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Varg siktad i Knalleborg och Kungsberga
En varg har setts av ﬂera personer på
Mälaröarna. På lördagen sågs den i
Kungsberga och på måndagen rapporterades att man sett varg nära Ekerö
centrum. På bilden till vänster promenerar vargen i sakta mak förbi Knalle-

borgs daghem. Anna Hammarström
som jobbar där, var snabb att få fram
kameran. Vittnesberättelser, vargexpertutlåtande och ﬂer bilder inne i
tidningen.
| 18

Lågt antal
behöriga
Minimal satsning på lärarlyft slår mot eleverna.
Ekerö kommun satsar minimalt på att få behöriga lärare att bredda sin utbildning, när andra
kommuner gör betydligt mer. Det menar lärarnas riksförbund. | 16

Stulna identiteter
En allt mer utbredd form av bedrägerier innebär att
privatpersoner får sin identitet kapad. Oftast börjar
det hela med en adressändring. | 12

Renovering för 10 miljoner
Kommunhuset byggs om och rustas för 10 miljoner
kronor. Bland annat byggs lokalerna om för det nya
kontaktcentret ”Ekerö direkt”. | 8

’’

”Glädjen skulle därför vara stor om det blir
som jag nu läst i Mälaröarnas nyheter om,
att det trots allt kan finnas en framtid för
Färingsöhemmet” | 40 tyck

Färre hus till salu
Just nu finns endast hälften så många fastigheter ute
till försäljning som vid samma tid förra året. Mäklarna
är dock inte ense om orsaken. | 14

Trolldiplom
till Stig Holm
m

Påsktradition i Ekerö centrum
Den 15 april var det dags för något som börjat bli en tradition i Ekerö centrum, nämligen att klä påskbjörken. Flera dagisbarn
roade sig i strålande vårsol med att fästa färgglada fjädrar i trädet.
FOTO: EWA LINNROS

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922



Återvinningskonstnären
Stig Holm tog emot årets
Trolldiplom för sitt arbete
med skaparverkstäder
och upplevelseutställningar för barn. | 26-27
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Kvalitetsglasögon till lägsta

PRISGARANTI

Kommunhuset rustas för 10 miljoner kronor. Läs Fästingarna är redan vakna och det är vaccinamer om detta och också om hur det begav sig då tionstider mot TBE. På öarna finns även harpest,
huset bygddes. Bilden från slutet av 50-talet.
läs mer på sidan 24.
FOTO: KENNETH BENGTSSON

FOTO: OSCAR BLADH

RABATT SYNUNDERSÖKNING

50%

Utförs av legitimerad optiker

Ring och boka en tid redan idag!

2 för 1

Vid köp av nya kompletta glasögon, bjuder vi på ett extra par från utvalt
sortiment (Värde: 2990:-). Gäller lagerglas +-6/-2.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller t.o.m 2014-04-26

Gäller t.o.m. 2014-04-26 Ord. pris 290:-. Gäller för glasögon,
ej linser, intyg, recept etc. Ej köptvång.
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Vi bjuder alltid
på kaffe!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

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

Gustavshill
¡£¤¢´·¡£¦¤

´¡£¤£¤¨¤´£¤ဘ¦¤¨¨¡¡¤¦£¨·¡¤Äဘ

ÖPPET
·£
¡
ႁဖၹၽ

Det är påsklov och vårsolen börjar sakteliga
värma oss. Kanske det finns lite extra ledig
tid till att läsa allt vi bjuder på i detta nummer.
MN har nu avverkat sin ”radiopremiär”, hur
det gick kan du läsa om på sidan 22.
Skolan är fortsatt på tapeten, i detta nummer handlar det om lärarlyftets vara eller icke
vara i kommunen. Vi berättar också om de
bedrägerier som drabbat en del och hur man
kan skydda sig mot detta.
Men det ﬁnns naturligtvis en hel del att läsa
av positiv karaktär också såsom mötet med
årets Trolldiplomstagare, framgångsrika hästtjejer och duktiga skolever som tagit första
pris i en IT-tävling.
Men den riktigt stora ”snackisen” på ön har
nog ändå vargen varit. Många är de mälaröbor
som sett den, vi har pratat med några av dem.
Vi har också tagit reda på lite fakta kring vargar, läs mer om allt detta på sidan 18.
Missa inte att slå på radion nästa fredag 25
april, då sänds program nummer två av ”God
morgon Mälaröarna”, klockan 7 till klockan 9.

Till dess önskar vi er alla trevlig läsning och
en riktigt Glad Påsk!
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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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REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se
ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen
450 kr/år. Betalas på bankgiro
TRYCK V-TAB, Södertälje 2014

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden
Etablablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före
utgivningsdagen.
Tidningen ansvarar ej för
icke beställt material samt för fel i
annonser mer än till annonspriset.
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www.malaroarnasnyheter.se
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Glad påsk!
Svenskt kvalitetskött
från Gotland

  
/kg
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Lammstek

Oxﬁlé

Ursprung Nya Zeeland.

Ursprung Brasilien.

Ca 1000 g. Benfri.

Lammstek
Smak av Gotland.
Ursprung Sverige.
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/hg

Löjrom

/hg

Sverige.
Från Bottenviken.
Jfr pris 990:00/kg.

stås!

för
Åsså ägg

Löjromssill

 
/kg

Tappens egna kök.
Jfr pris 119:00/kg.

 
/st

Ägg
ICA. 10-pack. Frigående. M/L.
Jfr pris 1:00/st.

Lax
Norskodlad.
Hel sida vac-pack.

Max 2 erbj/kund.

Priserna gäller vecka 16 t o m måndag 21/4-14 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Ekerö | Gällstaö
Syrenvägen 8

Ekerö | Ekerö Sommarstad
Ringblomman 30

Äntligen en stor 1-plansvilla på underbara Gällstaö. Här möts du av sjöglimt när du parkerar bilen.
Välvårdat hus med stora altan och massor av ljusinsläpp. Härliga sällskapsytor! Privat Master
Bedroomdel i huset. Lugn återvändsgata i barnvänligt område.

Högt belägen 2-plansvilla med tomt i 3 nivåer. Dubbelvarmgarage med fjärrportar. Härliga
sällskapsytor med matsal öppet upp till nock med stora fönster och massor av ljusinsläpp. Öppen
planlösningen som har altandörrar ut till plattsatt altan i söder. Barnvänligt/sjönära område!

Accepterat pris 6 350 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 186 kvm Tomt 801 kvm Byggt 2005
Visas Sön 27/4 11.30-12.30 Mån 28/4 18.00-18.45 Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Accepterat pris 5 995 000 kr Boarea 205 kvm + 50 kvm Tomt 1 243 kvm Byggt 2004
Visas Sön 27/4 14.45-15.45 Mån 28/4 19.15-20.00 Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Sandudden
Sanduddsvägen 60
KLART FÖR INFLYTT!
Nu säljs visningshuset nästan längst in på
Sanduddsvägen! Fina materialval, allt nytt och
fint, bara att flytta in. Idag är det 3 sovrum
men man kan med lätthet ordna ytterligare 2
sovrum. Två helkaklade badrum med badkar/
dusch. Carport samt förråd. Ca 400 m till buss,
förskola och skola.

Acceptpris 4 889 000 kr
Rum 5 rum
Boarea 153 kvm Tomt 1 064 kvm
Byggt 2013/2014
Visas Sön 27/4 14.30-15.30
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Närlunda
Ekeröv/Solhemsv/Hästhagsvägen

Ekerö | Färingsö Kungsberga
Tullhusvägen 26

Bygg ert drömhus! Här säljs nu 5 st tomter mitt
i populära Närlunda. Byggnadernas totala
bruttoarea inom tomt får vara högst 35% av
tomtarean dock maximalt 350 kvm.
Kommunalt V/A, och el dras fram till
tomtgräns. Infartsväg med anslutningspunkter
och bullerplank bekostar säljaren. Ring för
visning!

Fräscht radhus beläget i Kungsberga tätort.
Radhuset som har en inredd vind har en trevlig
planlösning och består av två rymliga sovrum,
fint kök med matplats för fyra personer,
vardagsrum med utgång till trädgården samt
fint helkaklat badrum.Här bor du nära
matvaruaffär, bussar, badplats samt båtklubb.
Garage.

Accepterat pris 1 795 000- 2 500 000 kr
Tomt ca 1 089 kvm
Visas 27/4, Ring för tid!
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Accepterat pris 1 825 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 79 kvm Tomt 147 kvm
Byggt 1992
Visas Sön 27/4 11.00-11.45
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Färingsö Svartsjö Kungsgård 11
Accepterat pris 3 975 000 kr Rum 4 rum, varav 3-3 sovrum Boarea 143 kvm + 35 kvm Tomt 1 034 kvm
Byggt 2008 Visas 27/4, Ring för tid! Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

VILLOR / BOSTADSRÄTTER / FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
Ekerö | Lundhagen
Almhagsvägen 6
Här finns möjlighet att skapa sitt drömboende
mitt i Lundhagen med viss sjöutsikt och en
härlig plan trädgårdstomt med fruktträd och
planteringar. Vardagsrum med murad öppen
spis. I källaren finns allrum med öppen spis,
arbetsrum, tvättstuga och hobbyrum/garage.
Fristående garage med hel källare, i
renoveringsbehov. Några minuters promenad
till båtbrygga, badplats och nära till
busshållplats
Accepterat pris 5 500 000 kr
Rum 7 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 124 kvm + 124 kvm Tomt 1 083 kvm
Byggt 1976
Energiklass G
Visas Tor 24/4 18.00-18.45 Sön 27/4 13.00-14.00
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Färingsö
Björkviksvägen 30

Ekerö | Nyckelby
Skogsblommevägen 18

Plan och fin sjönära tomt med litet enplanshus.
Huset har bebotts permanent och nu ordnar
säljaren ett helt nytt avlopp med
trekammarbrunn och infiltration, godkänt av
kommunen. Egen brunn. Underbara
omgivningar och nära buss för kommunikation
till Bromma.

Centralt belägen i Nibbla koloniområde ligger
denna härliga kolonistuga. Stugan består av ett
sovrum, kök och allrum på entréplan samt två
förrådsutrymmen i källaren. Separett samt
pacto-toalett finns i stugan. Kolonistugan har
en mycket trevlig trädgård med fruktträd,
bärbuskar och blommor.

Accepterat pris 1 595 000 kr
Rum 2 rum, varav 1 sovrum
Boarea 55 kvm + 5 kvm Tomt 3 431 kvm
Byggt 1964
Visas Mån 21/4 11.30-12.30 Tis 22/4 18.00-18.30
Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Acceptpris 695 000 kr
Rum 2 rum, varav 1-1 sovrum
Avgift 6 836:-/år (Arrendet sträcker sig till 203009-30)
Boarea 27 kvm Tomt 424 kvm
Byggt 1963
Visas Sön 4/5 10.45-11.30
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Munsö
Flintvägen 5
Fritidshus med möjlighet till åretruntboende
och härlig stor och välskött tomt med viss
sjöutsikt. Tre sovrum och ljust vardagsrum
med öppen spis. 2011 byggdes ett gästhus om
ca 30 kvm med egen uteplats och liten
verkstad. Några minuters promenad till
badbrygga och ev finns plats för båt.

Accepterat pris 2 300 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 64 kvm Tomt 2 971 kvm
Byggt 1965
Visas Sön 27/4 11.30-12.15
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Munsö Draknäsvägen 39
Accepterat pris 4 500 000 kr Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 200 kvm + 120 kvm Tomt 2 748 kvm
Byggt 2008 Visas Sön 27/4 14.15-15.15 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Närlunda
Dianastigen 8
På lugna gatan säljs nu ett av de trevliga kedjehusen. Huset är i gott skick med omlagt tak och
renoverat kök. Stort allrum med öppen spis på övre plan. Det finns möjlighet att göra ytterligare
sovrum, både på entréplan och övreplan. Garage, uterum och växthus. Nära bussar och lekplats

Ekerö | Färingsö Kungsberga Harholmsvägen 28

Accepterat pris 3 450 000 kr Boarea 141 kvm + 24 kvm Tomt 473 kvm Byggt 1968 Visas Sön 4/5
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Accepterat pris 1 725 000 kr Rum 3 rum, varav 2-2 sovrum Boarea 53 kvm + 48 kvm Tomt 2 977 kvm
Byggt 1958 Visas Sön 27/4 12.15-13.15 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Gudstjänster 17 april-7 maj
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

SKÄRTORSDAG 17 APRIL
Munsö kyrka 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA Henrik
Hammar, orgel: Birgitta Ruthberg

SKÄRTORSDAG 17 APRIL
Sånga kyrka 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Yngve Göransson, orgel: Jonas Lundahl,
FAVO-kören

LÅNGFREDAG 18 APRIL
Munsö kyrka 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Henrik Hammar, kören Ad Mundi,
dirigent: Birgitta Ruthberg
PÅSKDAGEN 20 APRIL
Adelsö kyrka 11.00
PÅSKDAGSMÄSSA Henrik Hammar,
Ad Mundi, dirigent: Birgitta Ruthberg
PÅSKBUFFÉ i Hembygdsgården

LÅNGFREDAG 18 APRIL
Färentuna kyrka 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Lars Brattgård, orgel: Jonas Lundahl,
sång: Anna Ander

ANNANDAG PÅSK 21 APRIL
Sammanlyst till Ekerö kyrka 11.00

PÅSKDAGEN 20 APRIL
Skå kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Lars Brattgård, orgel: Rickard Backlund.
Kyrkokören sjunger musik ur JS Bachs
Påskoratorium

SÖNDAG 27 APRIL
Munsö kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Jonas Gräslund, Mona Wikborg,
Adelsö-Munsö barnkör,
dirigent: Mie Johansson

ANNANDAG PÅSK 21 APRIL
Sånga kyrka 11.00
GUDSTJÄNST
leds av Britta Barkow och Maie Siplane
Olsson, orgel: Rickard Backlund,
kyrkkaffe

SÖNDAG 4 MAJ
Adelsö kyrka 11.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Henrik Hammar,
orgel: Birgitta Ruthberg

ONSDAG 23 APRIL
SH Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Jeanette Frenkman,
orgel: Rickard Backlund

EKERÖ FÖRSAMLING
SKÄRTORSDAG 17 APRIL
Ekerö kyrka 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA Peter
Strömmer, orgel/ﬁol: Helena Hansson
LÅNGFREDAG 18 APRIL
Ekerö kyrka 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Peter Strömmer,Ekerö kyrkokör,
dirigent: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan 15.00
KONSERT: JOHN STAINER
CRUCIFIXION
PÅSKAFTON 19 APRIL
Ekerö kyrka 23.00
PÅSKNATTSMÄSSA Peter Strömmer,
orgel: Kerstin Baldwin
PÅSKDAGEN 20 APRIL
Ekebyhovskyrkan 16.00
PÅSKDAGSMÄSSA Henrik Hammar,
Lena Stämmor, dirigent: Helena
Hansson. PÅSKDAGSMIDDAG
ANNANDAG PÅSK 21 APRIL
Ekerö kyrka 11.00
EMMAUSMÄSSA Jonas Gräslund orgel:
Göran Ericson
ONSDAG 23 APRIL
Ekebyhovskyrkan 13.00
MÄSSA Peter Strömmer,
orgel: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Jonas Gräslund,
piano: Mie Johansson
SÖNDAG 27 APRIL
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Karin Frödinger,
Torps kyrkokör, orgel: Helena Hansson
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST
Jonas Gräslund, orgel: Helena Hansson,
Middag 50 kr
Ekebyhovskyrkan 18.00
Filmkväll: Bröderna Mozart
ONSDAG 30 APRIL
Ekebyhovskyrkan
INGEN KVÄLLSMÄSSA
SÖNDAG 4 MAJ
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Karin Frödinger, Ekeröensemblen, dirigent: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA Karin Frödinger,
orgel: Birgitta Ruthberg
Ekerö kyrka 18.00
KONSERT – EN RÖST OCH EN
CEMBALO sång: Ulrika Skarby,
cembalo: Kerstin Baldwin
ONSDAG 7 MAJ
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Marianne Häggkvist
musik: Daniel Stenbaek

SÖNDAG 27 APRIL
Hilleshögs kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Lars Brattgård, orgel: Rickard Backlund
SÖNDAG 4 MAJ
Färentuna kyrka 11.00
ÖNSKAPSALMSGUDSTJÄNST
Yngve Göransson, Birgitta
Sommarbäck, orgel: Rickard Backlund
ONSDAG 7 MAJ
SH Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Lars Brattgård,
orgel: Birgitta Levin

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING
19/4 Påskmusik med Marianne.
26/4 Efter påsk
3/5 Nu är det vår!

Smått och gott

MÅNDAGAR
Munsö församlingsgård 18.30-20.30
28/4 STICKA OCH SKICKA

TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15
MEDITATION enligt zazen metoden
Färentuna församlingshem 12.00
TISDAGSSOPPA 40 kr
22/4 Carina Larsson spelar piano
6/5 Läkaren Bo Svenungson
Ekebyhovskyrkan 13.30-15.00
22/4, BLÅ CIRKELN – samlingsplats för dig
som är äldre
Munsö församlingsgård 13.30-15.30
22/4, 6/5 KAFFESTUND PÅ MUNSÖ,
Ekebyhovskyrkan 19-20.30
22/4, 6/5 STICKCAFÉ
Adelsö hembygdsgård 13.00-15.00
28/4 Flitiga ﬁngrar
Kyrkornas second hand 13.00-20.00
INLÄMNINGEN ÖPPEN

ONSDAGAR
Ekebyhovskyrkan
19.00 UNGDOMSKVÄLL
Stenhamra församlingsgård
17.30 ONSDAGSCAFÉ,
Birgitta Sommarbäck

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan
11.45 LUNCHMUSIK TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 11.45 ”Låt upp” Lennart
Lundblad & Kerstin Baldwin.
12.00 SOPPLUNCH 40 kr
12.45 ANDAKT - BÖN i kyrkan
(Ingen sopplunch 1/5)
8/5 13.00 Öppet Hus – Sonorakören
sjunger in våren
Stenhamra församlingsgård
12.00 Torsdagssoppa 40 kr
17/4 Ingen sopplunch
24/4 Sopplunch 40 kr.
1/5 Ingen sopplunch
18.00 Gudstjänstförberedelse

Vigselkonsert
Har hen sagt ja? Kom till kyrkan och få en
genomgång av hur det går till och lyssna på
olika bröllopsmarscher samt vacker solosång!
Medverkande: präst Yngve Göransson, organist
Rickard Backlund, kyrkvaktmästare Anna
Littmarck, sopran Malin Edström. Fritt inträde.
LÖRDAG 3 MAJ
15.00 FÄRENTUNA KYRKA

Pilgrimsvandring
Kom med och pilgrimsvandra på Färingsö. Sätt
på dig ordentliga skor och gör dig beredd på en
resa både i det inre och i det yttre. Avslutning i
Hilleshög med andakt och kyrkvisning. Vi ser till
att alla kommer tillbaka till Färentuna efteråt.
Kontakt: Birgitta Sommarbäck 08-564 209 34.
Ring gärna och meddela om du kommer med.
MÅNDAG 21 APRIL - ANNANDAG PÅSK
13.00 START VID FÄRENTUNA KYRKA

Mikrofinans och
Kyrkofullmäktige
Som en inledning till kyrkofullmäktigemötet
kommer Lars-Olof Hellgren från Mikroﬁnanshuset att berätta om hur mikroﬁnansiering fungerar i praktiken.
ONSDAG 7 MAJ
19.00 STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD

LÖRDAGAR

LOVÖ FÖRSAMLING

Kyrkornas Second Hand, Troxhammar
10.00-14.00 ÖPPET varje lördag!
både i affär och inlämning

SKÄRTORSDAG 17 APRIL
Lovö kyrka 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA Marianne
Häggkvist, orgel: Irene Hammar

Öppet på påskafton!

LÅNGFREDAG 18 APRIL
Lovö kyrka 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Marianne Häggkvist, Lovö kyrkas kör,
dirigent: Vivi-Ann Gäfvert
PÅSKDAGEN 20 APRIL
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Karin Frödinger
Lovö kyrkas kör, trumpet: Mårten
Adolfsson, dirigent: Vivi-Ann Gäfvert
ANNANDAG PÅSK 21 APRIL
Sammanlyst till Ekerö kyrka 11.00
SÖNDAG 27 APRIL
SÖNDAG 4 MAJ
Lovö kyrka 11.00
TEMAGUDSTJÄNST – DEN GODE
HERDEN OCH VÅR NATUR
Marianne Häggkvist och Kaisa Celsing,
orgel: Roger Tanner. KYRKKAFFE

På lördag är det igen dags att fynda och ﬁka!
Passa på, vi har 50% på alla påskprydnader.
Vi har öppet även på Påskafton. Välkommen!

JOHN STAINER:
CRUCIFIXION

solister: Viveca Axell Hedén och Lennart
Lundblad, Ekerö kyrkokör, orgel: Cathrine
Skagstedt, dirigent: Kerstin Baldwin
LÅNGFREDAG 18 APRIL
EKEBYHOVSKYRKAN 15.00

EN RÖST OCH EN
CEMBALO
sång: Ulrika Skarby, cembalo: Kerstin Baldwin
SÖNDAG 4 MAJ
EKERÖ KYRKA 18.00

Livet börjar om på nytt

VAD HÄNDER NÄR?

Våren är uppståndelse!

SKÄRTORSDAGEN
Jesus och lärjungarna äter
en påskmåltid i Jerusalem.
På natten går de till
Genesarets trädgård. Jesus blir
tillfångatagen

LÅNGFREDAGEN
Jesus förs mellan olika
instanser och döms till slut
till döden. Kroppen läggs i en
klippgrav.

PÅSKAFTON
Lärjungarna håller sig gömda.

PÅSKDAGEN
På morgonen går några
kvinnor till graven och
upptäcker att den är tom.
Senare möter de Jesus.

M

in Gud, min
Gud, varför
har du övergivit
mig? Jag ropar förtvivlat,
men du är långt borta.
Min Gud, jag ropar om
dagen, men du svarar inte,
jag ropar om natten men
finner ingen ro. Dock är
du den Helige, till din tron
stiger Israels lovsång. På
dig förtröstade våra fäder,
de litade på dig, och du
kom dem till hjälp.
De ropade till dig och blev
räddade, de litade på dig,
och du svek dem aldrig.
Men jag är en mask, inte
en människa, hånad och
föraktad av envar. Alla
som ser mig gör narr av
mig, de hånler och skakar
på huvudet: ”Han har
överlämnat sig åt Herren,
nu får Herren gripa in och
rädda honom - han är ju
älskad av Herren.”
Psaltaren 22

Uppstigen till himmelen...
Det handlar mer om liv än om död. Påsken är den viktigaste helgen i kyrkan.
Här går vi igenom de viktigaste dragen i påskhistorien.

S

tilla veckan är en vecka som
Vid måltiden tog Jesus bröd och
präglas av lugn och efter- vin och gav åt sina lärjungar. Så här
tänksamhet men för Jesus var skulle kyrkan göra i fortsättningen,
denna vecka knappast en vecka av detta var den första nattvarden.
stillhet. Han var i Jerusalem och Som avskedsgåva fick mänskligett stort intresse var riktat mot ho- heten en handling att utföra om
nom. Jesus höll inte direkt någon och om igen. Nattvarden firar vi
låg profil. Vid ett tillfälle rensade än idag i gemenskap med Jesus och
han templet och körde ut alla som med varandra. Nattvarden är inte
sålde offerdjur och alla dem som en handling till minne av något
skötte växlingen till den speciella som en gång var utan på något sätt
tempelvalutan. Hela tiden finns det blir det som hände då närvarande
provokatörer runt omkring honom nu. Jesus är hos oss i kyrkan och
som försöker få hovi är med lärjungnom att försäga sig
arna i nattvardsså att man kan arsalen. Maten och
restera honom.
drycken,
livets
”Osynlig går Gud
grundförutsättSkärtorsdagen
vid vår sida med
ningar, får i denna
På skärtorsdagskvälhjälp
och
ledning.”
handling ytterlilen skulle Jesus och
gare en innebörd.
lärjungarna äta den
Detta är i grunden
judiska påskmåltiett mysterium som
den. Nu när de var
den som vill får ta emot. Tro eller
samlade tog Jesus vatten och handtvivel är inte det som är avgörande.
duk och tvättade lärjungarnas fötAtt ta emot brödet och vinet kan
ter, en handling som egentligen var
därför också vara en handling av
tjänarnas uppdrag. Jesus bröt mot
överlåtelse till Gud.
den sociala ordningen och inte nog
Vid skärtorsdagens mässa på
med det. Han sa att detta skulle
kvällen, klär man av altaret. När
vara ett mönster för alla männisaltaret är tomt placerar man en
kor. Den som vill vara främst skall
törnekrona där och gudstjänsten
tjäna de andra i stället för att skafavslutas med att någon läser ur
fa sig fördelar.

Psaltaren 22, den psalm Jesus bad
då han hängde på korset.

Långfredagen

förlåtelse villkorslös. Vi behöver
inte förtjäna den på något sätt.
Förlåtelsen finns en gång för alla
eftersom Jesus dött en gång for
alla. Därför är korset centrum i
den kristna tron.

Påskafton
På påskafton firar många den
stora påskfesten. Ägget symboliserar Jesu uppståndelse. Genom det
hårda skalet bryter Kristus nya liv
fram.

Påskdagen
Glad Påsk önskar vi varandra på
påskdagsmorgonen. Påsken är
kristenhetens största helg, eftersom det är påskhändelserna som
är centrum för vår tro. Kyrkofäderna, de som lade grunden till det
som kom att bli kyrkans lära, kalllade helgen för festernas fest. Kring
påsken växte sedan det övriga kyrkoåret fram. Tidigt fanns många
olika uppfattningar om när man
under året skulle fira påsk. År 325
beslöt man på kyrkoåret i Nicaea
att första söndagen efter första
fullmånen efter vårdagjämningen
var den rätta tiden för påsken. Påsken kan alltså tidigast infalla den
22 mars och senast den 25 april.
Många såg Jesus dö, och hundratals mötte honom efter uppståndelsen. Därför tvekar inte kyrkan
om att Jesus uppståndelse är en
historisk sanning. Men det är också en sanning som griper in i människors liv idag. Kyrkklockorna
ringer igen, altaret är åter dukat
med ljus och blommor och kors.
Detta är årets viktigaste och festligaste gudstjänst. Korset är inte dödens symbol i kyrkan uran korset
vill vara en påminnelse om livet.
Gud har inte tagit sin hand från
världen. Osynlig går Gud vid vår
sida med hjälp och ledning.

Tystnaden inleder långfredagsgudstjänsten. Inga kyrkklockor
ringer. Orgeln är tyst. Sorgen över
att Jesus är död präglar stämningen i hela gudstjänsten. På långfredagen spelas ondskans drama upp
i koncentrerad form. En oskyldig
döms till döden och det är inte vilken oskyldig som helst utan Gud
själv. När vi ser hans plåga vet vi
att Gud förstår hur människor kan
lida. Guds kärlek är så uthållig att
Gud går ända ned till botten av Annandag påsk
det onda, ända till själva döden. Annandag påsk, den dag som mest
Långfredagen handlar om förlåtel- märks som en extra ledig dag efsen och Jesus död är tecknet på att ter helgen, berättar om hur fler
Gud låter sig drabbas av det onda och fler fick möta den uppståndne
utan att slå tillbaka mot oss som Jesus. Uppståndelsen hade många
har gjort ont.
vittnen. Nu börjar man förstå att
När man ger förlåtelse innebär det som händer under Jesu liv vadet att man avstår från sina krav rit en uppfyllelse av det som Gud
på gottgörelse. Det innebär också lovat sitt folk och hela mänskligatt det ondas utbredning stannar heten.
av,
eftersom
människan avstår från att
föra den vidare
som
hämnd.
På grund av
Gemensam annons för Svenska kyrkan
Ekerö pastorat och Färingsö församling
korset är Guds

Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso
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”... det här är ett riktigt stabilt bygge”

Kommunhuset rustas
för 10 miljoner kronor
KOMMUNEN | Kommunhuset
kommer att genomgå en
omfattande ombyggnation de
närmaste månaderna. Dels ska
man att skapa lokaler för det
blivande kontaktcentret ”Ekerö
direkt”, dels ska flera delar
av byggnaden renoveras. 10 miljoner kronor är budgeterat
för det hela.
På entréplan intill receptionen, ska
man att bygga ett stort rum där
hela Ekerö direkt kommer att sitta.
Det rör sig om 12 till 15 servicehandläggare, bestående av i huvudsak beﬁntlig personal som ska öka
servicen och tillgängligheten för
kommunens invånare, företagare
och andra intressenter.

Huset
fyller
snart
+%g
KOMMUNEN | Kommunhuset
som ska rustas och även invändigt byggas om, fyller snart 60
år. Det är inte första gången det
ändras och byggs om i huset.
Under dessa år har väggar flyttats, tak sänkts och våningsplan
byggts på.
”Spaden i jorden för Ekerö nya
kommunalhus” lyder en rubrik
från MN 1954. Inte mindre än 24
entreprenadsanbud kom in för
byggnationen. Den ﬁrma som
vann upphandlingen blev Granit
och Beton från Stockholm. Svenska ﬂäktfabriken installerade ventilationen men även lokala aktörer
ﬁck vara med på ett hörn. Ekerö
rörledningsaffär ﬁck svara för värme- och sanitetsinstallationer och
ﬁrma Karl Andersson, Ekerö för
den elektriska installationen.
Vad slutsumman blev har MN:s
redaktion inte fått fram, men den
beräknade kostnaden för bygget
uppgavs i MN från 1954, uppgå till
en halv miljon kronor. Det första
spadtaget har vi inte lyckats ﬁnna
något kring heller mer än att det
förväntas tas den 15 maj 1954.
Utöver byggnationen är det en

Det kommer att innebär lite av en
ﬂyttkarusell för ﬂera i huset.
På det utrymme man ska lägga
kontaktcentret, sitter idag informationsavdelningen som måste
ﬂytta på sig. Delar av tekniska
kontorets personal som idag sitter
på entréplan, ska ﬂyttas till fjärde
våningen.
– Det är bra eftersom vi idag sitter på olika plan. Nu kommer hela
tekniska kontoret hamna på fjärde
plan, berättar Frank Renebo, fastighetschef på kommunen.
När det ändå byggs om, passar

man på att renovera vissa rum i
huset.
Man har avsatt 10 miljoner kronor för att ”öka kapaciteten” i hu-

set. Man pratar även om att bygga
på ytterligare en våning, men det
har inte tagits något beslut på detta
ännu.
Det är en stor summa pengar.
Kommunhuset är 60 år gammalt,
vore det inte klokare att satsa på
ett nytt kommunhus istället för att
”lappa och laga”?
– Nej, det tror jag faktiskt inte.
Om man har mögel eller fuktproblem och man inte kan åtgärda det,
då ska man nog bygga nytt. Men
däremot är kommunhuset ett väldigt bra hus, det här är ett riktigt
stabilt bygge. Sedan kan man diskutera om kontoren har adekvat
storlek eller inte.
Ombyggnationen
genomförs

med sedan tidigare upphandlade
ramentreprenörer.
– Detta gör att vi kan gå igång
snabbt. Vi har även startat en renovering av en hel korridor på plan
tre. Den här renoveringen kommer
att fortsätta rum för rum, korridor
för korridor så att vi över en tid kan
höja standarden i huset. Det här
sammantaget kan nog upplevas
som att hela huset byggs om eftersom vi är och stökar till det på i
princip alla våningsplan.
Ombyggnationerna för Ekerö direkt räknar man med att dra igång
ordentligt veckan efter midsommar. Då tas mellanväggarna bort i
det som ska bli det stora rummet
där Ekerö direkt ska placeras.

’’

– Eftersom projektet utförs med
våra redan upphandlade ramentreprenörer som vi känner mycket väl
och har starkt förtroende för, arbetar vi med budgetpriser samt ÄTAhantering (se förklaring nedan) för
avvikelser mot budgetpriserna.
Vid större entreprenader är
det nästan ofrånkomligt att det
blir ändringar och tillägg, ofta benämns dessa ÄTA, (ändrings- och
tilläggsarbeten), andra benämner
dem plusminusarbeten.
Kontaktcentret Ekerö direkt beräknas vara igång i januari 2015.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kommunhuset när
det var alldeles nytt.
I förgrunden syns
även bussdepån vid
Ekerö centrum,
FOTO: OSCAR BLADH

hel del inredning som ska planeras. Bara en sådan sak som linoleummattor lockade en stor mängd
mattläggningsföretag.
En av anbudsgivarna, Eric.W.
Lundberg, tillhörande korkmattsavdelningen på aktiebolaget Harald Löfberg, har nog det artigaste
språket av alla de anbud som ﬁnns
bevarade i kommunhusets arkiv.
”Vi vill tacka för er anbudsinfordran av den 4 maj och ha vi härmed
äran offerera…”
På detta följer priser såsom 1
krona och 90 öre per kvadratmeter för påläggning av linoleum och
helklistring av mattcement. Själva
mattan kostar 10 kronor och 63 öre
per kvadratmeter. Brevet avslutas:
”I förhoppning att bliva hedrade
med Edert uppdrag och alltid med
nöje till Eder tjänst ha vi äran att
teckna högaktningsfullt för aktiebolaget Harald Löfberg.”
I arkivet i en låda ﬁnns tygprover
för både gardiner och möbler, prover på olika träslag och broschyrer
på möbler samt inredningsskisser.
Det inhandlades kvalitetsvaror
såsom stolar av modellen ”Sjuan”
av den danske arkitekten Arne Ja-

cobsen och Laminofåtöljer av den
svenske möbelformgivaren Yngve
Ekström. Stringhyllor var kanske
inte något märkvärdigt då, men
hade man sparat alla de hyllor som
köptes in till det nya kommunhuset, hade de säkert kunna säljas av
för en god slant idag.
Exakt när kommunhuset står
klart framgår inte, men någonstans
på höstkanten 1955 har man ﬂyttat
in. Det är inte bara de kommunanställda som huserar här, polis och
sjukkassa hyr lokaler i huset. Den
som är den allra första att ﬂytta
in i byggnaden är polisman Gustav Hultgren som ”sitter en smula
trångt bland alla sina indrivningspapper”.
MN från 1955 skriver i en rubrik att
”Ekerö nya kommunalhus andas
effektivitet från golv till tak”.
De dominerande lokalerna i det
nybyggda kommunhuset ligger en
trappa upp. Det är biblioteket och
den stora fullmäktigesalen. I MN
skriver man:
”Ekerös fullmäktigeledamöter
skall i framtiden fatta sina beslut
mellan väggar i gröngrått och under ett furutak som följer ytterta-

Polis och sjukkassa hyrde platser i
det nya kommunhuset. På översta
bilden polisman Gustav Hultgren.
Nedre bilden: arkivarie Annelie
Brattgård visar ett av tygproven till
kommunhusets möbler.
FOTO: EWA LINNROS

kets spetsiga form. De (alltså ledamötena, reds anm.) ska upplysas av
strålkastare som är infällda bakom
glasskivor i taket och de skall sitta
på stolar av bok som är klädda med
hemslöjdstyg i blågrågrönt. Tre
och tre vid bord med skivor av teak
och underrede i bok. De eventuella
åhörarna kan slå sig ned i någon av
de fyra sofforna och sitta bekvämt
på blågrönt med gula ränder.”
Högt i tak var det i denna sal och
en stege till priset 335 kronor införskaffas till salen. Denna stege ska
enligt anteckningar, även få nyttjas till Träkvista gymnastiksal vid
behov.
Fullmäktigesalen är idag ett
minne blott. Idag har denna sal
blivit inte mindre än fyra rum plus
en gång och taket som tidigare gick
upp till nock, det har blivit en våning till. Det sägs att det funnits en
målning i taket som kan ha byggts
in. Vem vet, nu när kommunhuset
åter rustas kanske man kan hitta
något spännande då väggar ﬂyttas
och kanske ett och annat tak öppnas upp...
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Höga halter radon
KOMMUNEN | I kommunhuset har höga halter av radon
uppmätts i källarplanet.
Detta innebär dels att en
utredning behöver tillsättas,
dels att ventilationen behöver kopplas om.
Gränsvärdet för radon är 200
becquerel. I kommunhusets
källarplan har så höga halter
som 1700 becquerel uppmätts.
– Den mätning vi gjorde i
kommunhusets källare var
på de platser där vi har arbetsplats, det vill säga där vaktmästaren huserar samt i stora
arkivet. Det sistnämnda är
egentligen ingen arbetsplats,
men vår arkivarie är där rätt
ofta, berättar Frank Renebo,
fastighetschef i kommunen.
När man ﬁck tillbaka mätningen, som görs som ett
medelvärde över en längre
period, var vaktmästarens
rum helt ok medan värdet i
arkivet var jättehögt. Man såg
då till att ingen arbetade el-

ler uppehöll sig i arkivet och
drog igång en korttidsloggning av radonhalten.
– Nu när vi har resultat
av den, kan vi se att halten
varierar starkt med tiden
på dygnet, det vill säga om
ventilationen är i drift eller
inte. Som vi hade det inställt
tidigare med ventilationen
avstängd på nätterna, ﬁck vi
vid loggningen att det dagtid
låg strax över gränsvärdet 200
becquerel. Nattetid och över
helgerna gick värdena upp,
säger Frank Renebo.
Det är ännu oklart om det
rör sig om markradon eller
om det kommer från byggnadsmaterialet. Tillsvidare
har man ändrat så att ventilationen går dygnet runt.

”Nattetid och
över helgerna gick
värdena upp”

– Vi kommer att beställa en
undersökning för att få reda
på varifrån radonet kommer
samt så småningom koppla
om ventilationen av arkivet
till ett annat ventilationsaggregat, som vi installerar i
samband med byggandet av
Ekerö direkt, förklarar Frank
Renebo.
I källarplanet ligger även
ett lunchrum samt några mötesrum.
– Undersökningen får visa
vilka ytterligare åtgärder som
behövs. Vi kommer även att
göra fortsatta korttidsmätningar. Vi börjar med lunchrummet och ett av de två
konferensrummen längst in.
Därefter går vi vidare med
ﬂera rum, avslutar Frank
Renebo.
Kostnaderna kring detta
ingår inte i de 10 miljoner
kronor som investeras i kommunhuset utan är löpande
kostnader.

IVT AirX sparar
mer. Och låter
mindre.

Nyhet! IVT AirX luft/vattenvärmepump:
Luft/vattenvärmepumpar är ett både energisnålt och smidigt sätt att värma
ditt hus. Utmaningen är att hålla nere ljudnivån. Därför tänkte vi till lite extra
när vi utvecklade nya IVT AirX. Resultatet är en av marknadens tystaste och
effektivaste luft/vattenvärmepumpar. Läs mer på ivt.se/airx.
www.ivt.se

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

EKEBYHOVSSKOLAN

Luftmätare till skola
EKEBYHOV | Nu har
koldioxidmätare satts
in i klassrummen på
Ekebyhovsskolan.
Mätarna visar när luften
är dålig och det är dags
att vädra. I mars månad
skrev MN om den dåliga
luften i klassrummen på
Ekebyhovsskolan. Personal
har klagat, en utredning
som skulle gjorts har inte
blivit utförd och inga andra
åtgärder hade vidtagits.
Det självdragssystemet som
ﬁnns för ventilationen i
klassrummen på lågstadiet i
Ekebyhovsskolan, fungerar
bara väl om lektionstiderna
inte överstiger 40 minuter,
om det vädras i tid samt att
rummen inte fylls av för
många personer. All denna
information ska egentligen
sitta uppe i klassrummen och
personalen ska vara tydligt
informerade om detta, men
så har alltså inte varit fallet.
Redan 2012 klagade personal på Ekebyhovsskolan
på dålig luft. I början av 2013
antecknades att en utredning
pågår. När MN skulle följa
upp ärendet nu ett år senare,
visade det sig att det inte
fanns någon utredning och
att inga åtgärder hade vidtagits.
För att komma till rätta
med luftkvaliteten, behöver

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

FAKTA LUFTKVALITET

>> En koldioxidhalt
över 1000 ppm (part
per million) indikerar att
ventilationens funktion
inte är tillräcklig för att
ventilera ut föroreningar
i luften och att ytterligare kontroller och
åtgärder behövs.

>> En människa andas
man ha kontroll på klassrummens
koldioxidhalt.
Denna mäts i så kallade ppmmätningar (part per million).
Man ska eftersträva att hålla
koldioxidhalten under 1 000
ppm. Den halten får inte
överskridas mer än tillfälligt
och då under korta stunder.
Nu har man installerat koldioxidmätare i klassrummen
på Ekebyhovsskolan. Om
koldioxidhalten överstiger
1000 ppm, lyser en röd lampa och mungiporna går ner
på en liten gubbe på mätaren.
När sedan luftkvaliteten är
under larmvärdet, blir gubben glad och lampan lyser
grönt.

ut runt 15 liter koldioxid
per timme vid sängläge,
20 liter vid stillasittande
arbete och vid motion
runt 120 liter per
timme.

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!

>> Enligt många
undersökningar medför
för hög koldioxidnivå en
anmärkningsvärd ökning
i känslan av trötthet,
dåsighet, huvudvärk och
allmän obekvämlighet.
Dålig ventilation kan även
orsaka allergier.

Källa:
Arbetsmiljöverket,
Funktionskontrollanterna
i Sverige.

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.

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

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

STENHAMRA / APELVÄGEN 11

z

85KVM Ekerö Sommarstad, Rösvägen 8
Typ: Fritidshus Byggår: 1953 Boarea: 74 kvm
Biarea: 11 kvm Rum: 4 Tomt: 1 409 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

60KVM Ekerö Helgö, Fröjs Väg 15
Visning: sön 27/4 14:15 - 15:00
mån 28/4, ring för bokning

Accepterat pris: 2 650 000 kr

261KVM Färingsö Norrudden, Margithill 7, 8, 9
Typ: Villa Byggår: 1992/1924 Boarea: 196/ 65 kvm
Rum: 6/3 Tomt: 15 920 kvm
Energideklaration: 74 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Typ: Fritidshus Byggår: 1954 Boarea: 60 kvm
Rum: 3 Tomt: 2 847 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 200 000 kr

285KVM Ekerö Lundhagen

106 KVM Ekerö Gällstaö

Adress: Oa-Vägen 20
Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 201 kvm
Biarea: 84 kvm Rum: 7 Tomt: 1 050 kvm
Energiklass: D
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Adress: Gällsta Bygränd 5
Typ: Radhus Byggår: 2006 Boarea: 106 kvm
Rum: 4 Tomt: 100 kvm
Energideklaration: 69 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 950 000 kr

Accepterat pris: 3 795 000 kr

Accepterat pris: 9 995 000 kr

141 KVM Ekerö Träkvista

128 KVM Ekerö Nibbla

162 KVM Ekerö Närlunda

228 KVM Färingsö Färjestaden

Adress: Brunnavägen 23
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

Adress: Nibbla Backe 18
Typ: Parhus Byggår: 1987 Boarea: 117 kvm
Biarea: 11 kvm Rum: 5 Tomt: 425 kvm
Energideklaration: 93 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Adress: Ekvägen 32
Typ: Villa Byggår: 1976 Boarea: 162 kvm
Rum: 6 Tomt: 748 kvm
Energiklass: E
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Adress: Nibblenäsvägen 15
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

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

Accepterat pris: 2 950 000 kr

Accepterat pris: 4 790 000 kr

Accepterat pris: 4 675 000 kr

139 KVM Färingsö Ölsta

143KVM Färingsö Stenhamra

136KVM Färingsö Degerby

362 KVM Färingsö Stenhamra

Adress: Lennartsnäsvägen 12
Typ: Villa Byggår: 1971 Boarea: 139 kvm
Rum: 6 Tomt: 12 400 kvm
Energideklaration: 132 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Adress: 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

Adress: Igelviksvägen 5
Typ: Villa Byggår: 1960 Boarea: 106 kvm
Biarea: 30 kvm Rum: 6 Tomt: 1 751 kvm
Energiklass: E
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Adress: Skoghemsvägen
Typ: Höglager/isol. förråd Byggår: okänt Boarea: 0 kvm
Biarea: 362 kvm Rum: 6 + 2 loft Tomt: 2 175 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 995 000 kr

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

Accepterat pris: 2 695 000 kr

Förbesiktning: En förbesiktning är en
noga undersökning av bostaden. Utförs
av en SBR-ansluten besiktningsman.

Accepterat pris: kr

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

Accepterat pris: 1 850 000 kr

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

41KVM Ekerö Adelsö

50 KVM Adelsö

82KVM Ekerö Adelsö

61,5 KVM Ekerö Centrum

Adress: Skogstorps Tomtväg 2
Typ: Fritidshus Byggår: 2011 Boarea: 30 kvm
Biarea: 11 kvm Rum: 2 Tomt: 967 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Tina Hennicks, 070-44 11 292
tina.hennicks@maklarringen.se

Adress: 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

Adress: Stenstorpsvägen 4
Typ: Fritidshus Byggår: 1957 Boarea: 82 kvm
Rum: 5 Tomt: 2 686 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 295 000 kr

Accepterat pris: 1 350 000 kr

Accepterat pris: 1 250 000 kr

Accepterat pris: 1 650 000 kr

94KVM Ekerö Sandudden

73,5 KVM Färingsö Stenhamra

1 219KVM Ekerö Lundhagen

1 520 KVM Ekerö Närlunda

Adress: Mälarvyn 5
Typ: Bostadsrätt Byggår: 2002 Boarea: 94 kvm
Rum: 4 Våning: 1 Avgift: 4 712 kr/mån Hiss: Ja
Energideklaration: 108 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Adress: Blåsbacksvägen 105
Typ: Bostadsrätt Byggår: 1982 Boarea: 73,5 kvm
Rum: 3 Avgift: 4 493 kr/mån
Energideklaration: 99 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

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

Adress: Sjöängsvägen 21
Typ: Tomt
Tomt: 1 520 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 300 000 kr

Accepterat pris: 1 495 000 kr

Accepterat pris: 3 250 000 kr

Accepterat pris: 2 995 000 kr

969KVM Färingsö Kungsberga

2 004 KVM Ekerö Munsö

2 183KVM Ekerö Adelsö

2 608 KVM Ekerö Adelsö

Adress: Kvarnvägen 11 (B)
Typ: Tomt
Tomt: 969 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Tina Hennicks, 070-44 11 292
tina.hennicks@maklarringen.se

Adress: Munsö-Norrby 4:17
Typ: Tomt
Tomt: 2 004 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Tina Hennicks, 070-44 11 292
tina.hennicks@maklarringen.se

Adress: Gärdesgårdsvägen, Hallsta 1:117
Typ: Tomt
Tomt: 2 183 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Tina Hennicks, 070-44 11 292
tina.hennicks@maklarringen.se

Adress: Skogsbacken 2
Typ: Tomt
Tomt: 2 608 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 895 000 kr

Accepterat pris: 725 000 kr

Accepterat pris: 495 000 kr

Accepterat pris: 725 000 kr

270 KVM Ekerö Älvnäs, Domherrevägen 15B
-VILLA DANMARK AV PÅL ROSS- Fantastiskt hus med högt ogenerat läge & magnifik sjöutsikt.
Fin harmoni mellan husets arkitektur, inredning & de yttre inslagen av berg, grönska & Mälarens glittrande vatten. Allt i absolut högsta kvalitet. Båtplats vid brygga strax nedanför.
Typ: Villa Byggår: 2001 Boarea: 240 kvm
Biarea: 30 kvm Rum: 8 Tomt: 1 192 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 12 900 000 kr

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

Flera drabbade
av kapad identitet
EKERÖ | Under senaste tiden har
flera personer på Mälaröarna fått
sina identiteter kapade. En man
från Ekerö upptäckte dock vad
som höll på att hända i tillräckligt
god tid för att stoppa bedragarna
från att hinna verkställa brottet.
– Jag ﬁck ett brev i brevlådan från
Skattemyndigheten om att jag hade
begärt adressändring till en adress i
Skåne. Jag tror att de som låg bakom
detta hade försökt få tag i det här
brevet, men inte lyckats, berättar
mannen.
Han kontaktade genast polisen
och Skattemyndigheten och kunde
på så sätt få sina uppgifter spärrade
i olika register och bedragarna hann
inte göra som de brukar och beställa
kreditkort och varor i den drabbades
namn.
– Den här typen av brott förekommer allt som oftast här ute på
Mälaröarna, men jag tror inte att vi
är värre drabbade än andra områden,
säger Mats Karlsson, närpolischef.

Oftast börjar bedrägeriet med en eftersändning. Genom att låsa sin brevlåda kan
man undgå att bedragarna kommer åt viktiga brev.
FOTO: LO BÄCKLINDER

För den som råkar ut för liknande
bedrägerier innebär det dock oftast
stora problem med att få allting återställt.
– Jag har lagt jättemycket tid på
att bli raderad ur olika register, då
adressändringen redan var gjord
hos bland annat Eniro, berättar den
drabbade Ekerömannen som är glad
att han upptäckte vad som var på
gång i ett tidigt skede.
Hans bästa råd för att undvika att
råka ut för en identitetskapning är

att ha en låst brevlåda och polisen
håller med.
– De börjar oftast med en adressändring, men nu för tiden skickar
Skatteverket ut ett brev som man
måste bekräfta att man har fått och
har du en låst brevlåda så blir det
svårare för tjuvarna att komma åt
det brevet, berättar Mats Karlsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

| nyheter

Socialbidragstagare
drabbade av fel
KOMMUNEN | För en tid sedan
upptäcktes ett fel i kommunens
nya verksamhetssystem som gjort
att ett flertal personer med försörjningsstöd fått för lite ersättning. Detta är dock bara ett av
alla problem som uppstått i det
nya systemet.
– Jag upptäckte att jag hade fått
försörjningsstöd som om jag vore
sammanboende, trots att jag är ensamstående med barn. Det är inte
så lätt att som lekman förstå uträkningarna, det var mest en slump att
jag ifrågasatte klassiﬁceringen. Jag
förlorade ﬂera hundra kronor i månaden på detta och det är mycket för
en som lever på existensminimum,
berättar en person som drabbats av
felet.
Till en början erbjöds kompensation för de senaste tre månaderna,
men efter att klienten krävt det gjor-

des en överenskommelse som täckte hela den period som felet begåtts.
Socialchef Johan Persson konstaterar att det har varit många inkörningsproblem med det nya systemet som används sedan två år för
alla handläggning inom socialtjänstens område.
– Det är ett jättestort jobb att
ﬂytta över all information, testa och
köra in det nya systemet. Vi har haft
en hel del barnsjukdomar och det
kommer säkert att komma ﬂer, konstaterar han.
Att det varit problem med vissa
klassiﬁceringar kan han bekräfta.
– Vi upptäckte ganska snart att
varje handläggare hade ett par klienter som råkat ut för att ha blivit
kategoriserade i fel grupp, men de
har nu fått full kompensation.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Förtydligande om äldreboende
Ett av socialnämndens ordförande Staffan Strömbäcks (M) uttalanden i en
artikel i förra numret av MN förtydligas här:
– Att det fanns risk för förseningar i Stenhamraprojektet då detaljplanearbetet inriktades till Söderströmska tomten, insåg vi i nämnden för ﬂera
år sedan. Däremot var det inte känt att förseningarna skulle bli en realitet
förrän sent i fjol och då agerade vi i nämnden. Det har alltså inte undanhållits någon information, vilket kunde tolkas in mitt citat, säger Staffan
Strömbäck.

Priserna gäller för v 16 (14/4–21/4 2014)

Lax






ICA. Ca 1100 g.
Färsk.
Hel sida.



/kg




/kg

Varmrökt
lax ICA.

/kg

Oxﬁlé
Ursprung Brasilien.
Ca 1500 g. Hel. I vac.
Av nöt.
Max 2 köp/hushåll.

Ca 300 g. I bit.




/st

Perfekt på grillen!

  


/kg

Lammstek

Ursprung Nya Zeeland.
Ca 1000 g. Benfri.
Bakdelskött av lamm.

Handskalade räkor ICA. 460 g.
I lake. Jfr pris 295:00/kg utan spad.

2

för

Sill

Abba. 220–240 g. I glas.
Jfr pris 45:45–41:67/kg,
83:33–71:43/kg utan spad.
Max 1 köp/hushåll.

God Påsk!

Skå

“Jag har hittat
min väg mot ett
lättare liv!”
Mari - Kund Xtravaganza

Släpp loss kraften
i dig själv!
Succén fortsätter. Nu startar vi upp
nya viktminskningsgrupper.

Hitta din väg på: ekero@xtravaganza.se
eller ring 08-560 255 50
Bryggavägen 133, Jungfrusund
08-560 255 50, ekero@xtravaganza.se
DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ
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BOSTADSMARKNADEN

Slottspark
rustas vidare
SVARTSJÖ | Under 2013 har
Svartsjö slottspark fått sig ett lyft
bland annat genom att nya träd har
planterats ut. Nu behöver dessutom parkens broar och slottsruinen
åtgärdas.
Nya lindar, lönnar och avenbokar
har planterats under året och järnräcken till slottsparkens stenbroar
har säkrats. På den östra långsidan
och norra gaveln har fönster målats
utvändigt och utvändiga dagvattenbrunnar har åtgärdats.
I årsrapporten för 2013 pekar
slottsarkitekten ut ett antal områden som behöver prioriteras inför
kommande år. Bland annat behöver
stenbroar och terrängtrappor förstärkas. Även borgruinen är i dåligt
skick och behöver skyndsamt åtgärdas för att räddas. I dammen behöver åtgärder vidtas för att säkerställa
biologisk mångfald och god livsmiljö.
Inne i slottsbyggnaden finns
behov av att täcka större del av golven med mattor och golvskydd, för
att skona de gamla trägolven från
slitage från besökare och hyresgäster.

z

Byggmoduler
beivras
EKERÖ | Byggnadsnämnden har
beslutat att en fastighetsägare på
Ekerö ska betala en byggsanktionavgift på 537 240 kronor och ytterligare en avgift på 45 500 kronor för
olovligt uppförda byggmoduler och
olovligt utförda markarbeten.
Avlägsnas inte byggmodulerna
och marken återställs före den 31
maj 2014, utdöms dessutom ett vite
på 500 000 kronor.

z

Ingen gångfart
på Pråmvägen
EKERÖ | En ansökan om att inrätta
gångfartsområde på Pråmvägen,
Ekerö har avslagits av byggnadsnämnden. Skälet till detta är bland
annat att vägsträckan är för kort och
smal för att bilar ska hinna komma
upp i hög hastighet

z

Hus till salu blir allt färre
MÄLARÖARNA | Färre hus till
salu än förra året, ökade priser
och fortsatt oro för bolånetaket
präglar bostadsmarknaden på
Mälaröarna. Meningarna går dock
isär kring hur de olika faktorerna
hänger ihop.
Nära hälften så många bostadsobjekt låg ute till försäljning i kommunen i början av april som det
gjorde förra året. Hos vissa mäklare är skillnaden ännu större och
hos andra mindre.
– För närvarande ligger det omkring 70 objekt ute till försäljning
jämfört med 170 förra året, berättar
Helene Dahlbäck, Mäklarringen
Ekerö.
Hon tror att en stor del av förändringen beror på att det bolånetak som infördes 2010, gör att
marknaden blir trögrörlig. Den
analysen gör även Mäklarringens
VD Mats Limnefelt som i början av
april sände ut ett pressmeddelande
där han uppmanade till en förändring av reglerna. Han beskrev hur
kravet på att kunna betala 15 procent av fastighetspriset kontant,
gör att unga utan pengar på banken

stängs ute från bostadsmarknaden.
Att spara ihop till en handpenning
till en lägenhet i storstadsregioner
kan ta upp till 60 år, konstaterar
han.
– De unga har svårt att samla
ihop de pengar som behövs för
att köpa sig en bostad och hamnar
under tiden på andrahandsmarknaden där de får betala skyhöga
hyror, vilket gör att de har svårt att
kunna spara, säger Helene Dahlbäck.

”De unga har svårt att
samla ihop de pengar
som behövs för att
köpa sig en bostad”

Om bolånetaket nu är boven bak-

bolånetaket uppfylls genom att
få hushåll lånar ihop till insatsen
med hjälp av lån utan säkerhet, så
kallade blancolån. Däremot ser de
en samhällsekonomisk fara i att
alltför få hushåll med lägre lån än
75 procent, visar amorteringsvilja.

om den minskade tillgången till
bostäder på marknaden, så tycks
det inte ﬁnnas någon direkt lösning inom sikte. Bostadsminister
Stefan Attefall uttalade sig i Svenska dagbladet i slutet av februari
kring kritiken av bolånetaket.
– Taket behövs eftersom det
ﬁnns en fara med överskuldsättning av hushållen, men jag skulle
samtidigt vilja se att det blir mer
intelligent. Det kanske till exempel
skulle ﬁnnas skillnad i bolånetak
mellan gamla och nya hus, sa han.
Finansinspektionen konstaterade också i mars att syftet med

Martin Larsson, Svensk fastighetsförmedling på Ekerö, tror dock inte
att bolånetaket är anledning till att
det ﬁnns färre fastighetsobjekt till
salu.
– Även om det påverkade till
en början tror jag att folk har vant
sig vid de nya reglerna nu. När det
gäller ungdomar på bostadsmarknaden så ﬁnns det inte heller så
många bostäder för unga att köpa i
kommunen, utan de vill oftast ha
små lägenheter i Bromma, dessa
säljs dessutom så fort de kommer
ut till försäljning, säger han.

Att det ligger få fastigheter ute till
försäljning beror enligt honom på
att försäljningarna avslutas snabbare vilket gör att bostäderna inte
ligger ute lika länge som tidigare.
– Vi har sålt ungefär lika mycket i
år som under samma tid förra året.
När det gäller bostadspriserna har
de stigit med ungefär fem procent
under senaste året. Den största
ökningen har skett under senaste
halvåret, konstaterar han.
På Fastighetsbyrån Ekerö ser man
ännu en förklaring till det minskade utbudet.
– En stor del av minskningen
har att göra med att vi säljer många
fastigheter redan innan de kommer ut på marknaden. Vi räknar
med att i hela Stockholmregionen
säljer vi 11 procent redan när de
läggs ut som ”kommande försäljningar”. Det betyder att de aldrig
syns i statistiken objekt till salu,
berättar Lars Céwe.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FAKTA

Villor och lägenheter
Ekerö kommun

Till salu vecka 15

2008

33

6

2009

39

11

2010

33

1

2011

50

4

2012

72

6

2013

72

6

2014

34

3

Källa: Hemnet

Trots att våren och försommaren är en attraktiv tid för att sälja bostäder är antalet som ligger ute till försäljning i
FOTO: LO BÄCKLINDER
kommunen färre än hälften mot förra året.

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

Adam Reuterskiöld är moderaternas
kandidat att leda Ekerö efter valet 2014
och har djupa rötter i kommunen. Han är
lantbrukare sedan ﬂera generationer, men
startade yrkeslivet på Ericsson med försäljning och ekonomi. Sedan 2001 bor
han på en gård på Ekerö med tre barn,
två hundar.

Vad tycker du är viktigast för Ekerö just nu?
Ekerö står inför stora förändringar. Med förbättrade kommunikationer till och från kommunen
kommer möjligheter att expandera. Vi kommer
att se mycket ny bebyggelse, framför allt i tätortsbandet men även i de yttre delarna. Det är viktigt
att hela kommunen utvecklas på ett bra sätt.
Ekerös signum är närheten till naturen
och småskaligheten. Kommer det att
förändras nu?
Vi är på väg från en kommun präglad av landsort
till att bli en småstad. För mig är det viktigt att
behålla Ekerös unika karaktär och inte bli en ny
förort. Vi ska bevara våra stora grönområden och
förtäta bebyggelsen i tätorten. Jag vill bygga ett
smartare Ekerö där vi kombinerar omvårdnad av
natur och kultur med ökat utbud av både boende
och idrotts- och kulturaktiviteter.
Hur ser du på Ekerös ekonomi? Är det
stabilt eller ﬁnns det risk för stora
åtstramningar?
Ekerö måste utvecklas på ett ekonomiskt
ansvarsfullt sätt, oavsett om det är kommunal
eller privat driven verksamhet. Kommunens
pengar kommer från våra kommuninvånare och
det är viktigt att ta tillvara våra gemensamma
intressen och hantera våra gemensamma pengar
med respekt.
Var kommer vi se den nya bebyggelsen?
När bussgaraget flyttar skapas en möjlighet att
utveckla centrum. Tillsammans med expansioner
på Wrangels väg och Ekerö strand kommer vi
att se en mer stadslik bebyggelse. Utbyggnaden
fortsätter sedan med utveckling av Stenhamra,
Träkvista centrum och Jungfrusundsområdet.

www.moderaterna.net/ekero

Ser du några andra viktiga frågor?
Vi vill bygga ett samhälle med bra social service
och med en skola som är en av Sveriges tio
bästa. Vi är på god väg, men har fortfarande en
bit kvar till målet. Jag tycker också det är viktigt
att värna både tätortens kvaliteter och möjligheterna att leva och bo bekvämt i kommunens
ytterområden.
När engagerade du dig politiskt?
2005 började mitt politiska engagemang. Sedan
dess har jag hunnit med att sitta både i miljönämnden, byggnadsnämnden och är nu ordföranden för Tekniska nämnden. Men jag har även haft
förtroendeuppdrag som andre vice ordföranden
i Kommunfullmäktige, i arvodeskommittén samt
valnämnden.
Hur hinner du vara både lantbrukare,
pappa och engagerad politiker?
Som egen företagare har man större möjligheter
att disponera sin egen tid. Jag har dessutom förmånen att ofta få vara hemma på både morgnar
och eftermiddagar och kan då hjälpa mina barn
både till och från skolan. Vissa perioder har man
dock hög arbetsbelastning i jordbruket och då
har jag mycket hjälp av mina föräldrar som bor på
gården.
Vad gör du utanför familjen och politiken?
Jag tycker om att sjunga och gick som barn i
Adolf Fredriks musikklasser och sjöng både i kör
och har spelat i rock och popband.
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Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se
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Låg satsning på lärarlyft
KOMMUNEN | Ekerö kommun satsar minimalt på att få behöriga
lärare att bredda sin utbildning,
när andra kommuner gör betydligt mer. Det menar lärarnas riksförbund som varnar för att det i
slutändan slår tillbaka på kommunen – och eleverna. Jämfört med
övriga kommuner i landet finns
Ekerö i bottenskiktet när det gäller andelen behöriga lärare.

Samtidigt har kommunen ställt

Lärarlyft 1 inleddes 2007 och innebar att staten betalade delar av lärarnas tjänster för att möjliggöra
friställning för studier, varvid lärarna kunde bredda sina behörigheter till ﬂer ämnen. 2012 inleddes

”Har man dålig
ekonomi kan
man inte studera”
KOMMUNEN | Ekonomiskt stöd
från familjen och en stor portion
envishet. Det är faktorer som har
hjälpt en Ekerölärare till breddad
behörighet. Men stödet från kommunen har uteblivit:
– Har man dålig ekonomi har
man ingen möjlighet att studera i
Lärarlyftet, säger han.

Andelen behöriga lärare i Ekerö
ligger i botten enligt statistik från
Skolverket. År 2012 låg Ekerö på
nästa sista plats, med bara Jokkmokk bakom sig på listan. I Skolverkets senaste statistik, som kom
i förra veckan, syns en försiktig
förbättring, från 76 till 82 procent
behöriga lärare. Men kommunen
slutar ändå på en dyster 253:e plats
i riket. Anledningen, menar Lärarnas riksförbund, är att Ekerö kommun har tagit minimalt ansvar för
att ge sina lärare möjlighet att bredda sina utbildningar.

krav på personalen att själva skaffa
sig behörighet i ﬂer ämnen. Något som har gjort att personalen, i
princip utan stöd från arbetsgivaren, tvingats plugga parallellt med
jobbet, på egen bekostnad:
– Lärarna tvingas bredda sina
behörigheter genom att plugga på
halvfart, men blir bara friställda
med exempelvis 25 procent, beroende på vad de pluggar. Dessutom
med bara 75 procent av inkomsten.
För många är det omöjligt att klara
av, med resultatet att folk går in i
väggen, säger Birgit Edman, kommunombud för Lärarnas riksförbund på Ekerö. Hon är kritisk till
hur kommunen har hanterat Lärarlyftet 2 som infördes 2012 i samband med att nya skollagen antogs,
med lärarlegitimationer och kravet
på behörigheter i samtliga ämnen.

| nyheter

Åsa Lindqvist Rodell, till vänster, och Birgit Edman är oroliga för att Ekerös inställning till ökad lärarbehörighet ska
FOTO: CARIN TELLSTRÖM
påverka elevresultaten.
lärarlyft 2, som ger kommunerna
betydligt lägre statsbidrag än tidigare. Problemet är enligt Birgit
Edman att Ekerö i sin tur inte har
skjutit till några medel för inkomstbortfall:
– Ekerö har bara sökt de statliga
pengarna för resor och läromedel,
men bidrar inte till inkomstbortfall. Kommunen har inte tillräckligt stöttat dem som på eget bevåg

”Resultatet blir att eleverna möter lärare som
inte kan sina ämnen”

läser Lärarlyft 2, säger Birgit Edman
och menar att det i kombination
med Ekerös usla behörighetsresultat är katastrofalt.
Hon förtydligar att det handlar om
lärare som har behörighet i vissa
ämnen, men som undervisar i ﬂer
ämnen än de har behörighet i, ofta
efter krav från skolledningen.
– Resultatet blir att eleverna möter lärare som inte kan sina ämnen.
Vill arbetsgivaren ge lärarna en
vettig möjlighet att klara av sina
studier? Då måste arbetsgivaren i
högre grad skjuta till medel för att
stötta de lärare som bjuder till. Det
är inte positivt att de lärare som
bjuder till och pluggar in bredare

behörighet misslyckas och går in
i väggen. Då är vi på ruta ett igen,
säger hon.
Varje elev har rätt att få undervisning av en utbildad lärare. Visserligen ligger Ekerö bra till vad
gäller meritvärdet, plats 14 i riket.
Åsa Lindqvist Rodell, idrottslärare
och biträdande kommunombud
säger dock:
– Att ensidigt stirra på betygspoäng speglar inte hela kunskapsbiten. All forskning vi känner till
stöder påståendet att behöriga lärare har betydelse för resultatet,
säger Åsa.

Ekeröläraren, som vill vara anonym,
hade sedan tidigare behörighet i två
ämnen upp till gymnasienivå. Han
saknade dock mattebehörighet och
valde i höstas att inom ramen för
Lärarlyftet läsa både matte och NO.
– Jag är fast anställd och ville dels
ställa upp för skolan, dels förkovra
mig, säger han.
Men pluggandet har tärt. För att
klara studierna som genomfördes
på halvfart tvingades han gå ner i
tjänst till 75 procent, i tid och lön.
– Som lärare har man redan en
hög arbetsbelastning och det är väldigt stressande att jobba och plugga
samtidigt, fortsätter han.
Kommunen har inte bidragit till
att fylla ut lönen, trots att arbetsgivaren, kommunen, blir den som i
slutändan skördar frukterna av den
breddade behörigheten.
– Vill man få lärarna att vidareutbilda sig så bör de bidra. Man ska
inte behöva känna sig tvungen att
ta tjänstledigt utan lön för att klara
studierna. Det är orsaken till att så få
lärare deltar i lärarlyftet. I min kurs
har hälften redan hoppat av. Att jag
ännu är kvar beror dels på att jag har
fått ekonomiskt stöd från familjen,
dels på att jag är envis.
Det han har fått från sin skola är
bidrag för att ekonomiskt täcka upp
de dagar då han tvingats ta extra ledigt, utöver de 25 procenten, för att
klara studierna:
– Jag har varit tvungen, för att inte
bränna ut mig. Och det har inte varit några problem. Men kommunen
borde ta ett större ansvar här och åtminstone stå för en del av de 25 procent av lönen som försvinner. Har
man dålig ekonomi har man inte
möjlighet att studera i dag. Lärare
har ju inga höga löner från början.

CARIN TELLSTRÖM
red@malaroarnasnyheter.se

CARIN TELLSTRÖM
red@malaroarnasnyheter.se

”Statistiken kan vara missvisande”
KOMMUNEN | Kommunen försvarar sig gällande kritiken från
Lärarnas riksförbund och menar
att det är orimligt att man ska
stå för notan när staten kräver
lärarlegitimation. Dessutom ifrågasätts statistiken som missvisande.
Lärarförbundets kritik mot att
Ekerö inte stöder lärare som deltar
i Lärarlyftet, bekräftas av kommunen. Inga extra medel skjuts till för
Lärarlyftet, istället är det upp till
varje skola att fördela elevpengen i
den mån man vill.
– Just i den här frågan har vi och
Lärarnas riksförbund olika åsikter.

Vi bedömer att med den statliga ﬁnansiering och lokala initiativ som
tas på skolorna så räcker det, säger
produktionschef Mikael Caiman
Larsson som även ifrågasätter statistiken om behörigheten i Ekerö.
– Den kartläggning vi regelbundet gör av lärares behörighet visar
på drygt 90 procent högskoleutbildade lärare i grundskolan, säger han.
Även Anders Anagrius, nämndansvarig på Barn- och utbildning är
tveksam till statistiken:
– Här ﬁnns det en missmatch, vilket vi får titta på.
På frågan om han anser det rimligt att lärarna ska kämpa på egen
bekostnad för att ge kommunen ﬂer

behöriga lärare säger Anders Anagrius:
– Det vore väl jättebra om vi ﬁck
en högre lönenivå på läraryrket
samtidigt som man höjde kvaliteten. Men det klarar vi inte inom de
ramar vi har, det skulle kräva mer
statligt bidrag.
Skulle du själv vilja gå ner i lön
och arbeta hårdare, för att din arbetsgivare skulle få ut mer av dig?
– Nej, men det handlar om vilken
grundutbildning man har. Med en
lagstiftning som kräver legitimation så måste man bidra på olika sätt
inom ramarna. Samtidigt har man
en skyldighet att få legitimationen.
Kommunen sitter i en rävsax. I Lä-

rarlyftet 1 sköt staten till åtskilliga
miljoner, men i Lärarlyftet 2, där
kraven skärptes, drar man undan
ﬁnansieringen. Frågan är om det är
rimligt att kommunerna ﬁnansierar
detta själva, frågar sig Anders Anagrius.
Mikael Caiman Larsson håller
med:
– Det är staten som ställer krav på
kommunerna, som inte har något
att välja på. Om jag behöver vidareutbilda mig för att nå de krav som
ställs på min tjänst, då skulle jag
kunna tänka mig det, säger han.
CARIN TELLSTRÖM
red@malaroarnasnyheter.se

FAKTA Statsbidrag

Lärarlyftet II – Ekerö
Termin

Personer

Bidrag kr

VT -12

3

18 750

HT -12

8

71 250

VT -13

8

63 750

HT -13

13

97 500

VT -14

9

75 000
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i Europaparlamentet.
/Peter Eriksson
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VAD HAR EN BLIVANDE EU-PARLAMENTARIKER
OCH LOKALPRODUCERAD THAIBUFFÉ GEMENSAMT?
DEN 3 MAJ BJUDER VI DIG PÅ BÅDA!
Datum: 3 maj
Tid: kl. 13.00
kan
Plats: Ekerö C, Mälarökyr

d ändå välkommen att träffa Peter Eriksson kl 14.30 (ingen anmälan
du
b
behövs).
Efter valet till Europaparlamentet den 25 maj blir han med
a säkerhet en av MP:s representanter i fem år framåt. Ett ytterst
all
viktigt
v
uppdrag som ger möjlighet att påverka både lokalt och globalt.
Så om du också går i gröna tankar – ta tillfället att komma på en

Den 3 maj vill vi bjuda dig på en lokalproducerad thaibuffé.
thaibuffé Jo,
Jo du

trevlig
och god lunch där du träffar Peter och även oss i Miljöpartiet
tr

läste rätt. Det kanske inte är det mest förväntade, men så är vi också

Mälaröarna. Du anmäler dig enklast genom att ringa eller sms:a oss

ett parti med nya idéer och metoder – ett sådant parti som verkligen

på 076-424 36 70. Du kan också skanna koden (länk till sms) eller

behövs här på Mälaröarna. Vi bjuder på lunch från kl 13 – anmäl dig

maila oss på ekero@mp.se. Din anmälan vill vi ha senast den 30/4.

nu om du vill vara säker på att få plats. Hinner du inte till lunchen, är

Varmt välkommen önskar vi på Miljöpartiet Mälaröarna!

ero
k
e
/
e
s
.
mp
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Vann biltvist
MÄLARÖARNA | Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar
ett bilföretag i Huddinge att ersätta
en kund i Ekerö som är missnöjd
med en bilreparation. Nämnden
anser att bilföretaget brustit i sin
fackmässighet vid montering av en
generator och borde ha upptäckt att
remmen var bredare än drivhjulet.
Kunden har därför rätt att kräva
att firman nu avhjälper felet utan
kostnad

z

Bakläxa i domstol
KOMMUNEN | Förvaltningsrätten
tycker inte att Ekerö kommun
har fog för att avslå en mälaröbos
ansökan om ekonomiskt bistånd.
Domstolen skickar därför tillbaka ärendet till kommunen för ny
utredning med motivering attt personen inte fått skälig tid att sälja
en bostadsrätt,varför den inte kan
beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd.
z

100

gäss får skjutas

DROTTNINGHOLM | Länsstyrelsen ger tillstånd till skyddsjakt på
gås efter en ansökan från Drottningholms slottsförvaltning. Länsstyrelsen ger förvaltning rätt att
bedriva jaga efter vitkindade gäss
under år 2014. Jakten på slottsfastigheten får dock endast hedrivas
inom gräsytor kring slottet där gässen utgör sanitär olägenhet. Under
tiden april och under tiden den l juli
till 30 september får högst 100 vitkindade gäss fällas.
z

Berusad på jobbet
KOMMUNEN | Ekerö kommun
skärper kraven på nyanställda personliga assistenter, sedan det uppdagats att en anställd under en längre tid druckit alkohol på arbetstid.
Enligt kommunen har berusningen
gjort att den anställdes omdöme
brustit samt att personen blivit
hårdhänt och verbalt kränkande.

z

Vargen dök häromdagen upp utanför Knalleborgs daghem. Det är högst troligt en unghane som är ute och vandrar för att finna ett nytt revir.

FOTO: ANNA HAMMARSTRÖM

Varg mitt bland husen
MÄLARÖARNA | Ett stort antal
mälaröbor har de senaste dagarna
fått se den varg som kommit på
”besök”. Den har rört sig snabbt
över stora delar i kommunen och
har setts i Kungsberga och på
flera ställen på Ekerö.
Min pappa var ute och gick med
hunden och såg vargen ute på ett
fält på cirka 40 meters avstånd. Han
ringde mamma och berättade vilken
riktning vargen sprungit åt, så hon
hoppade i bilen och åkte ut för att
hitta den, berättar Eva Bratt Hagtorn och fortsätter:
– Den rusade ut mitt framför
mammas bil, stannade, vände tillbaka och sprang över vägen igen
och försvann in i skogen. Då ringde
mamma upp mig och så åkte vi ut
tillsammans. Vargen måste ha ﬂackat omkring där mellan gårdarna och
inte riktigt vetat vart den skulle. Vi
ﬁck syn på den igen, rusande omkring på åkrarna.
Vargen hade setts i Kungsberga

ute på fälten bakom Östertorps gård
och sedan bortåt Västertorp. Sedan
sprang den över Skarphagen som
är en annan gård. Därefter tog den
grusvägen bort mot Oxelgärde gård
som är Eva Bratt Hagtorns familjs
gård.
– Där på grusvägen kunde jag fotografera den. Vi var tvungna att
köra åt sidan lite grand för den kom
galopperande mot oss. Den passerade oss på sidan och var inte mer
än tre meter från oss. Det var som
att den inte såg oss, den var helt ointresserad, berättar Eva.
Hon beskriver vargen som mycket stor. Den var både hög i manken

och kraftig.
– Sedan hade den en väldigt stor
och lurvig päls vilket gjorde att den
såg stor ut också. Den var mycket
större än en schäfer.
Från det att vargen rört sig på
Färingsö, dök den senare upp på
Ekerösidan. Under måndagen rapporterade ﬂera människor att de sett
vargen vid Tappström och Knalleborg med omnejd. En av dem som
kom riktigt nära var Christer Ek
som kom körande i Ekebyhovsallén,
då vargen dök upp.
– Han kom uppifrån Ekebyhovsparken och sprang framför
bilen en bit, sedan svängde han ner
till Nyströms plåt och smide. Då
hoppade jag ur bilen och sprang
efter. Men jag kom på efteråt att
man kanske inte ska springa efter
en varg. Hade de haft staket bakom
Nyströms, hade vargen vänt och
kommit tillbaka. Men nu sprang
han vidare över fältet upp mot Mälarö SOK-stugan, berättar Christer
Ek och tillägger:
– Jag har varit på Kolmården och
klappat vargar förut, men den här
var större och har en riktigt mafﬁg,
ﬁn svans.
Vargarna växer upp med sina familjer och stannar normalt ett till två år
i ﬂocken. Det är alfatiken och alfahannen som fortplantar sig medan
ungarna hjälper till att ”uppfostra”
sina småsyskon. Men förr eller senare är det dags att hitta ett eget revir.
– Det här är förmodligen en ungvarg som är ute och söker sig en egen
plats i tillvaron. Då är det normalt
sett tikarna som hittar en plats och
boar in sig i ett revir, medan hannarna söker upp en plats där en tik

FAKTA VARGAR

>> När vargen fredades i Sverige,
så sent som 1966, fanns det bara
ett fåtal djur, troligen färre än tio
kvar.

>> Efter en trevande start under
1980-talet har vargen i Skandinavien börjat återta sina gamla
jaktmarker.

>> Ett stort bakslag för vargen i
Sverige var när regeringen i januari
2010 gav klartecken för licensjakt
på arten.

har etablerat ett revir. Men båda kan
vara ute på långvandringar och de
ﬂesta vargar som passerar här nere,
det är sådana vargar som är ute och
söker, berättar Tomas Frisk, chef för
zoologiska avdelningen på Skansen.
Kan man veta om den här vargen är
en hona eller en hane?

– Jag törs inte spekulera i det då jag
inte är tillräckligt uppdaterad på just
den här vargen. Det är mest sannolikt en hane, men det kan lika gärna
vara en hona så det är bäst att ha det
osagt.

>> Vargens möjligheter att

Är vargen farlig?

överleva idag beror på om vi människor vill dela med oss av livsrum
och skogens bytesdjur.

– Man ska ha respekt för vargar, men
normalt sett är vargen räddare för
dig. Å ena sidan kan man säga att
vargar är ofarliga, men det jag brukar säga är att det ﬁnns två situationer i princip när vargar blir farliga.
Det ena är när de på något vis blir
tillvänjda människor. Då kan vargen
vara potentiellt farlig om de tappar
den naturliga rädslan. Det andra är
om vargen är sjuk. Men olyckor med
varg är ytterst ovanligt. Tittar man
historiskt sett, har det faktiskt hänt
en och annan olycka med varg, fast
du måste gå riktigt långt bak i tiden.
Det har hänt i Nordamerika, men
där har det varit vargar som är tillvanda människor.

>> Trots tjuvjakt så ökar vargen
sakta i Sverige och antalet är nu
mellan 350 och 400 djur (2014).
Källa: Världsnaturfonden, WWF

z

Hur stora är vargarnas revir?

I lördags fångade Eva Bratt Hagtorn
vargen på bild, då den passerade
Eva och hennes mammas bil på en
grusväg i Färentuna.

För några år sedan då jag arbetade
med vargfrågor, då låg vargreviren
på mellan 40 000 hektar och 150
000 hektar. Det är standardreviret,
avslutar Tomas Frisk.

FOTO: EVA BRATT HAGTORN

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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k kommit
k
tillll Ekerö
k Centrum ochh matdiskarna
d k
är ffyllda
lld medd godd påskmat
k
och allt annat du kan behöva för en perfekt helg. Låt Ekerö Centrum bli ditt naturliga
utﬂyktsmål när du behöver fylla på förråden. Hos oss ﬁnns allt som du kan tänka dig
med personligt bemötande. Allt för din fritid ska bli din. Använd gärna våra tre inomhusgarage. Glöm inte P-skivan! Kom och ﬁra påsken med oss.
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Ekerö
tobak

Ekerö Centrum

Thai Wok
& Sushi –

ÖPPETTIDER: Vardagar 10
0 - 18.30. Lördag 10 - 15
ICA Supermarket Alla dagar 8 - 22. www.ekerocentrum.se
Apotek I Bageri, Café I Bank I Bibliotek I Blommor I Restaurang & Grill I Djuraﬀär I Frisör I Hobby I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri I Kyrka I Leksaker
Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode – dam, herr & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG I Träning & Motion
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Svartsjö byalag
överklagar
hastighetsbeslut
KOMMUNEN | Svartsjö byalag
överklagar
byggnadsnämndens
beslut den 19 mars om att inte sänka hastigheten i Svartsjö by.
Byalaget har ansökt om att få
hastigheten genom byn sänkt
till 40 kilometer i timmen,
istället för som nu, 50 kilometer i timmen, med hänvisning
till att många oskyddade trafikanter rör sig utmed vägen
som trafikeras av 1 300 fordon
per dygn. Byggnadsnämnden
avslog dock ansökan utan motivering, trots att såväl remissinstanserna Trafikverket och
Polismyndigheten samt stadsarkitektkontoret ställt sig positiva till
sänkningen.
Överklagan motiverar Svartsjö
byalag med att byggnadsnämnden
inte tagit hänsyn till att utöver de
bofasta i byn, rör sig många andra
människor fram och tillbaka över
vägen. Bland annat de cirka 130
intagna på den öppna anstalten
bredvid, deras anhöriga med barn,
anstaltens personal och ett stort
antal sommargäster samt dagliga
besökare till lunchrestaurangen i
området.

z

Avslag på
ansökan om
parkeringsförbud
KOMMUNEN | Byggnadsnämnden
har avslagit en ansökan från en
bostadsrättsförening i Stenhamra
om parkeringsförbud på den väg
som går genom föreningens område. Skälet till avslaget är att man
bedömer att parkeringsproblemen
endast uppstår under vintertid och
då kan ett system med skötseldagar
vara till hjälp.
Stadsarkitektkontoret kommer
att undersöka möjligheter till att
införa skötseldagar i Stenhamra
tätort, likt det system som finns i
Ekerö tätort. Införs detta kommer
det att finnas möjlighet att anpassa
snöröjningen och sandupptagning
till de dagar som gatan är fri från
parkerade bilar.

z
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UNGDOMSMÄSSA

75 procent tjejer på mässa
TRÄKVISTA | Till glädje för
arrangörerna blev det tjejöverskott när den andra upplagan av
Ekerö kommuns ungdomsmässa
ägde rum på Träkvista fritidsgård
kvällen den 5 april. Av 260 besökare var 75 procent tjejer.
– Vi ville att mässan skulle vara inkluderande för tjejer och hade satsat
särskilt på att locka dit dem, berättar
Linda Krüger, biträdande enhetschef för Ekerö fritidsgårdar.
Möjligheter att bli stylade med
make up och frisyrer, de inspirerande föreläsarna Kian Sigge och
Felicia Margineanu och modevisningar samsades med olika aktörer
som riktar sig till ungdomar i kommunen.
Ungdomsmottagningen
var där, kafeet i full gång, det fanns
chans att söka sommarjobb, få hjälp
med att skriva CV och ur högtalarna

strömmade clubmusik som spelades av discjockey.
Oskar Kihlborg, känd från TV, var
konferencier och det fanns möjlighet att vinna priser i ﬂera tävlingar.
– Vi gjorde ett mer påkostat evenemang i år, så nära en riktig mässa
man kan komma med ljud och ljusanläggningar, konstaterar Linda
Krüger.
Att de lyckades locka så många
tjejer är hon glad för och hoppas på
att det ska göra att tjejerna blir villigare att besöka fritidsgårdarna även
under andra tider.
– Vi vill bli av med det gamla ryktet att fritidsgårdarna mest lockar
killar som spelar biljard och visa att
vi har mycket mer att erbjuda.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Besökarna på ungdomsmässan kunde få hjälp med att bli stylade med både make
up och frisyrer.
FOTO: MARION FOTOGRAF

Birkaskolans elever vann IT-tävling
EKERÖ | Birkaskolans vann ”Next
Up 2014” - en IT-inspirerad tävling
där åttondeklassare tävlar lagvis
med att lösa problem i verklighetsbaserade ”case”, hos ett antal
av Sveriges ledande IT-företag.
En premiäromgång av tävlingen
genomfördes i Stockholm där åttondeklassare på tio skolor i Stockholmsregionen ﬁck som en del av

undervisningen, problemlösa och
testa på vad ett arbete inom IT kan
innebära.
Birkaskolan på Ekerö deltog och
deras grupp ﬁck två olika uppdrag
att lösa inför tävlingen, ett åt Ericsson: ”Hur garantera säkerheten
i ett framtida publikt jättearrangemang?” och ett åt King: ” Hur
skapa ett spel som överbryggar generationerna?” Klassen har arbe-

En symbolisk check på 25 000 fick Birkaskolans elever ta emot för sitt goda
arbete.
FOTO: FREDRIK THORSLUND

tat med att ta fram förslag på lösningar under lektionstid och utsåg
också ett ﬁnallag med fem elever
plus en reserv.
Den 3 april fick de äntligen presentera sina förslag för olika jurys och
tack vare sina lösningar gick Birkaskolan till ﬁnal på eftermiddagen
tillsammans med två andra skolor,
Björkebyskolan och Ärvingeskolan.
– De ﬁck två timmar på sig att
lösa ett ﬁnalcase som handlade om
”språkinlärning med bärbara teknologier”. Laget tog fram en egen
variant på Google glasses och döpte
dem till EduVision. Tack vare en
fantastisk presentation och en reklamﬁlm, lyckades de charma juryn, berättar Karin Wivallius, lärare
på Birkaskolan.
Birkaskolan tog alltså hem segern
och juryns motivering löd:
”De har presenterat en produkt
som är rolig att använda, har en genomtänkt design och tydligt möter
de uppsatta målen, samt har en vision om framtiden.”

Inte nog med äran att vinna, första
priset innebar också 25 000 kronor
till klassen.
– Pengarna ska gå till klasskassan i
någon form. Just nu är åttorna ute på
prao så de har inte hunnit prata ihop
sig. En rolig sak i sammanhanget är
att vi har blivit kontaktade av Ericsson som vill att eleverna ska komma
till dem och presentera sin lösning
på deras case hos dem i Kista. Dessutom har vi fått från Ericsson ”goodie bags” som ska delas ut till alla i
klassen, mycket uppskattat, berättar Karin Wivallius.
Skoltävlingen Next Up, som kommer att bli en årlig tävling över hela
landet, är en aktivitet inom IT och
telekomföretagens ”Välj IT-initiativ”, som är ett initiativ för att intressera och locka unga, inte minst
tjejer att vilja läsa en IT-utbildning
och arbeta inom ett IT-yrke.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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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

22

Vad vill du
höra i nya radioprogrammet
 SÅ TYCKER VI
RADIO | Mälaröarnas nyheter
sänder numera radio fredagsmorgnar. Vad skulle du vilja höra
i programmet?

Sven Thelin,
Gällstaö:

– Lite lokala
nyheter och
hur det ser ut
i traﬁken, det
skulle jag jättegärna vilja
höra.

Barbro
Fleischer,
Adelsö:

– Jag vet ju
vad som händer på Adelsö,
men det vore
kul att få höra
vad som är på
gång på de övriga öarna härute. Det som händer
på Mälaröarna helt enkelt.
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”GOD MORGON MÄLARÖARNA”

| nyheter

Vad vill du höra i nya radioprogrammet?
Mejla till: radio@malaroarnasnyheter.se

Radiopremiär för MN
EKERÖ | Den 11 april var det dags
för premiären av radioprogrammet ”Godmorgon Mälaröarna”
som är ett samarbete mellan
Mälaröarnas nyheter och föreningen ”Musik och kultur från
Mälaröarna – Radio Viking 101,4.
Det blev alllt från sport, politik,
evenemang och matlagning i studion då MN:s journalist Ewa Linnros
och stenhamrabon Joakim Jonsson
drog igång det allra första morgonprogrammet i Radio Viking.
Flera gäster kom till studion, bland
annat Ekerö IK:s fotbollstränare
Thomas Dahlberg och vänsterpartiets Gina Rosales.
– Vi har lottat turordningen bland
de lokala partierna och representanter från varje parti, kommer en efter
en att besöka oss i studion för att
prata val, berättar Ewa Linnros.
Hon sänder programmet tillsammans med Joakim Jonsson och de
båda har tidigare arbetat på Sveriges
radio under ﬂera år.

Det bjöds även på en ”teknikruta”
och ett kåseri med lokal anknytning. Allt i programmet har också,
liksom Mälarörnas nyheters tidning, en lokal förankring.
Rikard Karlsson från ICA Tappström kom till studion och pratade
grillning och vispade ihop en bearnaise.
Låten ”Mälarö kyrka” av Sven Lin-

dahl med sångaren Lenne Broberg
var ämnet för programmets tävling,
med ﬁnt pris från Färingsö trä och
Ekerö bio. Birgitta Dahlgren från
Stenhamra kunde svaret på vilken
kyrka det handlade om, nämligen
Adelsö kyrka.
Nu tar programmet påskledigt
men är åter fredagen den 25 april.
– Det blir ett välfyllt program med
gäster, nyheter och mycket annat
smått och gott, lovar Ewa Linnros.
Gör som mälaröborna här intill,
tipsa redaktionen om vad du vill
höra i ”God morgon Mälaröarna”.

Rikard Karlsson från ICA Tappström
berättar för programledaren Joakim
Jonsson hur man lyckas med bearnaisesås.
FOTO: EWA LINNROS

Vänsterpartiets Gina Rosales var
först ut att representera sitt parti i
radioprogrammet. Samtliga partier i
Ekerö kommun kommer att besöka
radiostudion framöver.

z

FOTO: JOAKIM JONSSON

Mikael
Stenroos,
Gustavalund:

– Jag är så
oerhört
intresserad
av båtar och
skidåkning.
Ett reportage
från någon
båtklubb med gamla båtentusiaster
som skrapar och fejjar, det vore kul
tycker jag.

Britta Gertz,
Adelsö :

– Jag vill att ni
frågar politikerna varför
vi har så hög
skatt för oss
pensionärer.
Det är inte
många som
kan leva på 9000 kronor i månaden. Jag vill att de svarar och inte
bara pratar runt det hela. Det skulle
vara bra i radio.

Ny ledare
ledareför
förVänsterpartiet
Vänsterpartiet
KOMMUNEN | Gina Rosales lämnar sitt politiska engagemang
som ledare för Vänsterpartiet på
Ekerö och efterträds av Mikke
Lillman.
Hur känns det att ta över efter
Gina?
– När jag lite oväntat blev vald på
årsmötet blev jag både förskräckt
och förtjust men väldigt smickrad.
Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften men jag tror att mitt arbete
med RSMH ((Riksförbundet för social och mental hälsa) har förberett
mig för uppdraget. I RSMH arbetar
vi mycket med att skapa nätverk
och att nå ut för att berätta och försöka få förståelse för vårt arbete. Jag
ser många likheter med mitt arbete

Vilken kyrka handlar
låten ”Mälarö kyrka” om?
Svar på veckans radiofråga:
Adelsö kyrka
Birgitta Dahlgren ringde först
av alla in rätt svar och vann
ett set från Makita med skruvdragare, radio och två batterier
i väska (värde 1199 kr) tillsammans med två biobiljetter.
Priserna sponsrades av
FÄRINGSÖ TRÄ och EKERÖ
BIO.
Vill du ha chans att vinna ﬁna
lokala priser? Nästa program
sänds den 25 april. Var med
oss då!

i Vänsterpartiet. Nu har partiföreningen på Ekerö fått en nystart med
ﬂera nya aktiva medlemmar och det
blir en spännande valrörelse.
Hur länge har du varit politiskt
engagerad?
– Jag har alltid varit engagerad politiskt men inte alltid i organiserad
form. Under senaste fem åren har
jag varit och är starkt engagerad i
RSMH.
Vilken/vilka frågor brinner du
starkast för?
– Jag är mycket bekymrad över eskalerande klassklyftor. Vi ser det
överallt i skola, äldreomsorg och på
arbets- och bostadsmarknaden. Attityderna hårdnar och alltﬂer ham-

nar utanför. Der är många andra
saker jag vill nämna men det mesta
hänger på något sätt ihop. Lokalt
kommer vi att fokusera på omsorgen om de äldre vilka är en eftersatt
grupp. Jag brinner naturligtvis för
kulturen som är viktigare än vad
många tror.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MIKKE LILLMAN
Bor Stenhamra
Ålder 55 år
Gör Musiker, låtskrivare, arbetar
för och med RSMH Mälaröarna.

Veckans radiorecept!
Under veckans matlagningsstund i radion presenterade ICA TAPPSTRÖM tips på hur man
lagar bearnaisesås till helgens grillning.
BEARNAISESÅS 4-port
z
z

Smör 200-300 g
Finhackad scharlottenlök
ca 4 msk (2-3 lökar)

z

z

z

z

Krossade vitpepparkorn 6 st
Dragonvinäger 3 msk
z Vatten 3 msk

Äggulor 4 st
Dragonblad i vinäger
z Persilja 1 st stjälk

Smält matfett.
Blanda i en kastrull lök, peppar, persilja, vinäger och vatten.
Koka ihop (reducera) lagen till drygt hälften.
Sila lagen. Häll tillbaka den i kastrullen. Placera den i en annan kastrull med sjudande
vatten.
Tillsätt äggulorna till lagen under kraftig vispning och sjud under fortsatt vispning.
Tillsätt smöret under kraftig vispning först droppvis och sedan i en ﬁn stråle.
När såsen är tjock, blank och porös är den färdig.
Smaksätt gärna såsen med dragonblad som ligger i vinäger!
Lycka till!

Ditt lokala morgonprogram
med Ewa Linnros
och Joakim Johnsson

GOD MORGON

Mälaröarna

Fredagsmorgnar kl 7-9 Radio Viking 101,4
i samarbete med Mälaröarnas nyheter

Vill du ha din garageport
monterad?
Monteringskostnad 5,000 kr med rotavdrag på 2,500 kr.
Du betalar endast

2,500 kr

I priset ingår leverans och
montage av garageporten.
Med garanti!

Kampanjpris
Lindab Garageport LD46 standard.
Bredd 254 cm, höjd 200 eller 214 cm.

Priset är inklusive elmotor!
PS. Vi lämnar 20% rabatt på alla portar från Lindab

inklusive elmotor

Själva inkopplingen av el ska göras av behörig elektriker
och ingår ej i priset.

12,900 kr
Ord. pris: 16,125 kr

Kampanjen gäller 17 - 30 april 2014
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FIRA HELA PÅSKEN MED OSS!
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Snygga till altanen
med Jotuns träolja!
Med pigment i oljan blir
trallen som ny!
JOTUN Träolja 3 L
(rek. ca. pris 277:-)

ULTIMATE
DEMIDEKKsom helmatt
– Nu även
ngre tid.
ut under lä

ålat
set ser nym
SÅ
kryl.
• Gör att hu
RE DU OCK
alkydolja/a
n
t helmatt.
tio
na
MIDEKKA
bi
eller elegan
BLI EN DE
• Unik kom
halvblankt
kt
sis
as
kl
n
ller.
• Välj mella
ållsinterva
nga underh
• Mycket lå

229:-

ÖPPET HELA PÅSKHELGEN!
Långfredag/Annandag påsk 10-14
ÖPPET: Vardagar 09-18. Lördag-söndag 10-14
Telefon 08-560 313 40 z www.coloramaekero.se

EKERÖ TRÄKVISTA TORG
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VACCINATIONSTIDER

TBE och harpest på Mälaröarna
MÄLARÖARNA | Den milda vintern har gett goda förutsättningar
för fästingarna att frodas och de
är redan vakna. Men inte nog med
detta, det har dessutom visat sig
att harpest numera verkar finnas
för att stanna här på öarna.
– Vi hade ﬂera svåra TBE-fall förra
året på Mälaröarna, därför är vi väldigt måna om att så många som
möjligt ska vaccinera sig. Det är ett
av de absolut TBE-tätaste områdena
i Sverige, säger Marcus Ahl, infektionsläkare på infektionskliniken på
Huddinge sjukhus men har tidigare
arbetat på Stenhamra hälsocentral
och hjälper fortfarande verksamhetschefen Adolfo Jiménez Almeda,
med dessa frågor.
TBE-smittan (Tick borne Encephalitis/Fästingburen hjärninﬂammation) är ett virus. Så fort fästingen
biter och kommer in i huden där det
ﬁnns blod, kan viruset överföras.
Det är däremot långt ifrån alla fästingar som bär på smittan. För TBE
ﬁnns ingen behandling, det är endast stödjande vård. På sjukhus får
man bara smärtlindring, dropp och
annan understödjande behandling.
Det ställs mellan 200 och 250 TBEdiagnoser per år i Sverige. 2013 låg

den siffran på 209 fall i hela landet
varav 121 fall var i Stockholms län
och 3 av dem på Mälaröarna.
Av dessa är det mellan 30 till 40
procent som får neurologiska skador. Det ﬁnns de som får så svåra
hjärnskador att de aldrig blir sig
själva igen. Skadorna vid TBE utgörs
av nedsättning av kognitiv förmåga,
det vill säga försämrad koncentrationsförmåga, svårigheter att klara
av arbete och familjeliv på grund
utav hjärnskador. För TBE ﬁnns alltså ingen behandling.
– Vaccinationen är väldigt bra och
efter grundvaccination har man ett
gott skydd, poängterar Marcus Ahl.
Grundvaccinationen består av tre
doser. Vanligtvis får man två doser
med en till tre månaders mellanrum. Tredje dosen ska tas fem till
tolv månader efter dos två. För att
sedan behålla skyddet är det viktig
att komma ihåg att ta en påfyllnadsdos vart tredje till femte år, beroende på ålder. Äldre personer ska
vaccinera sig med tätare intervaller.
Små barn, i synnerhet barn under
tre år, som insjuknar i TBE får i regel
lindrigare symptom än vuxna och
därför är vaccination mindre angelägen i denna åldersgrupp. Rekom-

FAKTA TBE
Antal fall i Sverige totalt

2012

287

2013

209

Antal fall Stockholms län

2012

93

2013

121

Antal fall Mälaröarna

2012

4

2013

3

Källa: Folkhälsomyndigheten

mendation för att börja vaccinera
barn är från 3 år till 7 års ålder efter
individuell bedömning. Barn mellan 3 och 7 års ålder drabbas mera
sällan av allvarliga följder. Genomgången TBE-infektion ger livslång
immunitet/skydd.
På både Stenhamra hälsocentral
samt Ekerö vårdcentral är vaccinationerna igång.
Fästingarna bär också på andra
otäckheter för oss människor, bland
annat harpest.
– Harpesten är inte ny, men den är
hyfsat ny i vårt område. Vi har haft
den från och till men nu verkar den
ﬁnnas här för att stanna, berättar
Marcus Ahl.
Harpest, eller Tularemi som den
heter på latin, är en bakterie. Man
blir stungen av olika insekter, till
exempel myggor eller fästingar som
bär på bakterien som framförallt
ﬁnns hos småvilt som harar och råttor. Vi människor kan få ﬂera olika
sjukdomar av bakterien, men det
som vi framförallt drabbas av är sår
i huden och svullna lymfkörtlar.
Feber och huvudvärk ingår också i
sjukdomssymtomen.
– För att bryta smittkedjan gäller samma sak som för TBE, det vill
säga att försöka undvika bett. Men

eftersom man kan få harpest från
myggor också är det naturligtvis
svårare, säger Marcus Ahl.
Det går inte att vaccinera sig mot
harpest, men efter att man haft det
en gång är man immun.
Harpesten ﬁnns även som en lung-

smitta. Denna kan man få genom att
andas in bakterierna som kan ﬁnnas
i damm till exempel vid vedbodar
eller där gnagare har lämnat avföring.
– Om man andas in damm där
bakterierna ﬁnns kan man få det i
lungan och då får man en lunginﬂammation. Men det vanligaste är
att man blir stucken av en insekt.
Alla de här sjukdomarna går över
av sig själva, men det är även lätt
att behandla dem med antibiotika.
Alla kan drabbas av harpest men det
smittar inte mellan människor, säger Marcus Ahl.
Borreliasmittan är även den en
bakterie. Här ﬁnns det en tidsaspekt
och det kan ta timmar upp till ett
dygn innan smittan överförs. Borrelia går att behandla med antibiotika
eller penicillin.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Vikariat Usk:a – Hemtjänst (Team Ekerö)
Undersköterska – Hemtjänst (Team Ekerö)
Boendestödjare – Boendestöd (Team Ekerö)
Vi tar emot ansökan via e-post: rekrytering@adeocare.se
Kontaktperson Hilde Knapasjö, verksamhetsansvarig 08-522 978 14
www.adeocare.se
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Vi har öppet
hela påsken!
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag Påsk

10-20
10-18
10-18
10-18
10-18

Systembolaget: Skärtorsdag 10-20, Påskafton 10-15.
Långfredag, Påskdagen & Annandag Påsk stängt.
COOP Forum: Alla dagar 8-22.
brommablocks.se
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Mälarens botten, där gamla bultar
från fartyget som en gång byggdes
av virket, fortfarande sitter kvar.
Stenskulpturer och oljemåleri samsas också om utrymmet i ateljédelen
av vardagsrummet.
– Jag samlar på mig grejer vartefter och rätt vad det är hittar jag ett
sätt att använda dem.
Han har haft många utställningar
och står bakom en hel del utsmyckningar i såväl kommunens skolor
som på Ekebyhovs slott. Där har
han gjort en mosaiktavla som består
av mängder av gamla porslinsskärvor som han hittat på åkermarken
runt slottet.

Konstnären, sanduddenbon och årets
Trolldiplommottagare Stig Holm lever fullt
ut enligt devisen ”allt går att återvinna”. Det
är också den tanken som ligger till grund för
det skapande arbete han gjort tillsammans
med kommunens barn under tjugo år.

J

ag tyckte att den var så vacker
när jag hittade den död och
limmade fast den på en sten,
säger Stig och lyfter varsamt
upp den mjuka stenen med
en blank skalbagge tronande högst
upp.
Den gesten visar sig snart vara
toppen på ett isberg. I uterummet
med utsikt över skogen och Mälaren berättar han om alla de ting han
hittar omkring sig och som han ger
nytt liv och mening.
Med blick för hur man kan göra
ett konstverk av det kanske inte
alltid uppenbart vackra eller uttrycksfulla, har Stig utvecklat både
sitt eget konstnärskap och inspirerat
många av kommunens unga till att
göra konst av det som många betraktar som skrot.
Den 6 april tog han emot det
sjätte Trolldiplomet på Barnens eget
bibliotek i Stenhamra med motiveringen: ”… Stig Holm som genom
sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får
vara förtrollad.” Därmed var han
den förste mälaröbon att få priset
som tidigare delats ut till kända personer som gjort stora insatser för
barnkultur.
Stigs egen roll i just det samman-

hanget är betydande.
– Under tjugo år har jag ordnat aktivitetsutställningar, upplevelseutställningar och skrotverkstäder för
barn på uppdrag av Ekerö kommun
i Galleri Utkiken vid biblioteket, berättar Stig.
Fast han tvekar lite över begreppet ”skrot” och tror att det är bättre
att säga ”återvinningsverkstäder”.
Dels för att han inte tycker att kasserade föremål är skrot, utan att allt går
att hitta ett nytt användningsområ-

de för, dels för att det signalerar att
det är värdelösa ting som barnen får
släppa loss sin kreativitet över.
– De utställningar jag har byggt
har varit lågbudgetutställningar där
jag återanvänt en massa gammalt
material. Jag byggde en skräckutställning där ﬁgurerna var gjorda av
hönsnät och papier mache. Gammalt spillvirke blev till exempel till
en kista som blev kusligt lik en som
grävts upp ur jorden med maskhål
och allt.
Fantasin tycks inte ha några gränser och det är också det han velat
förmedla med alla de otaliga verkstäderna för barn som han ordnat i
bibliotekets regi. Drivor av gammalt
material som Stig hittat har blivit
fantasifulla skulpturer under barnens händer. Garn, kork, plast, plåt,
allt kan få nytt liv.
– Jag brukar försöka påverka barnen så lite som det bara går och istället uppmuntra dem till att göra det
omöjliga möjligt.
Så småningom börjar han berätta
om en annan sida av yrkeslivet som
ger ytterligare en dimension till
hans fascination för föremålen man
kan hitta när man ser sig omkring i
naturen.
– Jag är ju arkeolog i grunden och
jobbade med det innan jag satsade
på konstnärsbanan på heltid. Jag
höll på med en doktorsavhandling
om skelettanalys och hade undersökt 2 000 skelett från ett dominikanerkloster i Västerås.
Avhandlingen tänker han göra färdigt, men han måste först hitta ett
sätt att få tid för det, vilket betyder
att han måste prioritera bort konsten under en period.
Dock är det som om konsten och

Fotvård med Gellack
Ansiktsbehandling
ReFine, minskar rynkor,
porer och ger lyster

STIG HOLM TROLLDIPLOMSMOTTAGARE
Familj Hustrun Nancy och döttrarna Camilla och Madeleine
Bäst med Mälaröarna Den oexploaterade och fina naturen med alla
vandringsleder och badplatser.
Favoritställe på Mälaröarna Svartsjö slott med den fantastiska
parken om jag måste välja en.

TIDIGARE TROLLDIPLOMSMOTTAGARE

>> Georg Riedel (2008)
>> Lennart Hellsing (2009)
>> Stina Wirsén (2010)

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Vaxning, nu även
brazillian
Fransförlängning
och massa mer

Bilskadereparationer

KROPPEN
Massage Fotvård Naglar
Vaxning Spa-behandling
Hot-stone massage
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Reparation av stenskott
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Bryggavägen 133, Jungfrusund
08-505 934 50 www.sensebysea.se

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

>> Barbro Lindgren (2011)
>> Eva Funck (2012)
>> Suzanne Osten (2013)

EKERÖ %,/6.$'(
CENTER

VÅRFIN

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

arkeologin är två sidor av samma
mynt. Dels vetenskapen och den
exakta kartläggningen av den information som ﬁnns i gamla föremål,
dels den lekfulla, gränslösa återanvändningen.
Stigs hem är fyllt av exempel på
hur det som kasserats av någon annan kan få nytt liv genom att någon
tänker till och modiﬁerar en aning.
Kasserade och sammansmälta tegelstenar från Tappsunds sedan
länge nedlagda tegelbruk, används
både som fötter till skulpturer
och som utsmyckning i den snillrika trädgården. En loppisfyndad
fotbollsvinst blir ett konstverk då
fotbollen och spelarens huvud fått
byta plats. En uttjänt cykelslang har
omsorgsfullt klippts i små fyrkanter
och blivit till armband. För att inte
tala om några hittade grodkroppar
som stelnat i dödsögonblicket och
blivit till skulpturer. Bland konstverken ﬁnns också magniﬁka träskulpturer av omsorgsfullt slipad
svartek som Stig plockat upp från

Till slut visar Stig runt i den trädgård som han och hustrun byggt
upp med hjälp av mycket handkraft
på mager sandjord.
– Här har jag använt gamla armeringsjärn som jag hittat och här
ser du hur påskliljelökarna som jag
tagit tillvara när folk kastat börjar
växa. De här buskarna hade någon
grävt upp och kastat på tippen.
Och där bland spirande skott,
konstfullt arrangerade föremål och
trädgårdsrum som snart kommer
prunka, visar han en gång för alla att
det som andra ratat deﬁnitivt inte är
något skräp.
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www.ekerobilskadecenter.com
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

Välkommen till

Brostugan
& Restauran
g
Café

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
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Klimatskiva

20%
rabatt

Tilläggsisolera di
direkt
kt
på din gamla panel.
Nu till kampanjpris
Gäller till 30 april 2014
Öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14

En stor del av Stig Holms
konstnärsskap handlar om
att återvinna det andra
människor förkastat. Han
varvar dock emellanåt med
att måla en oljemålning.

7el: 08-60 41 00  )D[: 08-60 4 98
infR#fDrinJVRtrD.Ve  ZZZ.fDrinJVRtrD.Ve
)lrentXnDY 6, 19  6Nå

FOTO: OVE WESTERBERG

FOTO: LO BÄCKLINDER

Service av båtmotorer, traktorer
och trädgårdsmaskiner
Vi utför service på:

Ring oss
08-560 422 38
s
(2- och 4-takt)
eller gå in på
s )NOM OCH UTOMBORDARE www.lemag.se
s "ÍTSKROV OCH INREDNING
s "ÍTTRAILLERS SLËPVAGNAR
OCH HËSTSLËP

Båtmotorer

Vårnyheter från

MOUNTAIN HORSE
på!
Passa din
Serva dare!
or
utomb

Nu i butiken!
ÖPPET: Vardag 10-18.30, lördag 10-15
Tel: 560 355 00. Ekerö Centrum
www.djurknuten.se
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KOMMUNALVAL 2014

Hemtjänst i topp och ont om plats
KOMMUNEN | En hemtjänst som ligger i
topp i landet, missnöje med färdtjänsten och
ett försenat bygge av det särskilda boendet
i Stenhamra kan sammanfatta läget kring
äldreomsorgen i kommunen. Inför valet finns
det dock många politiska visioner för väljarna att ta ställning till.
Kommunens verksamhetsmål är tydligt när
det gäller ambtionen för hur de äldre invånarna ska uppleva den hjälp de får: ”Invånare över 65 år som använder hemtjänst och
bor i särskilt boende i kommunen ska känna
nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska
över tid vara en av tre bästa kommuner i
länet och sträva mot att bli en av landets 10
bästa äldreomsorgskommuner.”

Även i allianspartiernas politiska plattform
för mandatperioden listas en lång rad punkter som ska ligga till grund för vad som ska
prioriteras i kommunens äldreomsorg. Att
de äldre ska få bo kvar i sitt eget hem så länge
som de önskar, en väl fungerande hemtjänst,
stöd till anhörigvård, att uppmuntra ”mellanboenden” och trygghetsboende i till exempel.
Stenhamra, Träkvista och Ekerö centrum och
genomförande av bygget av det särskilda boendet i Stenhamra är några av dessa.
Vid 2013 års ”Öppna jämförelser” som gjor-

des av Sveriges kommuner och landstings
(SKL) rankades hemtjänsten i kommunen på
första plats i länet när användarna själva ﬁck
bedöma hur nöjda de var. I årets jämförelse

är nöjdheten ännu högre och Ekerö hamnar
högst i hela landet.
Strax innan förra valet infördes valfrihet
inom hemtjänsten vilket innebär att de som
beviljats hjälp i hemmet kan välja mellan
fem olika utförare, varav en är kommunens
egen verksamhet. De övriga fyra är privata
alternativ. Vid mars månads utgång fanns det
345 hemtjänstanvändare i kommunen och av
dessa hade 57 procent, det vill säga 225 stycken valt det kommunala alternativet. Övriga
var fördelade på de privata utförarna.
När det gäller boendet i Stenhamra skulle
det enligt planen stå klart under mandatperioden, men efter ﬂera överklaganden har
det nu fördröjts och kommer sannolikt inte
att vara inﬂyttningsklart förrän hösten 2016.

Tills vidare kommer den platsbrist som gör
att ett tiotal personer står i kö för plats, lösas
genom att tillfälliga paviljonger ska ställas upp
vid Färingsöhemmet.
Under mandatperioden har färdtjänsten, som

handlas upp av landstinget, lagts över på nya
utförare. Många äldre har upplevt en försämring av servicen sedan Ekerö taxi miste kontraktet och Mälaröarnas nyheter har vid ﬂera
tillfällen skrivit om missnöjet hos bland annat
medlemmar i Färingsö PRO. Nu utreds dock
inom landstinget hur man ska kunna införa
en värdighetsgaranti som ska ge resenärerna
kompensation om de inte är nöjda med servicen.
LO BÄCKLINDER

MODERATERNA

FOLKPARTIET

CENTERPARTIET

Det är tryggt att åldras på Ekerö. Vi vill
ge våra äldre en värdig ålderdom med ett
bra boende där man bemöts med respekt
för sitt självbestämmande och sin integritet. Vi har idag en av länets bästa äldreomsorg, med hög kvalitet och ett rikt
utbud av tjänster genom införandet av
RUT och LOV. Det ger möjligheter att utforma sin egen omsorg efter eget behov.
Adam
Vår verksamhet ska även fortsättningsvis
Reuterskiöld
genomsyras av hög kvalitet. Det särskilda
Foto: Jonna
boendet i Stenhamra kommer att öka våra
Thomasson
möjligheter till en kvalitativ omvårdnad
av de som behöver ett särskilt boende. Det ska vara möjligt att
välja boendeform med allt från parboende, särskilt boende eller stöd i hemmet. Hemtjänsten utförs idag av en rad företag
och rankas som en av länets bästa. Vi vill även att kommunens
resurser och lokaler ska kunna användas till aktiviteter riktade
mot våra äldre.
z

Det ska kännas tryggt och meningsfullt
att åldras i vår kommun. Boenden för livets alla skeden planeras i god tid, som
seniorboende och trygghetsboende. Färingsöhemmet ska om möjligt bevaras
och kapaciteten för våra äldreboenden
måste ses över.
Det ska vara självklart med näringsrik
mat
och utbildad personal i alla äldreboGunilla Lindberg
enden. Anställningsvillkoren för persoFoto:
nalen bör förbättras. Utbyggd IT-telefoni
Ove Westerberg
garanterar att trygghetslarmen fungerar
dygnet runt oavsett var man bor. Mer kultur och fysisk aktivitet på äldreboenden via fritidspedagoger och mer stöd till
pensionärsföreningarna. Naturliga mötesplatser för möten
mellan generationer planeras vid nybyggnation.

Äldre är inte en homogen grupp. Det är
viktigt att det ﬁnns utrymme för individens egen vilja och speciﬁka behov. Mälaröarna behöver både senior- och äldreboenden i alla kommundelar. Färingsöhemmet
bör ﬁnnas kvar för till exempel parboende. Rutavdrag och LOV ger de äldre frihet att välja den hjälp de behöver utöver
hemtjänsten. Närproducerad och helst
Ingalill Zell
ekologisk mat ska serveras vid våra äldFoto:
reboenden. Dagvården/terapin och den
Kenneth Bengtsson
sociala gemenskapen bör utvecklas med
mer kultur.”Sinnenas trädgård” ska anläggas vid det nya äldreboendet i Stenhamra. För att öka tryggheten för våra äldre
bör äldreomsorgen arbeta med vidareutbildning av personal
och även öka tillgängligheten av geriatrisk läkarkompetens.
Trygghetslarm och stöd till anhörigvårdare och frivilligorganisationer bör utvecklas.

KRISTDEMOKRATERNA

SOCIALDEMOKRATERNA

ÖPARTIET

Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro, och
våra äldre ska känna välbeﬁnnande. Värdighetsgarantier är av stor vikt. Vi ska fortsätta att ligga i topp i länet när det gäller
kvalitén i äldreomsorgen. Vården liksom
omsorgen behöver många olika utövare. Vi
välkomnar både privata, kooperativa och
ideella utförare av vård och omsorg. En utSivert Åkerljung
Å
ökning av ”Kultur i vården” skulle ge ökat
Foto:
välbeﬁnnande för våra äldre. Mat och målOve Westerberg
tiden är ett prioriterat område för Kd. Äldreboendet i Stenhamra måste skyndsamt byggas, och därefter
behöver ytterligare ett boende byggas. Vi vill se en fortsatt
satsning på kompetensreformen för äldreomsorgens personal
och vill fortsätta utveckla stödet för anhöriga som vårdar.

Socialstyrelsens rapport och kontroll av
kvalitet i vården och omsorgen om våra
äldre visar att Ekerö fortsätter att hålla
god kvalitet och har en av de högsta placeringar bland länets kommuner. Det som
framkommer i kontakten med våra äldre
och deras anhöriga handlar om vikten av
trygghet, att miljön är trivsam och måltiderna goda och näringsrika. För att kunna
Inger Andersen
ge en god och säker vård till äldre krävs
Foto:
utbildning och kompetens och för att beOve Westerberg
hålla duktig personal så måste regelbundna
kompetenssatsningar ske. Vi socialdemokrater vill bygga ut
äldreomsorgen i hela kommunen, vi ska kunna erbjuda platser till alla de som har behov, ingen ska behöva lämna sin/
sina nära och kära på ålderns höst för att vår kommun inte kan
erbjuda en plats. Färingsöhemmet är omtyckt av boende och
personal vi vill att det byggs om och bevaras.

z

z

Det ska vara tryggt att åldras i Ekerö. Vi
måste kunna erbjuda olika boendeformer
och former av stöd.
Den enskilde ska kunna välja den vård
och omsorg som hen har behov av. Man
ska inte som äldre tvingas ﬂytta från sin
hembygd. Nya bostäder måste byggas i
både tätort och ytterområden. Fler boenden måste planeras redan nu.
Malin Carlsson
För att underlätta för den som vill vårda
Foto:
sin make(a) i hemmet måste behovet av
Ann-Mari Andersson
dagvårdsplatser och korttidsboenden ses
över. Alla ska få plats.
Vi anser också att Färingsöhemmet ska bibehållas och upprustas enligt gällande arbetsmiljölagstiftning.
Öpartiet vill ge de äldre mer makt över sin tid. Därför vill vi
införa ”egen tid” på våra särskilda boenden. ”Egen tid” innebär att den boende får disponera en person i personalen ett
visst antal timmar per vecka.
z

z

z

MILJÖPARTIET

VÄNSTERPARTIET

SVERIGEDEMOKRATERNA

Om tio år kommer var 5:e mälaröbo vara
äldre än 65 år. Många kommer att vara 80100 år. Det kräver nytänkande inom äldreomsorgen.
I MP:s vision ﬁnns nya former av boende
för äldre. Kooperativt eller stiftelseägt, med
egna lägenheter men även med gemensamma ytor för måltider och samvaro. Där
ﬁnns en grönsaksodling men också annat
Lena Holst
som de boende vill engagera sig i. Och när
Foto:
krafterna avtar ﬁnns en beredskap för mer
Model house
hjälp och omvårdnad. De boende sköter en
del själva och har inﬂytande över servicegrad och andra prioriteringar.
Ett sådant seniorboende blir ett trivsamt hem och en tillgång
för oss. Där kan sociala företag ta hand om till exempel matlagning, städning eller annat våra seniorer vill ha hjälp med.
Ungdomar kan få praktik eller sin första arbetsplats. Och ingen
behöver bli mindre aktiv eller ensammare än den vill.
z

Vänsterpartiets självklara utgångspunkt
för äldreomsorgen är att den ska vara så bra
att ingen ska behöva oroa sig för att få den
hjälp man behöver. Äldre ska känna trygghet i tillvaron och få den omsorg de behöver. Vi är bekymrade för att det ständigt
försenade äldreboendet i Stenhamra inte
fyller platsbehovet i Ekerö kommun, det
behövs ytterligare ett äldreboende utöver
Gina Rosales
det planerade. Det är oacceptabelt att våra
Foto:
äldre ska behövas placeras i andra komMariló Vasquez
muner långt ifrån sina familjer, vi vet att i
dagsläget ﬁnns åldringar som bedömts ha
behov av plats i äldreboende men som inte kan beredas plats.
Omsorgen för äldre borde inte vara en fråga om ideologi. 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.

Äldreomsorgen på Mälaröarna anses vara
en av de bästa med den service som erbjuds. Men det ﬁnns självklart utrymme
för förbättring.
Personal inom de olika verksamheterna bör erbjudas fortbildning i större
utsträckning. Det är en ansträngd arbetsmiljö för personalen på äldreboenden
och därför är det viktig att resursförstärka
John Sjögren
och till exempel erbjuda ungdomar som
Foto:
är cirka 18 till 20 år arbete på äldreboenAnita Hellström
den. De kan vara till sällskap med promenader, spel, plantering med mera. Fler ögon, ﬂer händer, ﬂer
fötter. Det är även viktigt att ungdomar och äldre möts. Det
är en för stor klyfta mellan ungdomar och äldre överlag i vårat samhälle.

z

z
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Är du rädd för att föda?
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*

$OOWÁHUEOLUUlGGDI|UDWWI|GDEDUQ9LVVDKDUYDULWPHGRPHQ
WUDXPDWLVNI|UORVVQLQJRFKlUGlUI|UUlGGDLQI|UQlVWD$QGUD
lUKHOWHQNHOWEDUDUlGGD'HWÀQQVPnQJDRUVDNHUWLOOYDUI|U
PDQNlQQHUUlGVOD0HQJHPHQVDPWlUDWWUlGVORUQDIDNWLVNW
NDQSnYHUNDI|UORVVQLQJHQ
Med hypnosterapi kan du göra någonting åt din rädsla!

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

NU FÅR DU BETALT
FÖR ATT ÅTERVINNA!
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.

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.

Du hittar oss här:
Bromma anläggning
Ekbacksvägen 24,
Ulvsunda industriområde

0HGK\SQRVVRPJUXQGWLOOVWnQGDUEHWDUYLPHGDWWJHGLJHQ
OXJQLQVWlOOQLQJRFKWU\JJNlQVODEnGHI|UHRFKXQGHUI|UORVVQLQJHQ9LDUEHWDUPHGDQGQLQJDYVODSSQLQJRFKHQXQLN
I|UEHUHGHOVHVRPInUGLJRFKGLQNURSSDWWI|OMDPHGLKHOD
I|UORVVQLQJVSURFHVVHQSnHWWWU\JJWRFKKDUPRQLVNWVlWWQlU
GHWlUGDJVI|UGLJDWWI|GD
9LOOGXYHWDPHUHOOHUERNDHQWLGULQJHOOHUPDLOD
Tel: 0768-685 717
innersense@telia.com
www.innersense.dinstudio.se
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

Exempel på besvär som du kan söka för
Nackspärr
Huvudvärk
och yrsel
Trött nacke
Värk och stelhet

Axelbesvär
Tennis/musarmbåge
Domningar
Sovande armar
nattetid

Ryggskott
Trött rygg
Ischias
Huggande
känsla
Värk och
stelhet
Muskelbristning
Muskelkramp
Knäskador

Spånga anläggning
Finspångsgatan 36,
Lunda industriområde

Hålfotsbesvär

Ledbandskador
Stukningar
Hälseneproblem

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

Udda stöld på Gällstaö
En stöld med udda förtecken,
en 65-åring med stort engagemang och flinka fiolspelande fingrar och barnpromenader med ”tant Kaj och tant
Maj”, det fanns något för var
och en i Mälaröarnas nyheter
redan 1964.
En stöld som skett under ovanliga former får sin förklaring
hos Mälaröpolisen. Tre pojkar
från Stockholm som raggat upp
några ﬂickor på Kungsgatan tar
med dem till Gällstaö och en
sommarstuga som ägs av en av
pojkarnas föräldrar. Det hela
slutar med att trehundra kronor
försvinner ur en av pojkarnas
plånböcker.
MN skriver utförligt om händelsen: ”Ynglingarna bilade
på Kungsgatan på jakt efter två
ﬂickor – en hade de redan med
sig. De stannade vi restaurang
Ambassadeur och frågade ett par
20-åringar, som just kom ut därifrån, om de hade lust att åka med
på en tur. Det ville ﬂickorna och
så for hela sextetten ut till Ekerö.
Under färden ﬁck pojkarna veta
att ﬂickorna bjudits på sprit av
en gift direktör på Ambassadeur
under kvällen.”
I sommarstugan på Gällstaö

dricker ungdomarna sprit och
pokulerar frampå småtimmarna
och när en av pojkarna upptäcker att det saknas pengar i hans
plånbok och ingen vill erkänna
att de tagit dem, far hela gänget
till polisen på Ekerö. Där erkänner snart en av ﬂickorna stölden
och det uppdagas även att de två
ﬂickorna som anslutit sig sist till
sällskapet, är eftersökta av polisen i Västerås för förseelser. De
överlämnas dit för vidare åtgärder.
Lägenhetsägare Erik W Forsberg från Erikslund i Färentuna
fyller 65 år i slutet av mars och
kanhända ordnar även han en
fest, om än utan påföljd hos polisen. Vad som är säkert är dock att
han blir omskriven i Mälaröarnas nyheter för sitt stora engagemang i Färentuna - Hilleshögs
hembygdsförening. Under sina
första år som styrelsemedlem
har han varit ”samlingsvårdare”

”Barn i alla åldrar
får följa med tant
Kaj och tant Maj på
barnpromenad”

och förestått föreningens aktningsvärda bestånd av redskap
och andra bruksföremål från
Färingsöbygden i ett hembygdsmuseum. ”Genom oegennyttigt arbeta och med stor energi
har han och styrelsekollegorna
lyckats skapa en intressant hembygdspark i den vackra Färentunahagen. Hr Forsberg är en av de
främsta tillskyndarna till denna
märkliga hembygdsskapelse.”
Under de senaste åren har han
verkat som föreningens ordförande. Hr Forsberg som även
är en duktig violinist ”trakterar
ﬁolen med den äran i Färentuna
spelmanslag.”
För pendlingsvilliga föräldrar
ﬁnns det möjlighet att ordna
roliga aktiviteter för barnen. På
annonsplats kan man läsa att:
”Barn i alla åldrar får medfölja
tant Kaj och tant Maj på barnpromenad mellan 9 och 12, måndag
till fredag i Blackeberg.”
Även för barn som ännu inte
kan promenera ﬁnns det alternativ för förﬂyttning. Under ”Diverse till salu” erbjuds en ”tvåfärgad, trappgående liggvagn” ut
till lågt pris.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nyblivne 65-åringen Erik Forsberg från Färentuna blir omskriven
i Mälaröarnas nyheter 1964 för sitt stora engagemang i bevarandet av bygdens historia. Att han är en duktig fiolspelare framgår
också.

ÖPPET HUS
måndagar kl 18- 20
Välkommen!

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

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

Friskvård i trädgård och ateljé:
z Vistelse i Hälsoträdgården/Stresshantering
z ȀȂÚ
z ¡Ȁ
z ȂÚǡ
 Ú

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





Verksamheten erbjuder i sin helhet utbildning,
workshops, personlig utveckling, psykoterapi och behandling.
Vi är anslutna till Friskvårdschecken!

Växthusinvigning 26 april kl 10-14
ÚÚǡ Ǩ
 Ú¡¤ǡϐǡ¤ǡ
¤¡ÚǤǤǤ¡Ǩ
Eva Solhäll – Solberga Uttryckandekonst och Trädgård
¡ʹǡ ¡
ǣͲǦͳʹͻͲͲǤǤ

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

10 % rabatt

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

Butiksbiträde sökes!

6200$587)g56b/-1,1*

Spannfod AB, Mälarö Djur & Fritid butik
söker ny medarbetare
Mälarö Djur & Fritid är beläget i Skå, Färingsö. Butiken säljer
rid- och fritidskläder, foder och tillbehör till häst, lantdjur och
husdjur. Även en jaktavdelning ﬁnns, vilken är knuten till
butikskedjan Jaktia.
Vi söker dig som är positiv, ansvarsfull, serviceinriktad med erfarenhet av fackhandel. Du måste vara hästkunnig och ha ett stort
intresse och kunskap för husdjur. Kassavana och datorkunskaper
är ett krav. Tunga lyft förekommer.

*22'<($5

+$1.22.

&217,1(17$/

+
9
<

9
<
<

9
+
9

Jägarexamen och jaktintresse är meriterande.
Tjänsten är heltid. Lördagstjänst förekommer enligt schema.
Tillträde snarast. Vi har kollektivavtal.
Maila CV med referenser till info@spannfod.se
Sista svarsdatum: 2014-04-30
För mer information ring Lena Söder: 08-20 20 50 (vxl)
www.spannfod.se

ZZZJXVRQGDFNVH
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Varför inte fylla ditt PÅSKÄGG...
... med något gott ekologiskt godis från Ekorren.
Gör ditt egna godis med Superfood produkter eller ge bort
ett ägg med presentkort och låt dina nära och kära välja själva.
Kom in och låt dig inspireras i vår butik!
Välkomna!
Vi ﬁnns på Jungfrusundsvägen 5

Träkvista torg
Öppet i påsk: Mån-tors 11-18. Påskafton 10-14
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Välbesökt vandringsutställning
ﬂyttar från Birka till Adelsö
ADELSÖ | För fem år sedan åkte
en hel båtlast full med stolta
barn, föräldrar och personal från
Munsö skola över till Birka för att
inviga utställningen ”Forskning
pågår” som barnen varit med och
skapat. Nu har hela utställningen
åkt samma väg tillbaka för att
under två sommarmånader kunna
besökas i hembygdsgården på
Adelsö.
– Den här modellen byggdes för att
illustrera den senaste forskningen
som gjorts inom världsarvet Birka
och Hovgården. Vi samarbetade
då med Munsö skola och lät eleverna vara med och tolka de senaste
forskningsprojekten i den här modellen, berättar Lena Johansson,
Riksantikvarieämbetet.
Att återanvända den utställning som setts av många besökare
på Birka är ett led i det ständigt
pågående arbetet med att göra de
båda delarna av världsarvet, som
är placerade på varsin ö, till en mer
sammanhållen plats. De många
aktörerna som har intresse i platsen, såväl myndigheter som lokala
föreningar och företagare, strävar
efter att utveckla världsarvet som

besöksmål och detta är ett stort
steg i den riktningen.
– Det är första gången som vi ﬂyttar en utställning på det här viset,
men det känns jätteroligt att kunna
låta besökare se den även på Adelsö.
Sedan vet vi inte vad som händer
med den. Kanske vill Munsö skola
ta hem den igen, eller om Ekerö
kommun hittar någon plats för den.
Från den 18 juni och två månader
framåt är utställningen öppen de
ﬂesta dagarna i veckan. I anslutning
kommer det även ﬁnnas skyltar som
berättar om vad man ser i modellen.
En ﬁlm som spelades in i samband
med modellbygget, där barn från
Munsö skola agerar, visas även.
– Kommunen ﬁnansierar även två
sommarjobbstjänster så det kommer ﬁnnas någon på plats som kan
informera om utställningen, berättar Ove Wallin, representant för

”Om det här faller väl ut
är det inte otänkbart
att vi tar emot fler
utställningar framöver”

UTSTÄLLNING

Flytten av utställningen skedde i flera etapper. Först med båt från Birka till Adelsö och sedan på traktorflak den sista biten till
hembygdsgården.
FOTO: LO BÄCKLINDER

kyrkan som äger hembygdsgården
och upplåter lokalen under sommaren.
Han berättar att utställningen ska

kunna ﬂyttas undan om lokalen behöver användas för något annat än-

damål under tiden.
– Om det här faller väl ut, är det
inte otänkbart att vi tar emot ﬂer utställningar framöver, säger han.
Förutom sommarens utställning är en hel del nytt på gång kring
världsarvet. På museet på Birka in-

vigs en ny utställning den 16 maj. I
sommar blir det även dagliga guidade turer på Hovgården.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

“Eftersom jag nu är pensionär har jag gott om tid...”

’’

Konstnärinnor från
Svartsjö i ”stallet”
JUNGFRUSUND | I slutet av april
månad fylls Hantverksstallet med
konstverk av två lokala konstnärinnor. Pia Isakssons målningar
och Mona Fosters vävar samsas i
galleriet fram till mitten av maj.

Stora bilden: Väv av Mona Foster.
Lilla bilden: ”Klotgråsugga” av
Pia Isaksson. Deras verk visas på
Hantverksstallet i slutet av april och i
början av maj.

Pia Isaksson har tecknat och målat
så länge hon kan minnas. Hon gick
en konstutbildning på Konstskolan
i Stockholm 2002 till 2003.
– Efter det bestämde jag mig för
att jag ville hålla på med måleriet
men att jag då var tvungen att ställa
ut mina tavlor. Det har jag gjort sedan 2004, berätar Pia Isaksson.
Hon arbetar i akvarell, olja och
akryl och målar både föreställande
och abstrakt.
– Jag fastnar för ett motiv och arbetar då gärna i olika tekniker och
ﬂera gånger. Ett återkommande
motiv under åren har varit en klotgråsugga som jag gjort i alla möjliga
storlekar och material. Jag har numrerat mina ”suggor” och inför kommande utställning på Hantverks-

stallet presenteras klotgråsugga
nummer 99 och nummer 100.
Det har också blivit en hel del djur
under årens lopp och som det ser ut
nu, blir det uteslutande djur och alla
verk i olja på utställningen.
– Min inspiration till att måla
kommer överallt ifrån. Bilder i tidningar, naturen, en rostig plåtbit
med mera. Det händer att jag gör
tavlor på beställning men det är alltid svårare och mindre lustfyllt, säger Pia och fortsätter:
– Jag målar för att jag tycker det är
roligt och först och främst för min
egen skull. Att ställa ut tavlorna är
av underordnad betydelse och då
är det viktigaste att folk kommer
och tittar på dem. Får jag sedan sälja

”Får jag sedan sälja
en tavla så är det
naturligtvis roligt men
det är inte min drivkraft.”

en tavla så är det naturligtvis roligt
men det är inte min drivkraft.
Tillsammans med Pia Isaksson
ställer Mona Foster ut sina vävar.
Hon har vävt sedan tonåren och är
i stort sett självlärd. I början var det
mest trasmattor men genom åren
har hon utökat med gardiner, dukar,
kuddar med mera,
– Så småningom började jag
väva bildväv i ram men gick snart
över till att göra bilder även i den
”stora” vävstolen där jag brukade
väva bruksvävarna. Eftersom jag nu
är pensionär har jag gott om tid att
ägna mig åt min hobby vävning, berättar Mona Foster.
Materialet i vävarna varierar från
trasor till lin, bomull och ull. Hennes bildvävar har oftast motiv från
natur och djurliv och följer årstidernas växlingar.
Utställningen har vernissage 26
april men startar redan den 22.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Välkommen till
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skärgårdsstad

Jungfrusunds Skärgårdsstad är en marin mötes- och handelsplats i modern anda. Läget
på Ekerö låter det vackra skärgårdslivet möta den kräsna huvudstadens utbud. Här kan
du äta, handla, träna och ha roligt – alltid med vatten och natur nära inpå. Välkommen!

Ekerös bredaste utbud
Varmt välkommen!
Katarina Widoff
med team

Konstgalleri

z



Hantverk

Ansikte
Bryn
Fransar
Fillers
Kurer
Dermapen

ubil10euårm

08 - 560 310 11

Kropp
Massage
Händer
Naglar
Fötter/Ben
Vaxning

Öppet tis-sön kl 11-17
www.hantverksstallet.se

Vi hjälper dig om du har ont,
eller kom och få goda råd om
hur du förebygger besvär.
Varmt välkommen!
Louise Frida Caroline Sara

Boka online: www.salongnarlunda.se

En modeoas
strax utanför citystressen
För både henne och honom
Varmt välkomna!

Admit Ekonomi är en heltäckande redovisningsbyrå
på Ekerö som skapar trygghet och effektivitet
i din redovisning och löneadministration.

Admit har totalt 25 redovisningskonsulter och 6 lönespecialister
som ser till att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Vi är proaktiva i alla delar av processen och skräddarsyr
våra lösningar för att nå bästa möjliga effektivitet
åt dig och ditt företag.
Hör av dig till oss för att se över
dina redovisningskostnader och lösningar.
info@admit.se

I 08-505 394 30 I Bryggavägen 133 Ekerö

PÅSK
Buffé

19-20 APRIL

www.byleiad.se

Buffén serveras 12-15 och fr. kl 17
Boka bord!
08-560 350 00

Restaurang
Jungfrusund
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På gång!
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Lars Melander – målningar i akryl och
gouache, Catharina Stangenberg –
målningar i tusch och kol. T.o.m. 4/5
(stängt 19-20/4) mån-fre kl 10-15 samt
lör-sön kl 12-16 galleriet, Ekebyhovs
slott. Arr: Mälaröarnas konstförening.

Ekerö bio
20/4 och 27/4 kl 15: Rio 2, fr. 7 år. 20/4
och 23/4 kl 19: Stockholm stories, fr.
7 år. 27/4 och 30/4 kl 19: Blå är den
varmaste färgen, fr. 15 år. Erskinesalen,
Ekerö C.

Dansdagen
Ekerö kultur firar dansens egen dag
med spännande dansuppvisningar för
hela familjen och möjligheter att prova
på själv. 26/4 kl 12-15, Erskinesalen
och biblioteket, Ekerö C.

Hantverksstallet
Kerstin Larsson och Christer
Pettersson – konstglas och smide.
Till och med 20/4. 5/4. 22/4-11/5
Pia Isaksson – måleri, Mona Foster
– vävar. Öppet tis-sön kl 11-17,
Jungfrusund.
Galleri Utkiken
Katarina Muhrbeck – måleri från
Ekerö centrum. T.o.m. 29/4.
Kulturhuset, Ekerö C.

• 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.

EVENEMANG

Påsk på Drottningholm
Slottet är fyllt av aktiviteter: fjäderjakt,
familjevisningar och sagoläsningar.
Fri entré för barn upp till 17 år.
T.o.m. 21/4 kl 11-15.30.
Ekebyhovs slott
Påskstängt 19-20/4. 26/4 kl 14:
Blåskvintett under ledning av Jonas
Dominique. 27/4 kl 14: Pianisten
Sophia Kniberg med hemlig gästartist.
Kaféansvariga: Friluftsfrämjandet
Mälaröarna. 3/5 kl 14: Folkmusik med
Ö-laget. 4/5 kl 14: Brommagänget
spelar glad dragspelsmusik.
Kaféansvariga: Sri Lanka faddrar.

Film
”Tanyas sista resa”, regi: Fedorchenko,
Ryssland 2011. Medlemskort i Filmstudion berättigar till inträde till höstens
samtliga filmer. Enstaka biljetter får
ej säljas. 24/4 kl 19.30, Erskinesalen,
Ekerö C.

Spring för livet
Jungfrusundsvarvet – Spring för livet,
5 km. Välj om du vill springa, jogga
eller bara gå. Anmälningsavgiften,
120 kronor, doneras till Bröstcancerfonden. Barn under 12 år deltar gratis
och behöver inte göra anmälan. Sista
anmälningsdag 21/4. Loppet går 27/4
kl 15, samling på bryggan utanför
Mälarö träningsverk senast kl 14.30
för att värma upp, mingla och ta en
välbehövd energidryck tillsammans.
Arr: Mälarö träningsverk.
Stickkafé
Daglediga – välkomna till stickcafé
12-14 på tisdagar t.o.m. 6/5. Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.
Världsbokdagen
En dag i bokens tecken. Lyssna på,
mingla med och träffa inbjudna författare. Världsbokdagen firas i biblioteket
i Ekerö C, 23/4 kl 19-21. Samarr:
Mälaröarnas bokhandel.

Valborg Adelsö
18.30: start i Alsnu gård med mat och
musik. 19.30: Medvind spelar i Alsnu
gård, 20.10: Birkakören sjunger vid
klubbstugan, 20.30: Vårtal, 20.40:
Brasan tänds vid fotbollsplan, 21.00
Trix eldshow.
Valborg Drottningholm
Brasan tänds kl 21 och Valborgsmässokören sjunger in våren med alla
de kända vårsångerna. Tal till våren.
Bösskramlare samlar in pengar och
fyrverkeriet skjuts cirka kl. 21.30.
Brasan släcks kl. 24. Götiska Tornet,
Drottningholm. Arr: hembygdsförening.
Valborg Ekebyhov
Kl: 18: scoutaktiviteter, försäljning av
korv, kaffe m.m. Kl 19.30: Körsång av
medlemmar ur Ekerö kyrkokör, vårtal
av kyrkoherde Peter Strömmer.
Fackeltåg till brasan som tänds ca
kl 20. Samarr: Träkvista sjöscoutkår,
Ekebyhovs slotts intresseförening,
kulturnämnden.

Valborg Färentuna
Valborgsmässoafton på hembygdsgården i Färentuna, eldkorg tänds
kl 20.30. Vårtal av Åke Bjurström.
Kaffe och smörgåsar, vid fint väder
grillas korv. 30/4. Arr: Färingsö
hembygdsförening.
Valborg Svartsjö
Start kl 19.30. Samarbete i år med
Svartsjö matsal och Svartsjö slott.
Hos Svartsjö matsal finns hamburgare
med tilltugg och på slottet är kaféet
öppet. Fri parkering/entré.
Valborg Ölsta
Valborgsfirande vid Ölsta folkets hus
och park. Kl 19: öppnas för allmänheten, kl 20: brasan tänds, kl 21: livemusik i puben. Fiskdamm för barnen,
fikaförsäljning, korv med bröd, vårtal
och allsång.
Föreläsning
Bo Nyhlén föreläser och samtalar
på temat ”Unik natur och miljö i vår
hembygd” i ett samarrangemang
mellan hembygdsföreningen och
Naturskyddsföreningen Ekerö. 4/5
kl 14-16, hembygdsgården Ekerö.

Fråga
HUDSTRATEG

Ca Pererg

MÄLARÖARNAS SPECIALISTKLINIK STORA BLÅ

Annica, 52:

”IPL gjorde min håriga
överläpp mörkbrun”
Hej! I klimakteriet fick jag hår på överläpp och haka och
det kändes fruktansvärt! Sökte till en salong som erbjöd
permanent hårborttagning med nån ny ”revolutionerande”
IPL-maskin. 8 behandlingar tog inte bort håret men kostade en hel del. Fick istället en MÖRKBRUN överläpp! Ser
inte klok ut, kan du göra något för mig? Mvh, Annica
SVAR: Hej Annica! IPL fungerar endast som permanent
hårreducering med en 20% återväxt, p g a av normal
cellförnyelse. Däremot hade du behövt få hjälp av en
Medicinskt Aukt. Hudterapeut eller certifierad IPL/laserspecialist som ger den IPL-behandling mot oönskad hårväxt som inte orsakar dig en ny skada, som i ditt fall.
IPL kan tyvärr ge svåra bieffekter med salongsutrustning.
Speciellt utsatta är klienter med hormonspiral, P-piller,
sköldkörtelproblem, graviditet eller klimakterium – då
behandlingen kan orsaka permanenta skador i huden.
Klinik Stora Blå erbjuder endast Medicinskt Certifierade
IPL- och laserbehandlingar som är anpassade att ge ett
säkert och effektivt resultat.

Mors dag
BRUNCH
Fira mamma den 25 maj!
Njut av en härlig buffé kl 11:00-15:00.
Glöm inte att boka.
Välkommen!

a
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v
d
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k
a
p et
Weekend

Gällande din nya skada – kom in till mig för en kostnadsfri konsultation så hjälper jag dig! Varmt, Carina Persberg

Telefon 560 406 00

storablaklinik.se

ATELJÉHUSEN, STENHAMRA

°°°ÛÊLÕ`iÀ
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%N TANDBLEKNING ËR ETT ENKELT
SËTT ATT FÍ ETT FRËSCHARE LEENDE &ÚR ATT MINSKA
RISKEN FÚR mËCKAR OCH ILNINGAR GÚR VI EN KOSTNADSFRI
BEDÚMNING FÚRE BEHANDLINGEN

/>`Li}ÊÕÊÌÊ >Û>Ê«ÀÃiÌ
+OSTNAD   KR FÚR HELA MUNNEN ORD PRIS   KR
ELLER   KR FÚR EN KËKE ORD PRIS   KR 
'ËLLER  MAJn JUNI 
2ING OSS ELLER GÍ IN PÍ
FOLKTANDVARDENSTOCKHOLMSE
FÚR ATT BOKA TID 6ËLKOMMEN

TESTA OSS! NU 50% RABATT vid köp av 4 stycken
IPL-behandlingar för hårreducering eller hudföryngring.

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

Õ`Ê«FÊiÌÌÊ
ii`i°°°

BRUNCH Vuxen: 280:- Barn 3-12 år: 140:Barn under 3 år gratis
Sånga-Säby Hotell & Konferens
Bordsbokning: 08-560 480 00
www.sanga-saby.se

&OLKTANDVÍRDEN %KERÚ
4EGELBRUKSVËGEN  "
  %KERÚ
4ELEFON    

Gå på bio nära dig.

EKERÖ BIO

Mälarö Torg 7
www.ekerobio.se

Drottningholms Slott
påsklov på drottningholms slott

Stockholm Stories med bland andra Jonas Karlsson.
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
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
Herr Peabody & Sherman.................................................(3D) 4/5 15.00
Yves Saint Laurent....................................................4/5 19.00, 7/5 19.00
Att Skiljas.................................................................................14/5 19.00

www.ekerobio.se

Valborgsmässoafton

Från 19.00-01.00
Vi tänder brasan klockan 20.00
Allsång och vårtal
Fiskdamm för de små, varma och kalla drycker,
godis, korv med bröd ﬁnns till försäljning.

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

·

OR

info: Tel 08-402 62 8o
www.kungahuset.se/drottningholm
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Hjärtligt välkomna!

L

Live band från klockan 21.00
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”Jag gillar
gillar att
att träna
träna mycket
mycket och
och ha
ha träningsträ”Jag
ningsvärk,
deten
ger
en skön
känsla” Albin Lygdman
värk, det ger
skön
känsla”
Albin Lygdman

Sportnyhet?
Sportnyhet?
Skicka
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text till
kort text
Skicka kort
sporten@malaroarnasnyheter.se
sporten@malaroarnasnyheter.se

Albins imponerande armbrytning
ARMBRYTNING | Tre guld och
ett silver hade den 11-årige rekordarmbrytaren och ekeröbon Albin
Lygdman med sig hem från SM i
armbrytning i Vimmerby härom
veckan.
– Fortsätter han på det här sättet blir det elitsatsning när han
blir äldre, konstaterar hans tränare Anders Svensson.
Albin Lygdman har blicken stint
fokuserad i motståndarens och ett
fast grepp om hans hand. Båda utstrålar en påtaglig energi och styrka.
Kampen är jämn, även om den ene
kanske håller igen en aning på krafterna på grund av ålderskillnaden på
minst tjugo år.
– Just nu ﬁnns det inga ﬂer i min
ålder i klubben och det gör att jag
bara bryter mot vuxna. Jag har blivit van vid vuxenhänder och när jag
mötte en trettonårig motståndare i
SM så tyckte jag att han hade väldigt
klena händer, berättar Albin.
Det är tisdagskväll och luften i

gympahallen i Träkvista fritidsgård
är stinn av adrenalin. Albin står på
en lastpall för att nå upp till bordet,
men det han saknar i längd tar han
igen i styrka och teknik.
– Han är en enorm talang och att
se honom vinna över en kille i SM
som var huvudet längre var häftigt.
Det ska bli spännande att se vad
som händer när han börjar växa och
kroppen utvecklas, säger Anders
Svensson.
Albin själv ser visserligen stolt ut
när han visar upp alla tunga medaljer, men gör inget större väsen av

sina bedrifter. Järnviljan tycks vara
medfödd och han beskriver hur viktig den mentala inställningen är:
– Man kan inte tänka att man ska
förlora en match utan det gäller att
hela tiden tänka att man ska vinna.
Visst hade han varit inställd på att

Albin Lygdman har just nu bara vuxna att träna mot, vilket gör att han inte räds att tävla mot mycket större killar. Detta tillsammans med en stor talang resulterade i fyra medaljer i SM i armbrytning.
FOTO: LO BÄCKLINDER

få med sig någon medalj hem från
SM, men att skörden skulle bli så
stor hade han inte trott.
– Det är jättekul att vinna och jag
kommer fortsätta med armbrytning. Men jag håller även på med
fäktning och det tränar jag tre dagar
i veckan. Armbrytning tränar jag två
gånger i veckan. Jag gillar att träna
mycket och att ha träningsvärk, det
ger en skön känsla, berättar han.

Simhopp och fotboll är andra sporter som han redan hunnit prova på,
men valt bort till förmån för armbrytning och fäktning. Nu har även
Albins pappa börjat träna armbrytning, måhända inspirerad av sonens
framgångar och för att kunna dela
sonens intresse.
Att Albin är fokuserad på att gå
långt inom armbrytningen är tyd-

”Zacke” femma i brottnings-EM
BROTTNING | Under senior-EM
i brottning i Helsingfors tog
18-årige Zakarias Berg från
Stenhamra en hedrande femteplats trots att han har tre år kvar
tills han egentligen har åldern
inne för seniorbrottning.
Trots att Zakarias Berg är junior till
åldern, brottas han för seniorlandslaget och hävdade sig väl vid tävlingarna i Helsingfors. Han förlorade bronsmatchen mot georgiern
Giorgi Tsirekidze, men innan dess
hade han vunnit två av sina fyra
matcher.
– Han har kommit till landslaget
för att stanna, konstaterade förbundskapten Mohammad Babulfath till Aftonbladet efter den sista
matchen.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Zakarias Berg fortsätter skörda
framgångar på brottningsmattan.
FOTO: MARTIN GABOR

ligt. Frågan om vad han har för
målsättning känns lite överdriven
när det gäller en kille som nyss fyllt
elva, men det går inte att låta bli.
– Det är så klart att jag ska vinna
VM, svarar han utan att tänka efter.

Vimmerby. Dock hade vi räknat fel
på medaljerna. Klubben hade med
sig 14 medaljer hem från tävlingen.
Att de dessutom placerade sig som
nummer 8 av 27 deltagande klubbar
framgick inte heller.

I MN nr 6 skrev vi om de stora
framgångar som Ekerö IK:s armbrytningssektion hade vid SM i

lo@malaroarnasnyheter.se

LO BÄCKLINDER

”Årets tjej” från Lambarö
VATTENSKIDOR | Caroline
Olsmats från Lambarö vattenskidklubb har blivit utnämnd till
”Årets tjej” av Östsvenska vattenskidförbundet. Utmärkelsen fick
hon för sina stora framsteg inom
sporten och att hon är en god
förebild för andra.
Varje år utser förbundets styrelse en
tjej och en kille som gjort extra ﬁna
insatser under året. Kriterier för priset är att det ska vara en person som
företräder vattenskidsporten på ett
föredömligt sätt såväl på som utanför vattnet.
I år föll det ena valet på 14-åriga
Caroline Olsmats från Lambarö
vattnskidklubb med motiveringen: ”Caroline Olsmats har gjort
stora framsteg i sin åkning under
säsongen 2013, vilket bl.a. resulterade i ett silver i trick på USM.
Hon har även börjat hoppa och
därmed gått från att vara två- (slalom och trick) till tre-grensåkare
(slalom, trick och hopp). På DM
blev det medaljer i alla grenar. Hon
gick även i bräschen och var en god
förebild som inspirerade ﬂera del-

tagare på Östsvenska lägret på Lida
att testa hopp för första gången.”
– Jag skulle nog säga att Carros
styrkor är att hon har en vilja att
hela tiden bli bättre och vara bra på
det hon sysslar med, hennes höga
ambitioner och målmedvetenhet
kombinerat med en vilja att lära sig
och förmåga att lyssna och ta till sig
tips för att bli bättre. Tror också att
hennes mångsidighet är viktig, hon
tränar dessutom bland annat fotboll
och friidrott, säger hennes pappa
och tränare Carl Olsmats.
Han berättar också om hennes
tävlingsframgångar:
– Hennes personbästa är två bojar på 43 kilometer i timmen i slalom, 370 poäng i trick och hon har
hoppat 10,5 meter. Hon har också
tagit många silvermedaljer och
snart kommer nog guldmedaljerna.
Bland annat har hon tagit silver i
USM trick, DM hopp, DM trick,
DM kombination och brons i DM
slalom.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Stalltjejer med elitsatsning i fokus
DRESSYR | Från att ha lagt beslag
på sistaplatserna under 2012,
gick dressyrlaget från Rastaborgs
ridklubb förra året upp i raketfart
till toppen i ponnyallsvenskan. I
vår satsar tjejerna ännu högre, i
division 1. Men det är en satsning
som kostar. Varje dag tillbringas
i stallet, vilket innebär att både
läxor och kompisar får vänta.
Lösningen stavas effektivitet.
Varken läxor eller kompisar står i
vägen för tjejerna i Rastaborgs ridklubb som under förra året gjorde
raketkarriär i dressyrallsvenskan.
Men trots att de tillbringar varje ledig stund i stallet för att träna och
sköta sina ponnyer, lyckas de sköta
skolan med bravur och toppbetyg:
– Man får suga ut allting man kan
på lektionerna, överdriva anteckningarna och visa framfötterna. Då
blir det bra.
Det säger Nora From, en av de tre
tjejer i Rastaborgs dressyrlag som
just har avslutat dagens träningspass med sin ponny. De övriga två,
Soﬁa Buskhe och Ellinor Danielsson nickar medhåll.
Förra året var ett sagolikt år för laget. Det var det däremot inte året
innan, det första året alla tre började
tävla på dressyrtävlingar utanför
den egna klubbarenan. Då radades
sistaplatserna upp. Men 2013 vände
det, när ryttarna deltog i dressyrall-

svenskans division 3, den lättaste
nivån. Och vann stort.
– Vi var totalt chockade, det var
en jätterolig dag, säger Soﬁa.
Lika otippat tog sig tjejerna till ﬁ-

nalen där de knep bronset. I höstas
blev det ett kliv uppåt till division
2, där de återigen vann första omgången, på tre ﬁna placeringar och
jämna ritter. I ﬁnalen blev det en
sjätteplats, med smak för mer. I vår
har laget tagit ytterligare ett steg
upp, till division 1, som går på den
svårare nivån Lätt A. Än så länge
har framgångarna uteblivit, beroende på två sjuka hästar, men ännu
väntar ﬂera omgångar, närmast
Annandag påsk.
– Vi hade lite otur, men nu hoppas vi få visa upp vad vi kan, säger
Soﬁa som även har kvalat till att
delta i nationella tävlingar, på en
högre nivå.
Och visst förtjänar de att visa
vad de kan. Varje ledig stund tillbringas i stallet, med att sköta och
rida ponnyerna.
– Jag har inte haft en enda dag ledigt sedan förra våren, det blir jag
bara rastlös och får ont i huvudet
av, säger Ellinor som har två hästar.
Ponnyerna är inte bara tävlingsredskap som ska tränas och förberedas för tävling, de är även viktiga
kompisar. Som ersättning kanske,
för de vänner som tjejerna aldrig
hinner träffa:

– Man skyndar sig inte hem för att
träffa kompisar direkt. Vill någon
umgås så får de komma hit till stallet, säger Nora vars personliga mål
är att tävla SM nästa år.
Alla tre håller själva i träningsplanering och tävlingsupplägg för både
sig själva och ponnyerna, även om
det sker med mer eller mindre hjälp
av föräldrar och tränare.
– Man måste tänka större, det är
två individer som ska prestera, förklarar Ellinor.
Målet med vårens lagsatsning
är att kvala till Eliten i dressyrallsvenskan i höst. Och även om det
är tufft, med uteblivna kompisﬁkan
och biobesök, är tjejerna rörande
överens om att det är värt priset:
– När det går bra kan allt annat gå
åt skogen, då är livet perfekt. Vi har
inget liv utanför stallet, det här är
det riktiga livet!

PREMIÄR!

CARIN TELLSTRÖM
sporten@malaroarnasnyheter.se

Övre bilden: Från vänster Sofia
Buskhe, Ellinor Danielsson och Nora
From som under våren satsar på att
kvala till eliten i ponnyallsvenskan i
dressyr. Med i laget är också Marie
Glebenius som saknas på bilden.
Nedre bilden: Från vänster Ellinor
Danielsson, Nora From och Sofia
Buskhe.
FOTO: CARIN TELLSTRÖM

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

NYA YETI

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

nj|rwpo{Õ1 640 kr / mån

²{vw|Õo{Õ1 783 kr / mån

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

Stockholm
www.skodastockholm.se

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

Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km CO2 från 164 g/km. SKODA Finansiering
36 mån, 30% kontant/särskild leasingavgift, 50% restskuld/restvärde, rörlig ränta baserad
på STIBOR 90 december 2013 (eff. ränta 4,36%). Leasingavgift exkl moms. Förmånsvärde
är beräknat exklusive bränsle och redovisad netto per månad vid 50 % marginalskatt.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
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Vår målsättning i första hand är att etablera oss som lag och
också som förening på den här nivån där vi är nu” Thomas Dahlberg

Andra säsongen i division 2
FOTBOLL | Den 12 april var det
premiärmatch för Ekerö IK:s fotbollsherrar borta mot Eskilstuna
City FK. Matchen slutade 4-1 till
bortalaget. Men det kan hända
allt under säsongen, division 2
där laget ligger, är mycket jämn.

annorlunda när man kommer upp i
högre divisioner.

många år. De senaste åren har det
rullat på från att vi egentligen alltid
har varit ett division 4-lag till att vi
för tre år sedan, lyckades vinna division 4. Därifrån kom jag in tillsammans med en kille som heter CarlÅke Larsson och tog över laget. Vi
vann division 3 på en gång, sedan
har vi spelat ett år i division två.

Thomas Dahlberg tränar tillsammans med Pascal Simpson
Ekerö IK:s herrar. Hur är läget i
laget inför säsongen?
– Det vet vi inte riktigt trots en hel
del träningsmatcher. Det går upp
och ner, det gör det alltid den här
årstiden. Men jag tycker, med en
viss erfarenhet att man kan säga att
det ser ganska bra ut, säger Thomas
Dahlberg och fortsätter:
– Det har gått mycket bra för laget
de senaste åren. Jag har varit med i
Ekerö IK till och från under väldigt

Hur går det med att få fram nya
spelare från Mälaröarna?
– Vi tror på att vi kan göra det. Det
är naturligtvis en skillnad att ta
fram och utbilda spelare som spelar på division 4-nivå än spelare
som spelar på division 2-nivå. Så
det krävs lite mer av våra unga spelare och vi har väl inte riktigt hunnit ikapp ännu med organisationen
i föreningen. Däremot hade vi ända
fram till förra året, ett juniorlag
som vi har plockat spelare från in
i vår trupp. Vi har ett antal spelare
som vi kanske inte räknar med att
de är färdiga ännu, men det är det
vi har nu. Sedan dröjer det några
år innan det kommer från nästa ålderskull.

Är division 1 nästa steg nu?
– Ja egentligen, om man ska följa
den trenden. Men det är ingenting
som vi siktar på i det här läget. Det
är ganska stora skillnader på att vara
ett division 4-lag och att vara ett division 2-lag. Vår målsättning i första
hand är att etablera oss som lag och
också som förening på den här nivån
där vi är nu. De största skillnaderna
är inte bara fotbollsmässigt utan
även mycket runt omkring som är

FOTO: OVE WESTERBERG

Tränarpar Pascal Simpson och Thomas Dahlberg.

Vad tippar du inför säsongen:
– Jag vågar aldrig tippa. Serien är
också av tradition oerhört jämn,
man vet aldrig riktigt hur det kommer att gå.
Det blir ytterligare en bortamatch
mot Nacka FF den 21 april men sedan blir det hemmamatch den 27

april, då Ekerö IK möter Rynninge
IK.
– Vi hoppas att det kommer många
och tittar. Det blir alltid extra roligt
för killarna att spela då det är mycket
publik, avslutar Thomas Dahberg.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerö IK:s P05 lag med framgång i Kista vårturnering
FOTBOLL | P05 Träkvista Munsö
Sundby gjorde en lyckad insats i
Kista vårturnering första helgen
i april. Det blev ett lyft från förra
året.
– Vi hade ett ganska tufft år förra
året så det var extra kul för spelarna att det lossnade för dem och att
vi ﬁck en bra start på säsongen. Vi
hade två lag anmälda. Det ena laget
vann B-ﬁnalen medan det andra
kom tvåa i A-ﬁnalen, berättar Johan
Thews och är en av fotbollsledarna
för P05 Träkvista Munsö Sundby.
Förra säsongen var tuff men nu
har ni fått en bra start, vad beror
det på tror du?

FOTO: JOHAN THEWS

P05 Träkvista Munsö Sundby.

– Dels så har vi kört vinterträning
vilket jag tror hjälpte till en hel del.
Dels känns det som intresset för
fotbollen har ökat bland spelarna
och de kämpar väldigt bra hela tiden. Spelarna kommer från tre olika
skolor på ön. Jag tror att spelarna lärt
känna varandra lite bättre. Detta ger
en trygghet och gör att de vågar lite
mer vilket ger ett bättre spel.
Hur många spelare har ni totalt?
– Vi är totalt 24 spelare i truppen
och 18 kunde var med på cupen.

len, hjälpa varandra och kämpa tillsammans varje minut vi är på plan.
Som grupp har vi även som mål att
alla ska utvecklas i sin takt och att
alla ska tycka det är så pass kul att
spela att de vill fortsätta även nästa
säsong. Vi vill inte tappa någon spelare utan försöka se till att alla forsätter. Vi har inte satt upp något resultatmål, men vi hoppas som sagt
att vi kan spela jämnt med de lag vi
möter.

Vad är målet för säsongen?
– Att vi alltid spelar och uppträder
som ett lag, det vill säga passar bol-

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Matcher & tabeller
DET HÄNDER TILL DEN 7 MAJ
FOTBOLL | Damer div 3 a: 21/4 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Ängby IF 3/5 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - AIK DFF
Herrar div 2 sö. svealand : 27/4 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Rynninge IK
Herrar div 4 Mellersta : 26/4 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - Vasastan BK
Herrar div 6 b: 26/4 kl 16 Svanängens IP: Adelsö IF - Stockholm Snipers IF 2/5 kl 20:15 Träkvistavallen :Ekerö BoIS - FC Innerstan Stockholm

Sportnyhet?
Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se

LÄGET DEN 14 APRIL
FOTBOLL
Damer div 3 a
AIK DFF
Bajen DFF
Ekerö IK
Enebybergs IF
Essinge IK
Mariebergs SK
Rissne IF
Sollentuna FK
Spånga IS FK
Ängby IF

FÖRSTA MATCH DEN 21/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FOTBOLL

FOTBOLL

Herrar div 2 sö. svealand
IK Sleipner
1 1
Enskede IK
1 1
Eskilstuna City FK 1 1
FC Linköping City 1 1
Rynninge IK
1 1
Södertälje FK
1 1
FC Gute
1 0
Smedby AIS
1 0
Arameisk-Syr. IF
1 0
KB Karlskoga FF
1 0
Nacka FF
1 0
Ekerö IK
1 0
Värmbols FC
1 0
Karlslunds IF HFK 1 0

Herrar div 4 Mellersta
Mälarhöjdens IK
1
FC Stockh. Inter.
1
Ängby IF
1
Skå IK & Bygdeg. 1
Vasastan BK
1
FC Andrea Doria
1
Värtans IK
0
Älta IF
0
FC Krukan
1
IFK Lidingö FK
1
Vasasällskapet FK 1
Ingarö IF
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

5
4
4
2
2
2
0
0
1
1
1
1
0
0

-

0
0
1
1
1
1
0
0
2
2
2
4
4
5

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

FOTBOLL
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

4
3
2
2
4
4
0
0
1
2
1
0

-

2
1
0
1
4
4
0
0
2
4
3
2

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

Herrar div 6 b
Ekerö BoIS
Wollmars FF
Polonia Falcons FF
Adelsö IF
FC Innerst. Stockh.
Stockholm Snip. IF
RA Stockholm FS
FC Björnligan
Gimonäs FC
Bromstens IK

1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

4
4
4
2
0
0
1
2
1
0

-

0
1
2
1
0
0
2
4
4
4

3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

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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I samma takt som klasserna ökar i storlek ökar
stressen på skolan. Det
är viktigt att lärarna blir
fler för att barnen ska
få den uppmärksamhet
som de behöver.

B

arngrupperna och skolklasserna i Ekerö blir allt större
och eleverna trängs på för
liten yta. Lärarna är för få,
fritidspedagogerna är för få och även
barnskötare råder det brist på.
Det är nödvändigt att göra riktade satsningar på förskola och skola
i Ekerö kommun. Det är idag svårt
att rekrytera personal och alltför få
utbildar sig och ser en framtid inom
skolan. Socialdemokraterna vill satsa
på en bättre arbetsmiljö genom höjd
skolpeng som kan minska barngrupperna, ökade anslag till vidareutbildning och kompetensutveckling och i
en snabbare takt renovera fastigheter
för att få lokaler som är moderna och
funktionella att bedriva en högkvalitativ utbildning i. En attraktiv och
stimulerande arbetsmiljö med ﬂer
kollegor tror vi är en viktig del i att bli
en av Sveriges bästa skolkommuner,
inte bara mätt i meritvärde.
I Dagens samhälle nummer 11,
2014, kunde man läsa att bristen på

Elevernas välbefinnande och inlärningsförmåga bör komma i första hand.
Först när det är uppnått kan vi börja tänka på meritvärden.
FOTO: ARKIV

förskollärare i Stockholms län är stor
och att andelen förskollärare är lägst i
landet. I en statistiktabell visade man
att Ekerö kommun ligger på nionde
plats i landet i relationen ﬂest barn
per lärare.
Samtidigt som statistiken visar att
eleverna blir allt ﬂer så tog Skolverket

”... får ideligen höra
om hur svårt det har
blivit för barn och
anställda på skolorna
i kommunen”

för några veckor sedan bort rekommendationerna för max 15 barn i
barngrupper. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är upprörd och
uttalar sig i DN att ”15 barn per grupp
har fungerat som ett stöd i diskussionen om kvalitet i förskolan. Om det
nu visar sig att få följer rekommendationen, så sänder det ju fel signal att ta
bort den”.
Även Lärarförbundets anställda i
Ekerö talar om en orolig skolmiljö där
situationen stundtals har blivit ohållbar. En anställd berättar hur lärare har
blivit skurna av barn med saxar, utåtagerande barn har blivit isolerade på

grund av att lärarna inte vågar låta andra barn leka med dem; grupperna är
för stora för att personalen ska kunna
ha ett öga på alla. Statistik är svår att
få tag på, men Lärarförbundet får ideligen höra om hur svårt det har blivit
för både barn och anställda på skolorna i kommunen.
Både det sunda förnuftet och undersökningar visar att mindre klasser
ger mer tid med läraren och att mer
ordning och reda ger mindre stress. I
en lugn miljö lär sig eleverna mer och
får senare i livet bättre chanser att tillsammans med sina kamrater ta sig ut
på arbetsmarknaden.
När Skolinspektionen var på besök
i december 2013 riktade de kritik mot
alliansens satsning om 2 miljoner
kronor per år på ett höjt meritvärdet
istället för att lägga fokus på att ﬂer
elever ska klara grundskolan med
godkända betyg.
Socialdemokraterna i Ekerö håller
med om att alliansens fokus är snedvridet. Elevernas välbeﬁnnande och
inlärningsförmåga bör komma i första hand. Först när det är uppnått kan
vi börja tänka på meritvärden.
Målet bör därför vara att minska
klasserna, öka antalet lärare och bygga ut skolorna.
Hanna Svensson,
Socialdemokraterna,
gruppledare i barnoch utbildningsnämnden

Öppettider: mån - fre 6.30-18.00, lör 9.00-14.00
Tel: 08-560 241 00 * Fax: 08-560 242 98
info@faringsotra.se * www.faringsotra.se
Färentunavägen 65, 179 75 Skå
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tyck!
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.

Glädjen skulle vara stor
Varje gång jag läst om
nya äldreboendet i
Stenhamra har jag känt
lite personlig sorg för jag
har tidigare fått den uppfattningen att det därmed
också innebär ett slut för
Färingsöhemmet.
Har man i hela sitt vuxna liv
bott här ute i Färentuna sitter
bygden djupt rotad i själen.
Det ﬁna Färingsöhemmet en
bit från kyrkan har jag alltid
trott skulle bli min ”sista
anhalt”. Hemmet ser nära på
idylliskt ut och jag har haft
lätt för att förlika mig med
tanken att där ska jag bo på
slutet.
Glädjen skulle därför
vara stor om det blir som
jag nu läst i Mälaröarnas

Vad bra att tidningen skriver om äldreboende. I varje bostadsområde borde det byggas större miniradhus för äldre med
gemensamt storkök, allrum och sjukrum. Vi bor i Älvnäs och
vill bo kvar i området. Det skulle kunna gå jättebra att bygga
här på en äng. Precis som det skulle kunna gå i andra områden.
– Ingrid Leander

Vadå välskött kommun?
Här vill gärna insändarskribenten bo på äldre dar.
FOTO: LO BÄCKLINDER

nyheter om, att det trots
allt kan ﬁnnas en framtid
för Färingsöhemmet. Det
verkar framöver inte räcka
med det nya i Stenhamra
och tanken på att göra om
Färingsöhemmet till ett
boende för par låter riktigt
lockande. Vilken bra övergång på ålderns höst!

• 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.

Mini-radhus för äldre

”Hej då napparna!”

Man får dock hoppas på
att ni politiker tar med i
planen att de som ﬂyttar in
som par måste när den ena
av makarna dör få bo kvar.
Annars blir det lite väl hårt,
först dör livskamraten,
sedan väntar ﬂytt.
– Färentunabo i 40 år

Peter Carpelan blir tårögd
över vår välskötta kommun.
Jag blir också tårögd när jag
vistas utomhus på grund av
allt skräp som ﬁnns överallt
i diken och övrig natur. Blir
också tårögd när jag ser alla
komposter utanför tomtgränserna, det är snarare
regel än undantag att man
lägger sitt trädgårdsavfall,
julgranar och annat skräp i
naturen istället för att köra

det till Skå återvinning. Ta en
studiepromenad på stigen
väster om Fantholmsvägen,
allmänningen mellan
Fantholmsvägen och
Ekerövägen så kommer nog
tårarna att rinna ordentligt.
Lidingö kommun tar nu i
med krafttag för att stävja
detta oskick, det borde även
Ekerö kommun göra!
– Håll rent i naturen

Hej då...

Åsikt att vädra

Jag läste i förra MN om
”skylt” som markerade
hundbajs. Bra intiativ!
Gick själv förbi en annan
offentlig ”lapp” häromdagen
som till skillnad mot den
andra står för ett positivt
budskap. Vill dela med mig!

Vad är väl lite luft? Det är ju bara luft
fast – utan den blir det för våra barn tufft...
I kommunens skolor trängs de små i luft så osund,
en missad åtgärd av ventilationsfel ligger till grund.
En utredning som skulle gjorts hoppades över i en hast,
Blir luften för dålig kan väl barnen bara skickas ut på rast?
Att dålig luft ger för våra barn allergier,
det tycks tjänstemän och politiker anse vara fantasier.
– Förälder som vill vädra sina åsikter

– Mia K

Alliansens utbyggnad av äldreomsorgen: en barack!
REPLIK

I en insändare i förra numret av MN
påstår alliansen att de ensamma
tar ansvar för att bygga ut äldreomsorgen i Ekerö kommun. Vad
är det då för en utbyggnad man
tar ansvar för? Sanningen är att
man väljer att ställa upp baracker
utanför Färingsöhemmet. Detta
kallar alliansen en utbyggnad av
Färingsöhemmet! Denna så kalllade utbyggnad beräknas ta ett år.
Det betyder att under minst ett års
tid kommer ett ﬂertal av de som har
behov av en placering på ett äldreboende inte kunna erbjudas en plats
i vår egen kommun.

Vi Socialdemokrater anser att
Färingsöhemmet, som fungerar
bra, fått kvalitetsutmärkelser, har
personal och boende som trivs, är
värt att behålla och bör rustas upp
och byggas ut. Detta är särskilt nödvändigt eftersom det ﬁnns behov
av ytterligare äldreboendeplatser
även efter att Stenhamra nya äldreboende har öppnats.
Vi Socialdemokrater är det parti
som vill bygga ut, allianspartierna
ställer upp baracker istället! Tydliga
prognoser kring den demograﬁska
utvecklingen i kommunen har lagts
fram från tjänstemännens sida.
Ökningen av antalet äldre är inte
ny eller något alliansen varit okun-

Vårfin!

100 kr

i rabatt på valfri
HUDVÅRDS- eller
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)

Salon
ng

L
Vi ger dig

nig om. Socialnämnden och dess
tjänstemän har kämpat en ojämn
kamp med tiden men alliansens
företrädare i nämnden har inte i tid
och tydligt klargjort för sina allianskompisar i kommunstyrelsen om
deras ansvar att se till att arbetet
med en detaljplan för Stenhamras
äldreboende inte ska behöva ta fem
år, överklaganden hade kunnat
vara passerade, spaden kunnat
satts i jorden när vi kunde se att det
började bli brist på platser inom det
särskilda boende.
Hederlighet, sanning och en korrekt beskrivning av verkligheten
måste vara på plats även om det
är valår! Vi Socialdemokrater har

givetvis inte röstat nej till en nödvändig utbyggnad av kommunens
äldreomsorg, tvärtom, vi vill bevara
det goda vi har, rusta upp och
bygga ut. Alliansens beslut att ställa
upp 1000 kvadratmeter baracker
utanför Färingsöhemmet tycker vi
Socialdemokrater är förskräckligt.
Inga gemensamma utrymmen ﬁnns
med i förslaget, vad betyder det?
Vilken utemiljö har man tänkt sig?
Det mest sorgliga är att gamla och
de mest sjuka kommer i kläm men
också att kommunen vill lägga ner
nästan sex miljoner kronor på denna
lösning som endast ska användas
under en kort tid. Allt ﬁnns att läsa i
kommunala handlingar. Lägg dessa

pengar på att bygga till och rusta
upp Färingsöhemmet istället!
Svälj förtreten att vi i oppositionen kom med ett bättre förslag och
utred istället det alternativ som
vi Socialdemokrater redan den
13 februari lämnade in för snabbbehandling. Tänk på att en del av ett
utbyggt Färingsöhem skulle kunna
bli ett utmärkt parboende-alternativ nu när regering och riksdag tagit
beslut på att detta ska erbjudas alla
äldre som så önskar.
– Inger Andersen och
P-A Hammarström
för Socialdemokraterna
i socialnämnden
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Ekerö utan BVC om de
rödgröna vinner valet

rosor
& tack

Vänsterpartiet kommer inte
att ingå i en regering som
tillåter vinster i välfärden,
berättade partiledaren Jonas
Sjöstedt i veckan. Beskedet
är skrämmande för oss som
vill värna barnsjukvården.
Förbudet mot privata barnavårdscentraler skulle innebära att en rödgrön regering
stänger ner Mälaröarnas
barnhälsovård, eftersom den
är privat driven.
Ingen BVC blir kvar i
Ekerö, trots att ett av de
största behoven hos föräldrar är närhet till närmaste
barnavårdscentral. En regering med S, V och MP ser

därför ut att skapa ett totalt
haveri i barnavården.
Kvalitet i välfärden är inte
en fråga om vinster. Tvärtom
skapar mångfalden och
möjligheten att välja en hög
tillgänglighet och inﬂytande
för människor som kommer
till vården. Vården av våra
barn håller en hög kvalitet i
Stockholms län. I höstens val
är det viktigt att en rödgrön
regering inte får möjlighet
att ändra på det.
– Christina Blom
Andersson (KD),
kandidat till landstinget

| tyck 41

Skor inne!
Jag går i en skola på Mälaröarna och tycker att man
borde få ha skor i skolan för
det skulle vara lättare att
kunna gå ut och sedan in
igen. Det är också många
lärare som har samma skor
ute och inne och då borde
elever också få ha det. Det
är lättare att gå ut om man
slipper knyta om skorna
hela tiden. Om man är ute
mer får man frisk luft och då
presterar man bättre i skolan.
Sedan är det väldigt smutsigt
i hallar och kapprum där
folk går in med skor och då
slipper man bli smutsig på
strumporna om man får ha
skor inomhus

0@?<IIoBJIQ@>F<C<MQD$<O@<PN
@SFGPNDQ<J>CC<IOQ@MFNHmNNDBO
=<F<?@NPM?@BN=Mq?DQoMONJMODH@IOw
Mq?@OG@Q@M@M<NJ>CNmGEN@I?<NOKo
HoI?<B<M JIN?<B<MJ>CAM@?<B<M 
HoI?<B<M JIN?<B<MJ>CAM@?<B<M 

– Hockeykille

Kreativ busschaufför!
zRosor till den busschaufför, som en dag körde min mor

hem, fast än han egentligen inte behövde det. Resan började
vid Tappström, där bussen var 20 minuter försenad på grund av
köer. Då den kom till Sjöängen på Munsö hade anslutningsbussen till Sluts hage redan avgått. Bussen från Brommaplan skulle
vända direkt och gå tillbaka till Brommaplan. Chauffören ringde
sin chef och ﬁck klartecken till att köra bussen till Sluts hage.
Min mor som är över 90 år slapp att gå hem.
Tack till den kreativa chauffören!

3mGFJHI<qINF<M
0<I?M< (E@GG@0O@KC<IH@?K@MNJI<G

– Tacksam dotter

Ekerö budoklubbs jubileumsläger, som går av stapeln,
Lördagen den 26:e april är fulltecknat.
Det tog bara några dagar så var det mer än
70 anmälda. Så nu måste vi sätta P för fler
anmälningar, av säkerhetsmässiga skäl.
Det är jätteroligt att lägret blev så
uppskattat.
Ekerö Budoklubb vill däremot göra alla, som läser detta,
uppmärksamma på att klubben kommer ha
en sommarjudoskola (likt fotbollsskolan, fast judo istället),
vecka 32, i Tappströmsskolans gymnastiksal,
den 5:e, 6:e och 7:e augusti, för alla som vill träna judo.
För mer info om det, maila på judo@ekerobudo.com
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| öarna runt

Konsert I Ekebyhovskyrkan firades den 30 mars en musikalgudstjänst där Blue Voices och Lena stämmor tillsammans med instrumentalister sjöng ur musikalen Jesus Christ Superstar, varvat med
textläsningar kring Jesu lidande, död och uppståndelse.
FOTO: MARIANNE ABRAHAMSSON

Modevisning Söndagen den 30 mars fylldes Restaurang
Jungfrusund för en inspirerande kväll med mingel, mat, sånguppträdande och den stora modeshowen ”By leia d. Fashion Evening
Spring 2014”.

Kulturskolan och dess lärare bjöd in kommunens andraklassare

Återvinningsverkstad arrangerades i samband med det sjätte

i slutet av mars till att se första delen av föreställningen ”Bakom
muren” samt möjlighet att prova på allehanda instrument. Hela
föreställningen visades också i Erskinesalen.

födelsedagskalaset för Barnens eget bibliotek i Stenhamra den 6
april. Den som höll i själva skapandet var årets Trolldiplompristagare
Stig Holm. Läs mer om honom på sid 26 och 27.

FOTO: MARI ERIKSSON

FOTO: MARIE-THERESE KARLBERG

FOTO: OVE WESTERBERG

Upplev Maximum på riktigt
Tävla om biljetter!
Bygga nytt, Bygga om, Bygga till

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
Stenhamraskolan måndag den 12 maj kl 19.00
Så här gör du: Jämför cirkusbildergZhoZgh\aabmmZ]^_^f_^elhfÛggl
i den högra bilden. Ringa in felen och
sänd in hela annonsen till: MN, Box
100, 178 22 Ekerö senast fredag
26/4. Märk kuvertet ”Finn fem fel”.
Vinnare meddelas per post senast
fredag 9/5. Obs! En kupong per hushåll gäller.=n[[e^mm^k]bldoZebÛ\^kZl

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!

Sänd in hela annonsen senast 25/4

+

Namn ......................................................
Adress .....................................................
Postadress................................................

=

SANT!

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

Telnr dagtid .............................................

nyheter

MÄLARÖARNAS

i samarbete med

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

GOD MORGON

Mälaröarna

Fredagsmorgnar kl 7-9 Radio Viking 101,4 i samarbete med Mälaröarnas nyheter

Fredagsmorgnar kl 7-9 Radio Viking 101,4
Nu kan du höra Mälaröarnas nyheter 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 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 sänds fredagar kl 7-9 med repris på eftermiddagen kl 16-18
Nästa program 25 april pga uppehåll under långfredagen

nyheter

MÄLARÖARNAS
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Coaching till förändring!
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| familj

Nu vet vi via modern hjärnforskning att stress
dödar hjärnceller. Vi vet också vad som krävs för
att bilda nya. Räcker tiden till? Har du det som
du vill? Får du ﬂera liv? Vill du börja förändring,
från ett nuläge till ett önskat läge? Boka tid för
ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte.
Monika Keiller Sjövall, 0708-94 74 71
ACC certiﬁerad coach enl ICF,
Certiﬁerad Par- & DuoCoach

Vår älskade Mamma
Farmor, Mormor
och Svärmor

www.hampsanket.se

Kerstin
Eckhardt

Anita
Fredriksson

NYFIKEN?

Företagsstäd

Grattis Lowe på din 9-årsdag den 26 april önskar
mormor och morfar.

Elias Bäcke 8 år den 4 maj
gratuleras av farmor och
farfar.

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

www.ekerobudo.com

* 28 april 1940
har stilla insomnat
Stockholm 6 april 2014
Kenneth Annette Sussie
Thomas Linda
Barnbarn
Släkt och vänner
Begravningen äger rum fredagen
den 2 maj kl 11.00 i Ekerö kyrka.

Ekerökören

MADRINA
Law and Trading AB

  DÖDA

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

Bouppteckning
Arvskifte
Testamente
08-735 68 69



• Algot Karlsson, Ekerö,
avled den 15 mars i en ålder
av 96 år.
Stort grattis till Alvin
som fyller 5 år den 3 maj!
Många kramar från mamma
och pappa.

ȱã

IGNIS

Begravningsbyråer

Auktoriserad av SBF

Vi har begravningar fr 6.750 kr. Se prislista:
www.ekeröbegravningsbyrå.se

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?
Leif
Eriksson

Ring

Marianne
Carlfors

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

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

Skydda
datorna vid
åska
Ring

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

Binärdata AB
Anders Hjelm

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

• Erik Gustav Adolf Svensson, Adelsö, avled den 24
mars i en ålder av 94 år.

ANNA, KARL
MAGNUS och MARIA
med familjer
Släkt och vänner
Du har målat våra liv
med penseldrag av
minnen.
Älskvärda motiv som
bärs i våra sinnen.

  SÄLJES


Röd trädgårdstraktor med
dubbla knivar och uppsamlare. Lite småﬁx för den
händige. Pris 4 900 kr.
Ring 073-808 87 78.
Säljer en
helt oanvänd
kemtoa inklusive vätskan.
Praktisk till
båten eller
husvagnen.
Pris: 350 kr,
Mikael Nork, 070-770 93 07,
mikael.nork@hotmail.com
Nu säljer vi vår ﬁna husvagn
”Bosse”. En jätteﬁn och
fräsch vinterisolerad Fjällvagnen 520 GT -89.
Totalvikt 1220 kg. Besiktigad och gasoltestad -13.
Nästa besiktning -15. Välbyggd och stabil på vägen.
Nya sommardäck -12.
Vagn godkänd för 6 personer. 5-6 sovplatser. Bakre
avdelning, 3-4 platser,
avskild med skjutdörr.
El 230v /gasolvärme.
Stor kyl med frysfack, spis,
tv-antenn, förtältsmatta,
markis med väggar mm
Rök- och djurfri. Pris:
35 000 kr/högstbj. Mer
info, Heléne 076-123 72 11.

Begravningen äger rum
fredagen den 25 april
kl 14.00 i Skå kyrka.
Därefter inbjudes till
minnesstund i Stenhamra
församlingssal. Osa till
IGNIS Alfa/Ekerö
Begr.byrå tel 08-56031065
eller ekero@ignis.se
senast 22/4. Valfri klädsel.
Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden
tel 0200-88 24 00.

• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning samt
i mån av utrymme
• Manus tas inte emot per telefon eller fax. Vi uppskattar e-post!
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

PRIVATA ANNONSMARKNADEN



Binärdata AB

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

Grattis Elias önskar farmor,
farfar, farbror Patrik på din
6 årsdag. Hoppas du får en
jätteﬁn dag!

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

Mona Wiklund Cederborg

Med över 30 års samlad
erfarenhet skapar vi
tillsammans vackra minnen

* 19 juli 1935
† 2 april 2014



• Leif Christian Herrgård,
Lovö, avled den 26 februari i
en ålder av 73 år.

Välkommen att ringa
Stefan Tempelman 0708-790 696

Skytteholmsvägen 2, Solna

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

Vår kära

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

Valpar,
Dvärgschnauzrar.
Svarta
hanar
födda 23/11
längtar
efter egna
hem! Rastypiska med ﬁna
proportioner. Trygga, glada,
pigga och nyﬁkna. De har
stamtavla, är vaccinerade,
försäkrade osv. De är uppfödda i hemmiljö och förstår
”nej” ”varsågod” ”sitt” och
”kom”. Pris 8 000 kr.
Mer info 070-856 57 55,
maria@bellmansro.se

  KÖPES




Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt och
kunnigt bemötande.
08-400 258 35.
Husvagn/husbil köpes. Från
-88 till -04 små fel, fukt ej
hinder. Tacksam för alla
förslag. Rickard
076-265 08 87.

  ÖNSKAS HYRA




Hej, skötsam 53-årig svensk
man med fast jobb söker
stuga eller liknande för

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

långtidshyra. Har hund och
katt så idealet vore ju liten/
stor tomt. Maxhyra 8000
kr. 076-307 54 40.
Vi är en familj från Norrbotten som nu ska ﬂytta neråt
och söker därför ett boende
någonstans på Färingsö.
Vi är en lugn och skötsam
familj med 2 barn. Jag Anna
jobbar som inredare men
är för tillfället mammaledig.
Johan är ingenjör. Båda har
fast anställning. Vi är djur
och rökfria. Vi söker boende
från sommar/höst -2014
ca 6 mån till 1 år. Gärna i
Färentuna med omnejd,
50 kvm eller större men allt
är av intresse. Hör gärna
av dig! Mvh Anna,
tel: 070-258 44 98,
anna.bladh@outlook.com

  UTHYRES




St Paul de Vence, Franska
rivieran. Byhus i den kända
konstnärsbyn från 1600talet, ca 20 min m bil från
Nice ﬂygplats. Direktbuss.
3 våningar ca 80 kvm
för 4+2 pers. Liten terass
med utsikt över Medelhavet och Alperna.
Pris fr 4000 kr/vecka.
073-321 42 76.

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.
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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! 45

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




4,
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| larmet går

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

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

™

vi fixar det mesta

31 MARS
z Någon stjäl en soptunna från en tomt
i Stenhamra.
z Tjuvtankning sker på Statoil, Ekerö.
z En klotteranmälan inkommer från
ett företag på Bryggavägen, där någon
klottrat på fasad, fönster och en skylt.
z Stöld genom inbrott i villa inträffar
på Ekerö.
z Snatteri och försök till stöld sker i en
butik i Skå.




08-410 417 70

Kontakta oss idag så hjälper
vi dig!

www.alltjanstpoolen.se

info@alltjanstpoolen.se







Kattis
Klippotek

Hyr ut
ut ditt
din
Hyr
stuga
hus
skattefritt!
skattefritt!

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

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

Pråmvägen 4a innergården,
alldeles intill Ekerö centrum

Jag behöver
någon att prata
datorer med!
Ring

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

1 APRIL
z Polisen har hastighetskontroller vid
Träkvista skola, Närlundaskolan, på
Björkuddsvägen och Stenhamravägen. Sammanlagt får åtta personer
böter.


2 APRIL
z Polisen har hastighetskontroll på
Bryggavägen och på Stenhamravägen. Sex personer får böter och två
personer blir även av med sina körkort.
z Bedrägeri över internet sker mot en
privatperson i Lundhagen.
z Skadegörelse inträffar på OKQ8
Ekerö, där någon kört in i väggen.
z Två klotteranmälningar inkommer
från Ekebyhov.


Supermarket, Tappström.
z En cykelolycka mellan två cyklar
inträffar på gång- och cykelvägen vid
Lindö tunnel. Två personer förs till
sjukhus.


6 APRIL
z Snatteri av bensin inträffar på Statoil,
Träkvista.
z Stöld av glasögon sker på Tappströmsskolan.










3 APRIL
z Två klotteranmälningar inkommer
från Tappström.
z Stöld av frimärken inträffar på Konsum i Stenhamra.




7 APRIL
z Kopparlina från elkabel stjäls vid ett
inbrott i ett ställverk vid Sånga, Skå.
z Brandförsvaret rycker ut på ett larm
om att en person är instängd i en hiss
på Tegelbruksvägen. Vid framkomst
visar det sig att hissjouren redan har
hjälpt personen ut.




8 APRIL
z En villa i Stenhamra som är under
renovering utsätts för stöld.
z Brandförsvaret rycker ut på ett larm
på Ekerö som visar sig vara eldning av
en ﬂishög.


Service och reparationer
z HUSBILAR
z HUSVAGNAR




z SLÄP
z 4-HJULSMÄTNING




4 APRIL
z Biblioteket i Ekerö centrum utsätts
för skadegörelse.
z Försök till stöld av bil sker på infartsparkeringen Tappström.
z En person blir gripen för snatteri på
Ica Supermarket i Tappström.


  
Tel: 08-28 00 66, 076-830 66 36
Hammarkvarnsv 9, Skå ind.omr







5 APRIL
z Stöld av en plånbok inträffar på Ica
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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


Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP











11 APRIL
z Brott mot lagen om bristande tillsyn
av hund och katt sker på Ekerö.


12 APRIL
z Olaga intrång sker vid Lovö vattenverk, när tre män olovligen beträder
området.
z I anslutning till ovanstående blir en
person även omhändertagen för drograttfylleri samt narkotikabrott.


i säkra händer

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

Bokföring utan att åka till bokföraren

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

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

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

10 APRIL
z Två personer blir gripna för snatteri
på Ica Supermarket, Ekerö centrum.
z Stöld från ett lastbilsﬂak inträffar i
Skå, under tiden som föraren ligger
och sover i hytten. Han vaknar av att en
person hoppar ner från ﬂaket och åker
därifrån i bil.
z Stöld av en cykel inträffar utanför
Restaurang Väringgården, Ekerö.
z Klotteranmälan inkommer från
Ekerö centrum.
z En arbetsplatsolycka inträffar vid
Närlundaskolan.

info@pcakuten.se

Plasttunnor med lock

BRA FINANSIERING



PC Akuten

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

Var smart - börja nu!
Slipp långa väntetider!





Eldningstunnor

KÖRKORT I SOMMAR?

på parkeringen utanför hälsocentralen
på Ekerö.
z Försök till bedrägeri sker mot en
privatperson på Ekerö.
z Två klotteranmälningar inkommer
från Björkuddsvägen.



9 APRIL
z Egenmäktigt förfarande sker i Skå
där någon plockat ned en monterad
stenmur.
z Smitning från parkeringsskada sker
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FOTO: ARKIV

Stölderna av bensin från öarnas bensinstationer forsätter.

Plasttunna helgjuten

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

malkk
munsö adelsö lokala kennelklubb

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 2 rok, ca 57 kvm

Solig plan tomt

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ - FÄRINGSÖ 4 ROK, ca 121 kvm

Kommunalt v/a

Nära buss

Underbart sjöställe

Enplansvilla, bå -06

Bastu vid sjön & brygga

PRIS 6 900 000 kr/bud. TOMT 6 262 kvm . EP 103 kWh/m²/år . VISAS Sö 27/4 15.30-16.15. Hillersjönäsvägen 12.
EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

SMS:A 51479 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 064 kvm. EP 205 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Kvarnvägen
17. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 3 rok, ca 89 kvm

Högt belägen etagevilla

Sydvästläge

Underbar grönskande tomt

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2 rok, ca 58 kvm

Trevlig bostadsrätt i populära Blåsbacken

Garage i länga ingår

ACCEPTERAT PRIS 1 225 000 kr/bud. AVGIFT 3 644 kr/månad. EP 99 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Blåsbacksvägen 87. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 52425 TILL 71122

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 40141 TILL 71122

Charmigt enplanshus

SMS:A 36818 TILL 71122

SMS:A 50412 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ TRÄKVISTA 7 rok, 173 kvm + 114 kvm

Centralt belägen

Stor familjevilla

Trevlig trädgårdstomt med uteplats

Separat garage

Barnvänligt & populärt område

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr TOMT 1 011 kvm . EP 193 kWh/m²/år. VISAS To 24/4, ring för tidsbokning. Sö 27/4 12.30-13.15, öppen visning. Hummelvretsvägen 48. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

EKERÖ ÄLVNÄS Tomt med fritidshus

Separat gästlägenhet/studio

Tomt med möjlighet till avstyckning enl. detaljplan

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 - 8 rok, 278 kvm + 70 kvm

Stor arkitektritad villa i toppklass

Ljus och rymt om totalt hela 238 kvm

Gästhus om ca 50 kvm

Stor altan med sjöutsikt

ACCEPTERAT PRIS 6 875 000 kr/bud. TOMT 912 kvm . EP 47 kWh/m²/år. Herredagsvägen 4C. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 52842 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 5 750 000 kr. TOMT 994 kvm . EP 93 kWh/m²/år. VISAS Sö 27/4 14.00-14.45. Strandvägen 17b.
EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

Modern villa med sjönära läge och fantastisk vy

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, 178 kvm + 60 kvm + dubbegarage

Barnvänligt & populärt område

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA 5 rok, ca 92 kvm

Mälarutsikt

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 700 m² (friköpt).. VISAS Må 21/4 14.00-15.00. Älvnäsvägen
80. EKERÖ Oskar Ahlgren 070-826 83 00 oskar.ekero@svenskfast.se.

SMS:A 45194 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 9 975 000 kr/bud. TOMT 902 kvm . Jungfrustigen 4A. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 45965 TILL 71122

Nybyggt hus på södervänd strandtomt

SMS:A 55111 TILL 71122

SMS:A 31661 TILL 71122

EKERÖ GÄLLSTAÖ 5 rok, ca 230 kvm + garage och carport

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

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

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 3 127 kvm. EP 97 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Krevadvägen
2. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

