarhuset (sedan
nio år tillbaka), vi spar både
tid och mil, men nu...? Man
måste hava någon form
av solskydd, går ej att läsa
displayen som för övrigt är
för liten, även lyse för den
mörka årstiden. Man kör ju
till höger för biljett, ok, om
man lyckas få ut en biljett
ska man tillbaka i kön, alla
släpper inte fram, de står ju
redan i kön, så även om man
kom först får man köra runt
och nu är man sist! Kanske
man också missar båten.
Tillbaka med automaten
på färjan! Eller... gör något
liknande SL-kortet. Tanka
ett kort med all den info
som behövs, bilnummer,
pris etcetera. Sedan lägger
man kortet på en ”display”

Utmärkt tömning

drar som på ICA till exempel. Bra va?!
Kan man köpa biljett i
förväg? Till exempel om
man åker en söndag förmiddag, kan man köpa biljett då
på lördagen? För att slippa
köa.
Gäller min mans bankkort
även om bilen är registrerad
på mig? Mycket svårt att
få väsentlig information.
Vi lämnade färjeläget med
många foton. En skylt låg
slängd på marken och borde
stå uppe på vägen före
färjan.
Vi hoppas nu på bättre
tider för vår färja och att folk
ska tycka att det är trevligt
att åka med den igen.
– Många vänliga
hälsningar
Anne-Marie Lagerkranz
Spice

En ovanlig form av protest!
På gångvägen mellan Älvnäsvägen och Karl Jans
väg pågår en ovanlig form
av protest mot hundägares slarv med att inte orka
plocka upp jyckens bajs!
Jag delar initiativtagarens
upprördhet och uppskattar
detta nya grepp. Mer synligt

än så här kan inte slarvet bli.
Jag kunde på en sträcka av tio
meter räkna till fem pinnar.
En bild säger mer än tusen ord så jag plockade upp
mobilen.
– Hundägare som alltid
plockar upp

Kritik i stallet!

zNu är det dags att tacka! Flera gånger har jag

på denna sida skrivit om hur förfärligt de sett
ut vid våra sopstationer. Nu har det vänt till
att vara otroligt välskött. Lördag i förra veckan
tidig morgon: tomma kärl som väntar på helgens påfyllning. Det var ﬁnt städat runt om
också. Söndagen därefter: samma scen. Man
blir tacksam för att servicenivån nu är högre
än man någonsin kunna hoppas på.

Jag är en stalltjej som tycker att alla äldre i stallet bara kritiserar när man rider eller när man sköter sin häst.
När jag rider är alla äldre där och kollar på, viskar om hur
man rider, de kan också skratta åt hur man sitter och hur man
håller hästen.
Jag vill att alla som håller på så ska sluta, för att skratta åt
andra som är yngre och inte kan lika mycket som de äldre,
det kan göra att man känner sig dålig på allt man gör.

– Flitig källsorterare
– Arg stalltjej
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Kommunen – informera innan ni agerar
Det är söndag eftermiddag
den 23 mars och Ekebyhovs
slotts vänförening har sitt
årsmöte i Wrangelska salen.
Det pyr bland deltagarna,
som först klarar av formalia
på dagordningen. Sedan
kommer punkten Övriga
frågor och då briserar det av
ilska.
Medlemmarna – och
även vi i styrelsen – undrar
vad som hänt utanför
Ekebyhovs slott. Vintergäck
och rosor liksom muren
utanför entrén har skövlats
och där är en stor lerhög.
Den lilla skulpturen och

fontänen är borttagna och
betong ligger i högar på
platsen. Och den fråga alla
ställer sig är: Varför ﬁnns
ingen information om vad
som pågår? Inte på kommunens hemsida. Inte på
någon afﬁsch inne på slottet eller utanför. Ingen har
någon aning om vad som
ska ske och alla är upprörda över den totala brist
på information som råder
från ansvarigas sida. En av
de närvarande har ställt
frågan till kulturnämndens
ordförande, men inte ens
hon kunde svara på frågan

utan var lika förvånad som
övriga. Årsmötet skickar –
med emfas – en synpunkt
till kommunen: informera
innan ni agerar!

NU FÅR DU BETALT
FÖR ATT ÅTERVINNA!

– För årsmötet med
Ekebyhovs slotts vänner,
Anita Olsson,
ordförande

Kom till oss med ditt skrot! Hos Allåtervinning får du bra
betalt för aluminium, koppar, mässing, järn, kabelskrot,
elektronikskrot – ja, allt som har med metall att göra.

PS: Information kom så
småningom på kommunens
hemsida – i efterhand den 24
mars – om att man ska måla
om slottet. Men i övrigt –
tystnad.

Välkommen företag och privatpersoner till någon av våra
moderna och miljöanpassade anläggningar i Bromma och
Spånga. För mer info besök www.allatervinning.se eller
kontakta oss på 08-445 76 50.

Skolans enda städare behöver assistans
Vi är ett par elever i en skola
på Mälaröarna och anser att
skolans miljö är under all
kritik. Det främsta exemplet
på skolans låga hygieniska
standard är skolduscharna.
Dessa luktar mögel och vattnet är ljummet. Så pass kallt
vatten kan leda till ohälsa hos
eleverna då det kan innehålla
ohälsosamma bakterier.
Uppe på skåpen ligger det
tjocka lager damm vilket
kan bli problematiskt för
astmatiker och dammallergiker. Skåpen som vi har är

relativt små och detta resulterar i att allt inte får plats där.
Materialet/kläder som inte får
plats läggs då ovanpå skåpen,
vilket resulterar i att det bildas
damm.
Något annat som vi elever
ställer oss undrande till är
varför elever skulle välja att
sätta tuggummin under bord
och stolar. Gör ni det hemma
också?
Vi uppmanar kommunen
att vidta åtgärder för dessa
problem. Det ﬁnns endast en
städare på en relativt stor skola

Du hittar oss här:

och vi anser att han omöjligt
skulle hinna städa allt själv.
Han bör därför få assistans av
en annan städare. Eleverna
bör kunna arbeta på skolan
utan att må dåligt på grund
av den dåliga miljön. Dock
bör även eleverna vidta åtgärder och ändra sina ohållbara
vanor under skoldagarna.
Tillsammans kan vi förbättra
skolhygienen och därmed få
en bättre arbetsmiljö.

Bromma anläggning
Ekbacksvägen 24,
Ulvsunda industriområde

– Vi som vill ha bättre
arbetsmiljö

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen

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

299
307
306
325

kr
kr
kr
kr

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

15 %

på våra redan
låga priser!

Home Market är en inredningsbutik med ett
personligt urval av heminredning, möbler och
detaljer. Utbudet är en mix av nutida produkter
och klassiker från noggrant utvalda leverantörer,
blandat med handplockade vintageföremål. Här
ﬁnns detaljerna för hemmets alla rum och du ﬁnner
också presenter för både små och stora händelser.
7" 3 . 5  7 - , 0 . . & / 
( 6 4 5" 7 4 - 6 / % 4 7     t  ) 0 . & . " 3 , & 5 4 &

Spånga anläggning
Finspångsgatan 36,
Lunda industriområde

Trädgårdsdax
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FASTA priser? Självklart!

z

Välkommen ombord!

z

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

NYFIKEN?

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!
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| familj

Boka tid för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt infomöte.
Monika Keiller Sjövall Certiﬁerad Par- & DuoCoach
0708-94 74 71

www.ekerobudo.com

www.hampsanket.se

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

Företagsstäd

Stora grattiskramar
Sebastian på din 1-årsdag
24 mars önskas av mormor,
plastmorfar och morbror.

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

ȱã

  DÖDA

Law and Trading AB

• Ingrid Marianne Lagerstedt, Färingsö, avled den 25
februari i en ålder av 90 år.

Bouppteckning
Arvskifte
Testamente
08-735 68 69
Skytteholmsvägen 2, Solna

Bredband,
är det något
för mig?

IGNIS

Begravningsbyråer

Ring

Binärdata AB
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

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

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

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?
Leif
Eriksson

Marianne
Carlfors

Vi gör hembesök för din trygghet.
Ring för tidsbokning 08-560 360 80





Grattis vår solstråle Cornelia Graf på 7-årsdagen den
17 april. Pussar och kramar
från mormor och morfar.

• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se

Ett varmt tack
till er som på olika sätt
hedrat minnet av

• Eller till MN, Box 100, 178 22
Ekerö

Torsten
Welander

• Var ute i god tid – helst 2
vecor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2

vid hans bortgång
och begravning

• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning
samt i mån av utrymme
• För sedvanliga dödsannonser
ring 560 356 00

Binärdata AB

Kära kusin

Anders
Hallgren
* 2 december 1944
har lämnat oss i sorg och saknad
✝ 14 mars 2014
Kusinerna

Hedvig

Begravningen äger rum i kretsen
av de närmaste.

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

  SÄLJES


Skydda
datorna vid
åska
Ring
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Hans Melander,
tredje generationen

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

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

4 st stadiga Y-bommar,
höger, vänster och 2 st
mellanbommar med plats
för 3 båtar. Pris 6 000 kr
Tel: 08-560 302 29 eller
070-376 42 75.
Renoveringsobjekt Solö 30
20 000 kr. Leif Eriksson,
Drottningholm, 08-759 02
83.

Binärdata AB
Anders Hjelm

• Gunnel Margareta Granlund, Ekerö avled den 22 mars i en
ålder av 92 år.

• Familjeannonsera GRATIS!



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

• Karl Anders Gösta Hallgren, Färingsö, avled den 14 mars i
en ålder av 69 år.

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

Mälarö Begravningsbyrå (Tistlar & Pioner)
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö
Vi samarbetar med Tistlar & Pioner

Grattis Sebastian Fredén på
14-årsdagen den 5/4 från
mormor, morfar, mostrar,
morbröder och kusiner.

MADRINA
Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

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

Den 9/1 ﬁck Mikael och
Marie dottern Majken, 3330
g och 51 cm. Storasystrar är
Malin, Moa och Matilda.

Vi säljer vår motorseglare:
Ansö 31 ft stålbåt, varvsinredd, ketchriggad, långkölad, ratt och rorkult, motor VP MD3B sötvattenkylning, 5+ kojplatser, 4 segel
+ genacker (med strumpa),
2-lågigt gasolkök, 12 V kyl,
fotogenvärme (Thermo
2500), GPS kopplad till
manuell plotter, autopilot
(och VHF), TV (7 tum LCD)
+ mast-antenn, radio,
ekolod, solpanel (45 W),
toa med septiktank, jolle.
Beräknat vårrenoverad /
sjösatt slutet april.
Pris: 175 000 kr /högstbjudande. Mera info 08-560
446 06 och 070-563 63 56.

  KÖPES


  UTHYRES




Våren på Malta: Hyr vår
ﬁna lägenhet i Marsascala.
Lägenheten är 100 kvm
med fantastisk havsutsikt.
3 sovrum med 6 bäddar
och 2 badrum. Nära bad
och strand samt många
restauranger och barer
på gångavstånd. Pris fr
4000kr/vecka. Påsken är
ledig! 070-695 12 50 el 08560 212 34.



”Magnethundar” En vit och
en svart ca: 2-3 cm höga av
plast med magnetplatta under tassarna. Jag lekte med
sådana i slutet av 40-talet.
Vill nu ge ett barnbarn sådana Göran 08-560 205 68.
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 076265 08 87.

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

  ÖNSKAS HYRA




Lägenhet eller hus på
Färingsö önskas hyra av
mamma med tre skötsamma barn. Fast anställning.
Djurfri. Rökfri. Skötsam.
Ring Anna 070-659 94 71.

  SÖKES




Läxhjälp sökes! Till en ﬂicka
i 5:e klass. Ämnen: SO, NO,
matte, svenska o engelska
Omfattning: 2-3 ggr/vecka
resten av vårterminen. Svar
till: likki@lifeconsulting.se

• 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.

GOD MORGON

Mälaröarna
Live
Lyssna på NYHETER från MÄLARÖARNA
Fredagsmorgnar kl 7-9 Radio Viking 101,4
Nu kan du snart höra nyheter från Mälaröarna live till morgonkaffet, i bilkön eller på bussen varje
fredagsmorgon. ”God morgon Mälaröarna” heter det nya fredagsmorgonprogrammet som ger senaste
nytt från Mälaröarna blandat med tips inför helgen, gäster i studion och naturligtvis, musik. För dig
som sitter i bilen, rapporterar vi läget i traﬁken och för dig som åker buss, berättar vi hur kollektivtraﬁken rullar.
Programledare är Mälaröarnas nyheters egen journalist från Gällstaö, Ewa Linnros med sju år på Sveriges
radio i bagaget och stenhamrabon Joakim Jonsson, som har 12 år på Sveriges radio bakom sig.
– Vi vill med detta program ge en extra dimension till det som händer och sker på Mälaröarna, berättar
Ewa Linnros.
Programmet börjar sändas fredagen den 11 april kl 7-9
med repris på eftermiddagen kl 16-18.

Programmet sponsras av

nyheter

MÄLARÖARNAS
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| larmet går

Flera mindre markbränder
Vad behöver du?
™

vi fixar det mesta

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

Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under de senaste två
veckorna.
17 MARS
z Försök till inbrott i villa inträffar på
Helgö.
z En biltjuv parkerar på en hyrd
parkeringsplats i Ekerö centrum och
kopplar in ström till sin bil genom en
elstolpe.
z Smitning från en parkeringsskada
sker i ICA-garaget i Ekerö centrum.


08-410 417 70

Kontakta oss idag så hjälper
vi dig!



www.alltjanstpoolen.se

info@alltjanstpoolen.se



Jag behöver
datorhjälp
NU!
Ring

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

Jag behöver
någon att prata
datorer med!
Ring

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

19 MARS

Hyr ut
ut ditt
din
Hyr
stuga
hus
skattefritt!
skattefritt!
Upp till 50.000:-

Upp
Var
ute i till
god 50.000:tid för bästa
Var ute iförtjänst.
god tid för bästa
Ägarhyra iförtjänst.
förskott och unik
Ägarhyra itrygghetsförsäkring.
förskott och unik
kostnadsfri
kostnadsfri trygghetsförsäkring.
Kontakta oss på:
Kontakta oss på:
info@stugsommar.se
info@stugsommar.se
www.stugsommar.se
www.stugsommar.se
0303-832 83
08-233 030
0523-130
10
031-155
0526-616200
00
070
- 558
031-15
520661
00

Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdag den 22 april kl.16.00. Mötet
inleds med ärendet om
årsredovisning.
Varmt välkommen!



Fårhagsplan i Stenhamra och brandförsvaret rycker ut och släcker.
z Singelolycka utan personskada
inträffar när en bil åker av vägen i Närlundakurvan, Ekerö.


23 MARS

25 MARS
z Stöld genom inbrott i bil inträffar vid


Träkvistavallens parkering.
z Klotteranmälan inkommer från
Fårhagsplan.
z En mindre markbrand utbryter i
Stenhamra och släcks av brandförsvaret.




z Brott mot ﬁskelagen sker vid Jung

frusunds färjeläge.
z Smitning från en parkeringsskada


sker i Ekerö centrum.
z Försök till stöld av en bil sker från en
tomt i Närlunda.
z Klotteranmälan inkommer från
Ekendahls förskola.
z En bil som står parkerad i Ekerö
centrum utsätts för skadegörelse.
z Även vid en parkering på Jungfrusundsåsen inträffar skadegörelse på
en bil.






gen vid Drottningholm och föraren
blir omhändertagen för rattfylleri.
z Brandförsvaret rycker ut till Färentunavägen där en lastbil har kört av
vägen.
z Traﬁkolycka med personskador
inträffar på Sånga-Säbyvägen när en
personbil och en buss krockar med
varandra. Föraren av personbilen blir
rapporterad för vårdslöshet i traﬁk.
z En singelolycka utan personskador
inträffar på Färentunavägen vid
Troxhammar när en plogbil åker i
diket.






20 MARS
z Märkesförfalskning upptäcks i
Väsbyområdet, där någon bytt ut den
bakre registreringsskylten på en bil
och satt dit en annan.
z Viltolycka med vildsvin sker på
Ricksättravägen i Svartsjö.
z En viltolycka med rådjur inträffar på
Ekerövägen vid Närlunda.




21 MARS
z Från en villatomt i Färentuna blir


en bil stulen.
22 MARS
z Även på Bryggavägen stjäls en bil,


men gärningsmännen hinner bara
komma en meter därifrån innan en



28 MARS
z Viltolycka med rådjur inträffar på


Ekerövägen vid Lovö Edeby.
z En soteld bryter ut på Färingsö och
släcks av brandförsvaret.


29 MARS
z Grov stöld genom inbrott i villa sker




i Tappström.
z Smitning från en parkeringsskada
inträffar vid Lidl, Ekerö.
z I Stenhamra centrum släcker
brandförsvaret en brand i en container.
z Stöld av hörlurar sker från ett omklädningsrum på Tappströmsskolan.
z Försök till inbrott sker i Gamla husets café på Åkerövägen, Ekerö.



z En privatperson i Stenhamra utsätts

24 MARS


gen i höjd med Winab vikväggar när
en person slänger in en sparkcykel i en
passerande bil.
z Brandförsvaret rycker ut till bussgaraget i Ekerö centrum där någon känt
brandrök, men ingen brand hittas.
z Smitning från en traﬁkolycka sker
på Sånga-Säbyvägen när två bilar









z Skadegörelse på bil sker på Ekerövä-





30 MARS


för bedrägeri över internet.

RÅDIGT INGRIPANDE GAV UTMÄRKELSE

Stefan Nyberg var hemma på Ekerö med sjukt barn och gick ut för att titta efter
polishelikoptern som flög i närheten. Samtidigt passerade en bil i hög hastighet.
Han förstod då att det var den bil som helikoptern intresserade sig för och hoppade in i sin bil och följde efter. När åkerlandskapet öppnade upp sig såg han
längre fram en polisbil med blåljus som blockerade vägen. Han noterade då två
platser där personerna i den efterlysta bilen kastade ut något.
När bilen vände och körde mot Stefan Nyberg, ställde han sin bil tvärs över
vägen.
– Det var en stark känsla, sa Joel Jakobsson från Södra Järva närpolisområde,
när vi stod där, sex fullutrustade poliser och bilen vände. Så stod där plötsligt en
liten civilbil och blockade vägen.
Tillsammans med sex andra civilpersoner som ingripit, fick Stefan Nyberg en
utmärkelse vid en ceremoni som ägde rum på länspolismästarens kansli, där
länspolismästare Mats Löfving bjöd de rådiga ingriparna och poliserna som
nominerat dem, på tårta och en pratstund.

Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQD¿QQVSnZZZHNHURVH
VDPPDQWUDGHVSRUWDOHQVDPWLNRPPXQKXVHWV
UHFHSWLRQ

krockar med varandra och den ena av
parterna avviker.



z Polisen stoppar en bil på Ekerövä-



Ekerö kommunfullmäktige

granne upptäcker det hela.
z En mindre markbrand utbryter vid

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


i säkra händer

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

Bokföring utan att åka till bokföraren

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

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

=P[HYOHUKVTKPUIVRMYPUN]HYK\pUILÄUULYKPN
:JHUUHPUKPUH¹WHWWLY¹VJOLTHPSH[PSSVZZ
Du behöver inte åka till oss men får naturligtvis göra det
VTK\]PSS=PRVTTLY[PSSKPNVJO]PZHYO\YKL[M\UNLYHY
=POHYOrSSP[WrTLKIVRMYPUNPTLYpUrY
Ring eller e-maila till oss: 08-600 13 30, 070-292 97 95,
SVUKVUKPNP[HSZLY]PJL'NTHPSJVT
3(+:-PSPHS:LNLYZTPUUL](/\KKPUNL

Tunnorna är i nyskick!
0703-100 651

www.londondigitalservice.com

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

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

Nu även automat

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

MOPED - BIL - SLÄP

www.pcakuten.se

Plasttunna helgjuten

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

malkk
munsö adelsö lokala kennelklubb
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ADVOKATBYRÅ


DATA


ADVOKATBYRÅN

O

Brottmål

O Vårdnad

T

RANSC

MO
IK

R

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

RB

S

BEGRAVNINGSBYRÅ


O

EN

560 349 30, 528 006 55

H

Ekerö Centrum

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

SFÖ

RBU

N

BILUTHYRING


BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

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

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

b ld

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

TAXI


LACKERING


M

Lilla Berga, Skå

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

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

Telefon:

www.micklack.se

BILDBYRÅER


EKERO

Jag behöver
datorhjälp
NU!

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

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

&k
golv

Asylrätt

D

O

Flyttstädning?

akel

Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

O Personskador

STÄDNING


b er ga
Å-

Din verkstad
nära Dig

CHRISTER WERSÄLL AB

GOLV & KLINKER


| service för dig! 43

ENTREPRENAD


Annonser på denna
sida kostar

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


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

LOKALER


TRÄD- & TOMTARBETEN


CGS
Trädfällning

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

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

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

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

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


F’SONS
ALLSERVICE AB

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se
MÅLERI


MAX Måleri
30-årsjubileum 2014

Har du problem med

VILDSVIN?
VI KAN STAKET!

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

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

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

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

BILSERVICE


BYGGVAROR


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

EKESIÖÖs
hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

Alla sorter och modeller
med eller utan montering

FÄRGHANDEL


FT EKERÖ AB

PLÅTSLAGERI


FÄRG TAPET
GOLV

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

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

FÖNSTER


Service & reparationer
av alla bilmodeller

NY TV?
32¨ från 2.990

Auktoriserad
serviceverkstad för



z







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

VÄRMEPUMPAR


RADIO OCH TV


Vi levererar, installerar och forslar
bort din gamla.

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

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

Färingsö Brunnservice

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

Pensionärsrab

Trygghet & Kvalitet

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

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

att

Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR

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

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

EKERÖ
Ekerö Centrum, 08-560 357 20.

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




FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 135 kvm

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, ca 64,8 kvm

Gränsande mot grönområde

Västerläge

Barnvänligt

Perfekt sydvästläge med ostörd baksida mot skogen

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 3 rok, ca 89 kvm

Högt belägen etagevilla

Välskött förening

ACCEPTERAT PRIS 1 975 000 kr/bud. AVGIFT 3 093 kr/månad. EP 76 kWh/m²/år. VISAS Sö 6/4 11.15-12.00,
öppen visning. Må 7/4, ring för tidsbokning. Åkerstigen 123 B. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 51479 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 kr/bud. TOMT 216 kvm. EP 120 kWh/m²/år. VISAS Sö 13/4. Må 14/4.
Ring för tidsbokning. Klevbergsvägen 53. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Sydvästläge

Underbar grönskande tomt

ACCEPTERAT PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 2 181 kvm. EP F. VISAS Ring för tidsbokning. Kvarngränd 5. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 75748 TILL 71122

Modernt kök

SMS:A 52991 TILL 71122

SMS:A 37905 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ VIFÄRNA 2 st fina villatomter, Accepterat pris 895 000 kr/tomt

Skapa ditt drömboende!

Utsikt över äng & åkermark

Lantligt

TOMT 2 177 resp 2005 kvm . VISAS Sö 6/4 13.30-14.00. Vifärna Solhems väg resp. Skogsbovägen. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

Fri värdering. Vi
bjuder på två
biobiljetter!
Kontaktar du oss före 2014-04-30 får du inte
bara en fri värdering, utan även två biobiljetter
när vi träffas. Välkommen att kontakta oss på
telefon 08-564 109 40 eller via
e-post sf.ekero@svenskfast.se

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

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

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

