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Kommunen 
gick med plus
Resultatet för 2013 ligger på nära 52 miljoner 
kronor i överskott, vilket är 28,5 miljoner kronor 
högre än budgeterat. Stora investeringar väntar 
dock.  | 8

Personalbrist på fritids
Ekerö kommun är inget undantag när det gäller stora 
barngrupper och lite personal på fritidshemmen.  | 4

Allemansrätt som kostar
Det kostar både tid och pengar för markägare att se till 
att allemansrätten kan utnyttjas på ett säkert sätt.   | 6

” Bara efter den gångna helgen var vi först 
på måndagen i Ekebyhovs slottspark för att 
sanera väldiga mängder klotter på bänkar 
och lyktstolpar, bara för att få komma tillbaka 
på tisdag morgon och då se allt nerklottrat 
igen, denna gången hade även träden fått ny 
färg...”  | 36 tyck

Det spirar i Stenhamra
Både på Stenhamraskolan och fritidsgården i Sten-
hamra är det full fart med planteringar och trädgårds-
planeringar.   | 24

Serievinnare
Ekerö IK badminton har vunnit division 4 Stockholm 
och går upp i Division 3 nästa säsong.   | 28

Ny tränare
Ekerö tennisklubbs nye 
chefstränare blir Valentin 
”Valle” Manolescu. Han 
kommer närmast från 
Sollentuna TK. | 34

’’

Flagga hissades den 6 maj då
kommunens politiker och tjänste-
män samlades tillsammans med
Roslagsvattens chefer och personal
vid Ekebyhovs reningsverk, när det 
var ”kick-off”  för sammangåendet 
med Roslagsvatten och Ekerö
kommun inom VA-verksamheten. 
En smärre fadäs inträffade då flag-
gan visade sig vara upp och ned. 
Det hela rättades dock snabbt till 
av Adam Reuterskiöld (M), tekniska 
nämndens ordförande och Peter 
Carpelan (M), kommunstyrelsens 
ordförande. Till vänster på bilden 
ses också Roslagsvattens vice VD 
Tomas Adolphson.  | 9

FOTO:  EWA LINNROS  

Roslags-
vatten tar
över VA

Unik kinatapet 
restaureras
Papperstapeten på Kina slott från 
1700-talets mitt, konserveras nu 
varsamt.  | 26-27
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Välj 2 par betala 
för 1!

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Vi bjuder alltid på kaffe!

Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. 
Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, 
recept etc). Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-08-02.

Min bokade tid:

Namn...........................................datum....../..... kl.........
.
Butik..................................................................................

50%
VÄRDECHECK
S Y N U N D E R S Ö K N I N G

BOKA REDAN IDAG!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vid köp av nya kompletta glasögon, bjuder vi på ett extra par glasögon 
eller solglasögon med din egen styrka från utvalt sortiment (värde 2990:-). 
Gäller lagerglas + - 6/2. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller t.o.m. 14-08-02.

  

LIFE EKERÖ 
Hälsobutiken nära dig

Välkomna!
Vi finns på Jungfrusundsvägen 5

Nära Träkvista Torg
Tel: 010-543 35 65

Öppettider: 
Mån-fre 11-18. Lör 10-15

Life hjälper dig att vara som det 
var tänkt: Naturligt frisk, stark 

och harmonisk.

Vi rustar dig mot vardagens 
prövningar. 

Vi hjälper dig att äta för livet,  
motionera för livet och vila för livet. 

För vi vet att livet blir bättre,  
rikare – kanske även längre – 

om du försöker hålla dig naturligt 
frisk, istället för att sätta in panik- 

åtgärder när du blivit sjuk.

Välkommen till Life.

Life älskar 
livet.

Månadens produkt:

BLUEBERRY VISION 

295:- 

Nu har vi även 
växtbaserat 

MYGG- OCH 
FÄSTINGMEDEL! 

Testvinnare
 i Aftonbladet 2010

Kom in och prova 
WELEDAS 

härliga 
produkter!

 | mn2 

I Stenhamra odlar barnen såväl grönsaker som 
blommor för fullt, både på fritidsgården och på 
Stenhamraskolan. 

 FOTO: LO BÄCKLINDER

För andra året i rad firade kommunen att den hem-
tjänst, som bedrivs av flera olika utförare, rankas 
bland de högsta i landet.

 FOTO: LINDA BLANCKERT
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I din hand håller du 44 späckade sidor med 
information om allt som hänt på Mälaröarna 
under den senaste tiden. Från politiska 
diskussioner och viktiga samarbeten till 
valborgseldar och föredrag.

Att både personaltätheten och utbildnings-
nivån sjunker på skolornas fritidshem gäller 
såväl på Mälaröarna som i hela landet. Läs i 
detta nummer om hur kommunen handskas 
med detta problem.

För den som vill fördjupa sig i kommunens 
ekonomi finns också intressant läsning.

Vi berättar även senaste nytt om kommu-
nens två färjelinjer, samarbetet med Ros-
lagsvatten, som nu är officiellt igång samt en 
vision om en knutpunkt där både linbana och 
båtpendel ska länka Ekerö till fastlandet.

Besök av koreanska politiker, nattlig barn-
omsorg samt den hyllade och högt rankade 
hemtjänsten i kommunen, ger vi också en 
inblick i. För att inte tala om ett minutiöst 
restaureringsarbete som pågår på Kina slott.

Och så kulturen: kulturskolan växer så 
att den knakar och har flera nya ämnen i sitt 
utbud. På Fabriken kan unga tjejer få chansen 
att höja sina röster. Duktiga konstnärer och 
två nyutgivna böcker får också plats.

Tre välfyllda sportsidor, med en hel del 
motorsport, badmintonframgångar och en 
nystartad bågskytteklubb. 

Hittar du inte det du letar efter så får du 
gärna höra av dig och berätta det för oss!
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VILLOR / BOSTADSRÄTTER  / FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Med ett toppenläge i Lundhagen ligger denna rymliga, speciella villa med stor, härlig planerad

uppvuxen trädgård och viss sjöutsikt. Totalt 6 sovrum, hel källare med garage. Trevligt gästhus, ca

44 kvm med möjlighet till uthyrning. Del i sjötomt (1/5-del) där bad- och båtplats ingår.

Accepterat pris 5 200 000 kr Rum 8 rum, varav 5-6 sovrum Tomt 2 109 kvm Byggt 1951 Visas Sön 18/5
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Lundhagen
Sandviksvägen 6

Välplanerat sjönära hus från 1996 med bla tre

bra sovrum samt stort kök och vardagsrum.

Panoramafönster i köket som kan öppnas upp

ut mot stora altan i söder. Trevligt uppvärmt

uterum i anslutning till vardagsrummet. På

tomten finns ett nyrenoverat charmigt gästhus

som ej är inrett. Närhet till bad samt

närservice.

Accepterat pris 3 450 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 124 kvm + 24 kvm Tomt 1 100 kvm
Byggt 1996
Energiklass E
Ring för tidbokning

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Färingsö Kungsberga
Tians Väg 2

Arkitektritad villa med fantastisk utsikt på en

stor tomt med framtida möjligheter till

avstyckning. Detaljplan med kommunalt VA

för området är på gång. Naturnära fastighet där

du kan skymta Mälaren bakomvacker hästgård,

åker och äng. Stort hus med allt du kan behöva!

Nära affär, buss och skola. Ca 18min till

Bromma.

Rum 6 rum, varav 4 sovrum
Boarea 138 kvm + 77 kvm Tomt 5 371 kvm
Byggt 1945
Ring för tidbokning

Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Färingsö
Pilvägen 1

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Nu har du chansen att köpa en av de få

kvarvarade tomterna i Närlunda. Här säljs nu

tre tomter om ca 811-840 kvm, bra beläget nära

till skola och närservice. Ta chansen och bygg

ditt drömhus. Kommunalt V/A och el dras fram

till tomtgräns. Infartsväg med

anslutningspunkter kommer säljaren att

bekosta. Åk gärna förbi!

Accepterat pris 2 250 000- 2 500 000 kr
Tomt ca 811-840 kvm
Ring för tidbokning

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Närlunda
Sävstaholmsvägen 5

Accepterat pris 2 300 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 64 kvm Tomt 2 971 kvm Byggt 1965
Visas Sön 11/5 13.00-14.00 Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Munsö Flintvägen 5- Fritidshus med sjöglimt!

Accepterat pris 4 500 000 kr Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 200 kvm + 120 kvm Tomt 2 748 kvm
Byggt 2008 Energiklass C Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Munsö Draknäsvägen 39

Högst upp i västra Sandudden bygger C4-hus

rymliga villor om 198 kvm i två plan.

Vardagsrum o kök i öppen planlösning på övre

plan med stor terrass och utsikt! Ett bra

alternativ för den stora familjen med 5 st

sovrum och två badrum. Några minuters

promenad till buss, skola och förskola. Sista

huset av denna modell!

Fast pris 5 890 000 kr
Rum 7 rum
Boarea 198 kvm Tomt 1 003 kvm
Visas Sön 11/5 14.30-15.30
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Sandudden
Tallåsen 11



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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

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

KOMMUNEN | Ekerö kommun 
är inget undantag när det gäller 
stora barngrupper och lite perso-
nal på fritidshemmen. Skolverket 
presenterar i en ny undersökning 
att eleverna i fritidshem får allt 
sämre tillgång till personal, grup-
perna blir större och personalens 
utbildningsnivå sjunker.

I Ekerö kommun ligger snittet på 
10,2 elever per anställd på fritids-
hemmen. Det är förhållandevis nå-
got bättre då det ligger under snittet 
för hela landet, där varje anställd i 
genomsnitt ansvarar för 12,9 elever.

Under många år har antalet elever 
ökat procentuellt mer än antalet an-
ställda i landet, vilket lett till konti-
nuerligt försämrad personaltäthet. 
I Ekerö kommun är det inte någon 
större ökning, men det är fortfaran-
de stora grupper.

– Ja vi har ganska stora grupper. Vi 
har också precis som många andra 
kommuner, problem med att rekry-
tera fritidspedagoger. Det är egent-
ligen ingen som har gått eller som 
går den utbildningen i någon större 
omfattning. Om vi tycker att det är 
svårt att få tag på förskolelärare så är 
det ännu värre här då det inte finns 
några fritidspedagoger, säger An-
ders Anagrius, nämndansvarig för 

barn- och utbildningsnämnden i 
kommunen.

Det är ett stort problem att finna 
vägar för att höja utbildningsnivån 
hos fritidspersonalen. Det finns inte 
tillräckligt med pengar för att satsa 
på alla grupperna där man rent fak-
tiskt skulle vilja höja kompetensen. 
Just nu har barn- och utbildnings-
nämnden valt att satsa på förskole-
lärarna. 

– Visst vore det önskvärt att det 
funnits samma utbud som på för-
skolesidan att läsa in kurser under 
halvtid och på distans. Men jag tror 
att det är sämre möjligheter för 
fritidspersonalen. Det beror nog 
främst på att det är betydligt mer 
personal på förskolesidan än på 
fritidssidan och därför är utbudet 
större för förskolepersonal, säger 
Anders Anagrius.

I hela riket har 53 procent av års-
arbetarna i fritidshemmen en pe-
dagogisk högskoleexamen. Det är 
den lägsta siffran sedan Skolverket 
började föra statistik på området 
1994. För Ekerö kommun ligger den 
siffran på  endast 23 procent. Det är 
dock en liten ökning från 2009 då 
21 procent hade en pedagogisk hög-
skoleexamen.
– Vi vill egentligen få till stånd en 

diskussion med våra förskolor och 
skolor, för att se på vilket sätt man 
bäst skulle kunna starta ett arbete 
för att säkerställa en bra kvalitet i 

verksamheten när det gäller fritids-
hemmen. Det är väl där man måste 
börja tycker jag. Det är väldigt lätt 
att säga att vi måste in med mer per-
sonal men man måste ha en kvali-
tetsdiskussion också innan man går 
vidare, avslutar Anders Anagrius. 

När skolinspektionen gjorde den 
senaste tillsynen i Ekerö kommun 
2009, framgick bland annat att ”det 
är svårt att leva upp till skollagens 
krav att erbjuda en meningsfull 
fritid och stöd i barnens utveck-
ling. Personalen upplever att det på 
grund av barngruppernas storlek 
är svårt att se varje barn varje dag, 
vilket gör att varje barns behov inte 
tillgodoses.” Vidare att ”en stor del 
av tiden på fritidshemmet upplevs 
gå åt till att hålla uppsikt över bar-
nen på bekostnad av den pedagogis-
ka verksamheten.”  2010 bedömdes 
att Ekerö kommun hade inom de 
flesta områden vidtagit eller plane-
rade att vidta de åtgärder som be-
hövs. Skolinspektionen förutsatte 
att de planerade åtgärderna skulle 
genomförs. I år är det åter dags för 
Skolinspektionens regelbundna till-
syn. Då kommer man att följa upp 
effekterna av tillsynen 2009. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se  

Allvarlig utveckling 
på fritidshemmen

”Det är väldigt lätt att 
säga att vi måste in med 
per personal men man 
måste ha en kvalitets-
diskussion också”

ANDERS ANAGRIUS
NÄMNDANSVARIG 

BARN - OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KOMMUNEN | Nästan 25 000 barn i 
Sverige och 309 på Ekerö har svarat 
på frågor om sina rättigheter i Rädda 
barnens undersökning ”Ung röst”. 

Barn är stressade över betyg och 
skolarbete. I Ekerö kommun har 93 
procent under det senaste året nå-
gon gång eller många gånger känt 

sig stressade över skolarbetet och 86 
procent är stressade över betygen. 
34 procent oroar sig över att inte 
klara av skolan (tjejer 37 procent och 
killar 31 procent).  

På den öppna frågan i enkäten 
svarade nästan 10 000 barn med 
mängder av synpunkter, förslag, 

tips, uppmaningar och frågor. Am-
bitionen är att kunskapen ska spri-
das och att de som påverkar barns 
uppväxtvillkor ska ta den till sig och 
agera. Ung röst är Rädda barnens 
landsomfattande undersökning 
med barn i årskurserna 6 och 8 samt 
första året på gymnasiet. Frågorna 

omfattar såväl kommunala som na-
tionella ansvarsområden och sträck-
er sig över teman som inflytande, 
utbildning, trygghet, framtid och 
psykisk ohälsa.

Strandskyddet
upphör
KOMMUNEN | Vid årsskiftet upp-
hör det utvidgade strandskydd 
som finns i Ekerö kommun att 
gälla. Skyddet tillkom efter läns-
styrelsens beslut 1999 och gäller 
bland annat 300 meter från tätbe-
byggt område. 

Länsstyrelsen föreslår nu att 
skyddet ska fortsätta att gälla även 
efter den 31 december 2014 med 
vissa justeringar. I ett remissvar på 
detta förslag, skriver Ekerö kom-
mun att man vill uppmärksamma 
länsstyrelsen på att hela kommu-
nen utgörs av öar och att strand-
skyddsbestämmelserna har mycket 
stor inverkan. Man framhåller att 
det generella strandskyddet på 100 
meter från tätbebyggt område är 
tillräckligt, att det finns en stor för-
ståelse bland medborgarna för att 
detta efterlevs och att det utökade 
strandskyddet är oacceptabelt.

 

KOMMUNEN | Länsstyrelsen har 
beviljat Ekerö kommun 620 000 
kronor i bidrag för att finansiera 
hälften av ett naturvårdsprojekt 
som syftar till att stärka biologiska 
värden i Sanduddens sandmiljöer.

Tanken är också att ytterligare 
biologiska värden ska kunna eta-
bleras och att naturupplevelsen för 
de boende i området ska stärkas. 
Satsningen på Sanduddens sand-
miljöer är tänkt att skapa en iden-
titet och stolthet samt ökad livs-
kvalitet och känsla av närhet till 
naturen hos sanduddenborna.
Bland annat ska pengarna använ-
das till att utarbeta skötsel- och 
ansvarsplaner, arrangera trädgårds-
mästar- och naturguidningar, pro-
ducera skyltar och informations-
material samt ta fram pedagogiskt 
underlag för lärare att använda i 
undervisning.

Fasadrenovering
EKEBYHOV | Fasaden på 
Ekebyhovs slott  renoveras som 
ett led i att behålla och underhål-
la kommunens kulturarv. Under 
april och maj kommer en under-
hållsmålning att ske på herrgårds-
byggnadens södra samt östra fasad. 
Under renoveringstiden kommer 
verksamheterna i slottet att fort-
sätta som vanligt.

620 000  

”Det är väldigt lätt att 
säga att vi måste in med 
mer personal men man 
måste ha en kvalitets-
diskussion också”



Priserna gäller vecka 00 t o m söndag 00/00-14 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Striploin, biff 
 US Beef. Ursprung USA.       

 399k   
 /kg 

 Eriks såser 
 Lallerstedts.   230 ml.   

Olika smaker.   

   Jfr pris 64:80/liter.    

 14  90 
 /st 

 Mega 
Marshmallows 
 Rocky Mountain.   790 g.

  Mega stora marshmallows.   

   Jfr pris 63:10/kg.    

 49  90 
 /st 

Vi fi xar mat till vårens och sommarens fester. 

Smörgåstårtor, buffeér, uppläggningar och vanliga 

tårtor, allt kan du beställa av oss och få tid över till 

dina gäster. Prata med oss eller någon av våra 

duktiga medarbetare. Vi hörs! 

/Lillemor och Anna.

 299k   
 /kg 

 Ribeye-entrecôte 
 US Beef. Ursprung USA.       

 Hos oss hittar 
du Stubbs 
goda marinader 
och såser! 

 Tenderloin, oxfi lé 
 US Beef. Ursprung USA.        Stubbs 

såser och 
marinader 
 Gourmet house.       

Från vår manuella 
manuella köttdisk

 5k   
 /st 

 Bakpotatis 
 ICA.      

Beställ
hos oss!

 299k   
 /kg 



6  | nyheter 

MÄLARÖARNA | Att leva och bo 
på Mälaröarna innebär för de allra 
flesta att man använder sig av 
allemansrätten allt som oftast. 
Denna unika förmån går ut på att 
vi får röra oss fritt i naturen, oav-
sett vem som äger den, så länge 
vi inte stör eller förstör.

StenbrottVandra, cykla, rida, campa 
– möjligheterna är oändliga för den 
som vill komma ut i den svenska 
naturen och rör man sig utanför 
tätorterna på Mälaröarna, utnyttjar 
man oftast allemansrätten så snart 
man lämnar sin egen tomt och går 
ut i naturen. En rättighet som vi är 
ensamma om, även om liknande 
system bland annat finns i våra 
grannländer.

– Allemansrätten är ingen lag 
utan det är alla andra lagar som 
gränsar till den som inskränker rät-

tigheterna. Du får till exempel inte 
fika på någons altan, då blir det 
hemfridsbrott, berättar Mats Karls-
son, tillförordnad närpolischef hos 
Ekerö närpolis.

Motorfordon omfattas inte heller 
av allemansrätten.

– Trafiklagstiftningen reglerar till 
exempel att man inte kan ta en bil 
och köra hur som helst i skogen

Våra husdjur får vi dock ta med 
oss ut i naturen. Hunden får följa 
med på promenaden, men med vis-
sa restriktioner.

– I Ekerö kommun gäller endast 
kopplingstvång i Ekerö centrum 
och i Drottningholmsparken, för-
utom på ”Hundön”, där hundarna 
får springa fritt. I övrigt får man ha 
hunden lös förutsatt att man har 
kontroll över den, berättar Mats 
Karlsson.

Kopplingstvång gäller dock i hela ri-
ket och då även på Mälaröarna, un-
der perioden 1 mars till 20 augusti 
då djurlivet är känsligt.

Som en av Sveriges hästtätaste 
kommuner genomkorsas Mälaröar-
na av mängder av ridstråk. Så länge 
man inte gör åverkan på marken, rör 
sig så nära de boende att de störs el-
ler stör djur som finns på ägorna, är 
det tillåtet att rida på annans mark.

Enligt en SIFO-undersökning 
som gjordes 2013 tycker 92 procent 

av allmänheten i Sverige att alle-
mansrätten är viktig att försvara, 
detta gällde både markägare och 
andra. Men med så stora friheter är 
det oundvikligt att det blir problem 
emellanåt.

– Eftersom allemansrätten inte är 
någon lag är det svårt att avgöra om 
det är på grund av den som vi får in 
ärenden. Visst händer det att en eller 
annan trampar iväg med sin häst där 
de inte borde rida och orsakar åver-
kan, men det är sällan som vi får in 
tydliga ärenden som är en följd av 
att människor utnyttjat allemans-
rätten, säger Mats Karlsson.

En del ärenden där hundägare 
inte haft kontroll över sina hundar 
kan också härledas till att de utnytt-
jat allemansrätten på fel sätt.

Allemansrätten gäller även vat-
ten. Man får bada, övernatta och 
till och med lägga till vid någon an-

nans brygga, förutsatt att man inte 
stör ägaren. Att jaga och fiska krä-
ver dock tillstånd, förutom att fiska 
med spö och andra handredskap vid 
kusterna och i de fem största sjö-
arna.

Som markägare finns det möjlighet 
att genom tillstånd från kommunen 
sätta upp skyltar om ”Privat mark” 
om särskilda skäl förekommer. Men 
generellt sett sträcker sig allemans-
rätten långt och markägare kan till 
och med bli skyldiga att ordna möj-
lighet för allmänheten att kunna 
komma igenom beteshagar, om de 
ligger så att de hindrar allmänheten 
att komma fram till viktiga frilufts-
områden.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

En unik möjlighet för alla att nyttja naturen

ALLEMANSRÄTTEN

STENHAMRA | I det vackra 
försommarvädret söker sig 
många mälaröbor ut i naturen. 
Stenbrottet i Stenhamra är en 
av de platser som är populära 
för både äldre och yngre perso-
ner. Men vad har markägaren för 
ansvar om någon ramlar ner från 
ett stup?

– Om du som markägare har byggt 
en grillplats eller vindskydd och 
den sedan förfaller och någon gör 
sig illa när de trampar på en rostig 
spik, då kan du bli skadestånds-
skyldig. Du är alltså skyldig att un-
derhålla de anläggningar som du 
själv byggt. Men om någon snubb-
lar direkt på marken och skadar sig, 
då har man inget ansvar, förklarar 
Nils Hallberg, miljörättsjurist på 
Naturvårdsverket de komplicerade 
reglerna i en något förenklad tapp-
ning.

Stenbrottet i Stenhamra är en 
plats som lockar många besökare, 
framförallt under de varmare må-
naderna då de vattensamlingar som 
finns där är attraktiva badplatser. 
Stenbrottet ägs av bostadsrättsför-
eningen Stenhuggarebyn och följde 
med som en ”bonus” när de köpte 
byn från Stockholms stad. 

Här finns många platser som bär på 
potentiella skaderisker, fallrisken 
är till exempel stor om man klättrar 
runt på de höga klipporna. I stora 
delar av stenbrottet finns det stäng-
sel som satts upp av Stockholms 
stad, men dessa är på en hel del 
platser nedrivna och vandaliserade.

– Vi tänker sätta upp flaggspel för 
att varna på de ställen som stake-
tet är nedrivet. Varningsskyltar om 
rasrisk vid stenbrottets ingångar 
planerar vi också för, berättar Gun-
nar Landborg som sitter i förening-
ens styrelse.

Ibland kan en markägare ha ålagts 
ett ytterligare ansvar kring att ha 
vissa säkerhetsarrangemang, men 
enligt Gunnar Landborg finns inga 
sådana direktiv för just Stenbrottet.

Att hålla staketet i skick är dock 
inte det enda arbete som fören-
ingen får till följd av att platsen är 
tillgänglig för allmänheten. Avlägs-
nande av dumpad asfalt och annat 
avfall som tippats i stenbrottet av 
mindre nogräknade personer, klot-
tersanering och skräpplockning 
innebär också en tung arbetsbörda, 
förutom allt underhållsarbete.

– Jag har räknat ut att vi skulle behö-
va lägga 1 000 arbetstimmar för att 
få ordning på allt som behöver åt-
gärdas, berättar Gunnar Landborg.

Så vitt han vet har det aldrig skett 
några allvarliga olyckor på platsen 
efter att den upphörde att fung-
era som arbetsplats på 1930-talet, 
men han är väl medveten om att det 
finns många potentiella faror. Ras-

risken är stor på många platser och 
stupen är höga och branta.

– Om det sker mycket olyckor på 
en plats så kan man försöka få till 
ett samarbete med kommunen el-
ler länsstyrelsen för att finansiera 
säkerhetsarbetet, säger Nils Hall-
berg.

När det gäller Stenbrottet har 
dock inga sådana avtal slutits. Både 

kommunen och länsstyrelsen har 
bidragit till bland annat ett skylt-
projekt för att göra områdets histo-
ria känd, men när det gäller säker-
hetsarbetet vilar arbetet helt och 
hållet på bostadsrättsföreningen. 

De är dock stolta över sitt sten-
brott och vill att det även fortsätt-
ningsvis ska vara öppet för allmän-

heten, även om det innebär mycket 
jobb för dem. Nytt för i år är till och 
med en fast eldplats med vedförråd 
som de hoppas ska hålla ungdomar 
från att klättra upp på klipporna 
och elda där.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stora kostnader och tungt arbete 
drabbar Stenbrottets ägare hårt

Det finns många  riskfyllda miljöer i Stenhamra stenbrott och arbetet med att hålla efter säkerheten vilar tungt på 
markägarna.                             FOTO: LO BÄCKLINDER

”Visst händer det att 
en eller annan trampar 
iväg med sin häst där 
de inte borde rida och 
orsakar åverkan”

Utnyttjandet av allemansrätten ger merjobb för markägare

”...om någon snubblar 
direkt på marken och 
skadar sig, då har man 
inget ansvar”



 
 

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

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 11 MAJ

Munsö kyrka 11.00 

SÖNDAGSMÄSSA, Mårten Mårtensson 
orgel: Birgitta Ruthberg

SÖNDAG 18 MAJ

Adelsö kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA 
Henrik Hammar, Mona Wikborg,  
Barnkören under ledning av Mie  
Johansson, Bibelutdelning till 6-åringar

EKERÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 11 MAJ

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA
Jonas Gräslund, Sång: Lennart Lundblad 
Ekerö kyrkokör, dirigent:  Kerstin Baldwin

SÖNDAG 11 MAJ

Ekebyhovskyrkan 16.00 

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST
Jonas Gräslund, orgel: Roger Tanner

ONSDAG 14 MAJ

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Henrik Hammar,  
musik: Daniel Stenbaek

LÖRDAG 17 MAJ

Ekerö kyrka 15.00

KONSERT – SÅNGER OM KÄRLEK

SÖNDAG 18 MAJ 

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA – BEVARAD FRÅN DET 
ONDA, Mårten Mårtensson,
orgel: Kerstin Baldwin
Ekerö kyrka 18.00

KONSERT - Musikklass Adolf Fredrik

SÖNDAG 18 MAJ

Ekebyhovskyrkan 16.00 

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Peter Strömmer, Barnkören under ledning 
av Helena Hansson & Marie Björnvad

ONSDAG 21 MAJ

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Mårten Mårtensson 
musik: Daniel Stenbaek

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 11 MAJ

Sånga kyrka11.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Lars Brattgård, orgel: Jonas Lundahl

ONSDAG 14 MAJ

Timmermannens kapell 18.30

VECKOMÄSSA,Yngve Göransson 
orgel: Rickard Backlund

SÖNDAG 18 MAJ

Färentuna kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson, orgel: Rickard  Backlund

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 11 MAJ

Lovö kyrka 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST  
Karin Frödinger, orgel: Roger Tanner 

SÖNDAG 18 MAJ

Lovö kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ & STORA,  
Marianne Häggkvist, Lovö barnkör under 
ledning av Klara Valkare

ONSDAG 22 MAJ

Lovö kyrka 19.00

VÅRKONSERT Lovö kyrkas kör 

Världen som nu 
föds på nytt ...

Varje år händer det – men ändå är det lika fantastiskt. 
Det frusna, kalla, bruna och gråa försvinner och ljuset, 
grönskan och blomsterprakten bara strömmar emot oss i 

ett otroligt överflöd.
Ibland kan också livet kännas bottenfruset och mörkt – men 

ett vårens under kan ske också där. Så här formulerade en psalm-
diktare (E.M Arndt) den djupt mänskliga erfarenheten 1819:

På mörkrets välde gör du slut
och leder mig i ljuset ut.

MUSIK
TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 11.45

LUNCHMUSIK, Från A till Ö: D Kerstin Baldwin orgel

LÖRDAG 17 MAJ
15.00 Ekerö kyrka

KONSERT – SÅNGER OM KÄRLEK
Ett program med: kerstin Baldwin, Helena  
Hansson, Birgitta Ruthberg, Klara Valkare, 

SÖNDAG 18 MAJ
18.00 Ekerö kyrka

KONSERT – Musikklass från Adolf Fredrik, (inträde)

ONSDAG 21 MAJ
19.00 Lovö kyrka

VÅRKONSERT – Lovö kyrkas kör, dirigent: Vivi-Ann Gäfvert 

BASAR – KÖRCAFÉ  
LÖRDAG 10 MAJ
Stenhamra församlingsgård 11.00-15.00

Färingsö syförening anordnar en basar med försäljning  av  
diverse hantverk och annat fint. Kaffeservering.  
Dagen avslutas med Körcafé i Herman Palmsalen kl 14.00! 

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

10/5 Samtal om religionsmöte, 
 Marianne Abrahamsson, Barbro och 
Lennart Arlinger 
17/5 Att växa i tro, Christian 
Appelsved intervjuar ungdomar 

“Smått och gott”
MÅNDAG
Ekebyhovskyrkan 18.30-21.00

12/5 TEOLOGI FÖR NYFIKNA 
Den heliga Anden – vem är hon?

TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15

MEDITATION enligt zazen metoden

Färentuna församlingshem  12.00

TISDAGSSOPPA
13/5 Rickard Backlund, Yngve Göransson
13/5 kl 11.00 Bibelstudium,  
Yngve Göransson

Ekebyhovskyrkan 13.30-15.00

20/5 BLÅ CIRKELN

Kyrkornas second hand 13.00-20.00

INLÄMNINGEN ÖPPEN

ONSDAGAR
Stenhamra församlingsgård 17.30

ONSDAGSCAFÉ,  Birgitta Sommarbäck 
Ekebyhovskyrkan 19.00-21-30

UNGDOMSKVÄLL

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan

11.45 LUNCHMUSIK 12.00 SOPPLUNCH 
Stenhamra församlingsgård 

kl 12.00 SOPPLUNCH  
8/5 Yngve Göransson, Birgitta Sommarbäck 
15/5 Bo Svenungsson, trollande infektions-
läkare 
8/5 kl 18.00 GUDSTJÄNSTFÖRBEREDELSE  
Yngve Göransson

LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, 10.00-14.00 

GRILLKVÄLL
ONSDAG 21 MAJ
Stenhamra församlingsgård 18.00

TRADITIONSENLIG TERMINSAVSLUTNING 
för alla våra grupper  och verksamheter.  
ANDAKT OCH UNDERHÅLLNING  
i Herman Palmsalenmed församlingens körer 
och grupper 
GRILLNING PÅ INNERGÅRDEN. 
”ALLA KOMMER ATT VARA DÄR!”

 

Gud, välsigna oss i vårens tid,
att vi gläds över varje grönskande knopp,
varje timme av ljus,
varje vårlig bris.
Gud välsigna vår pånyttfödelse.       

Ur Bönboken Tro och Liv

bju
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– Jag kan med stolthet överlämna 
denna välskötta kommun till min 
efterträdare. Det känns kul att kun-
na konstatera att vi för nionde året i 
rad, har en väldigt stark ekonomi i 
kommunen, sa Peter Carpelan.

Resultatet för 2013 ligger på 51, 
741 miljoner kronor i överskott, 
vilket är 28, 5 miljoner kronor hö-
gre än budgeterat.

– Överskottet beror bland annat 
på högre skatteintäkter, ett bättre 
finansnetto, det vill säga räntorna 
är lägre och vi har bättre omsätt-
ning på våra lån samt ett antal för-
säljningsintäkter som varit högre 
än det vi budgeterat för. Budget-
marginalen ligger också väsentligt 
högre, sa Peter Carpelan och till-
lade att kommunens verksamheter 
har en god budgetdisciplin. Den 
nämnd som haft ett underskott är 
socialnämnden, där man fått skju-
ta till extra medel utöver budget, 
vilket gör att man tror att resulta-
tet för 2014 kommer att se bättre 
ut för nämnden. De investeringar 
som gjorts har egenfinansierats och 
under 2013 har inga nya lån tagits. 
Under 2013 har man däremot inte 
lyckats beta av på låneskulden, som 
ligger på 370 miljoner kronor.

Samtliga partirepresentanter tog 
plats i talarstolen för att kommen-
tera årsredovisningen och först ut 
var socialdemokraternas Hanna 
Svensson:
– Även om ekonomin ser relativt 
bra ut på papperet och vi har ett 
överskott, beror detta på försälj-
ningar och det gör det regelmässigt 
i kommunen, eftersom vi säljer ut 
våra ägodelar och gemensamma 
fastigheter, sa socialdemokraternas 
Hanna Svensson.

Hon var positiv till att renove-
ringen av skolorna kommit igång 
och hoppades att det akuta under-
hållet nu kan minskas. 

– Vi är en växande kommun. Vi 
har för stora barngrupper, vi behö-
ver fler äldreboenden, idrottshallar 
och kanske också ett badhus. Om vi 
tänker långsiktigt, kanske vi kan få 
till det här, sa Hanna Svensson.

Detta var även den sista årsredo-
visningen för Öpartiets Ylva Fors-
lid, som efter denna mandatperiod 
kliver av efter åtta år i politiken. 
Hon ifrågasatte om Ekerö kommun 
verkligen är välskött.

– Är målet för en kommuns verk-
samhet att göra så stort överskott 
som möjligt? Vi ska ha ett stort 
ekonomiskt ansvar och vi ska leva 
upp till målet på två procents över-
skott men det jag nu talar om är när 

resurser inte används när behov 
finns, sa Ylva Forslid och relaterade 
till barn- och utbildningsnämnden 
och kulturnämnden som gått med 
överskott, samtidigt som de inte 
uppfyllt sina mål. 

– Oavsett vad jag har pekat på 
och vad alla kommer att säga här i 
talarstolen i kväll, kan vi inte säga 
att vi är en välskött kommun. Förra 
sommaren efter den långa, kalla 
snörika vintern, hade vi inte resur-
ser eller kraft att låta de svagaste 
och mest utsatta i vår kommun, de 
multihandikappade barnen få åka 
på sommarläger. Jag hoppas verk-
ligen att det aldrig mer kommer att 
hända i vår rika kommun.

Folkpartiets Gunilla Lindberg be-
römde tjänstemännens arbete med 
sammanställningen av årsredo-
visningen och tyckte den både var 
lättläst och intressant. 

– Jag kan däremot inte låta bli att 
undra vad som döljer sig bakom all 
denna text och bakom siffrorna. 
Hur kan man översätta redovis-
ningens torra fakta till verklighe-
ten? Vad händer till exempel med 
barnen som inte lärt sig skriva och 
läsa efter sitt tredje läsår? Idag är det 
85 procent som uppnår målen, vad 
händer med de återstående 15 pro-
centen? Och varför har vi ännu inte 

lyckats erbjuda de lite stökiga ung-
domarna som drar på byn, lämpliga 
samlingsplatser att vara på? Det 
är lätt att dras med i den positiva 
beskrivningen av redovisningen 
när vi ser att kommunen klättrar 
på diverse rankinglistor, men vad 
bryr sig verkligheten om målplace-
ringar, särskilt som de ofta ställs i 
jämförelse med andras mål. 

Miljöpartiets Lena Holst tog också 
upp det som inte syns i årsredovis-
ningen, människorna. 

– En fråga till er på högra sidan, 
har ni räknat ut hur mycket bespa-
ringarna på elevhälsa, speciallärare, 
skolor för barn med särskilda be-
hov och drogförebyggande insatser 
kommer att kosta senare? Har ni 
räknat på vad ett samhälle med fler 
som står utanför kostar?

Hon tog även upp trafiksituatio-
nen, något som också Kjell-Erik 
Börjesson (C) talade om.

– En utmaning som vi alla om-
fattas av, är att göra det möjligt för 
våra medborgare att ta sig till och 
från jobbet. Vi står inför en fram-
tida trafikinfarkt om inte kraftfulla 
åtgärder vidtas för att säkerställa en 
rimlig situation för oss som bor på 
öarna. Bekymret är att vi inte äger 
frågan utan är beroende av andra 
kommuner och myndigheter och 
deras beslut.

Utöver de olika trafiklösningar 
såsom breddning av Ekerövägen, 
pendelbåtstrafik, cykelvägar med 
mera, framförde Kjell-Erik Börjes-
son centerpartiets önskan att låta 
Mälaröarna ta del av EU:s lant-
bruksprogram, gärna i samarbete 

med södertörnskommunerna, för 
att utveckla hela kommunen.

Sivert Åkerljung (KD) sa att han 
var stolt men inte nöjd, dock lite 
tårögd över flera positiva delar i 
årsredovisningen. Såsom lärare, 
är skolresultaten något som ligger 
extra varmt om hjärtat, förklarade 
han.

– Jag blev väldigt glad när jag 
läste SKL:s öppna jämförelser om 
den svenska skolan. Där finns 
Ekerö kommun med bland topp 
20-kommuner som presenteras i 
landet. Jag personligen tycker att 
det är faktiskt större att vi har gått 
från plats 32 till plats 19 i landet, än 
att meritvärdet är på 14:e plats. 19:e 
plats i SKL:s jämförelse där man tar 
hänsyn till massa parametrar, det är 
verkligen fantastiskt bra, sa Sivert 
Åkerljung.

Gina Rosales (V) klädde årsredo-
visningen i olika skor, för att se 
”hur bekväma” de egentligen var.

– Oppositionspolitikernas vikti-
gaste uppgift är att pröva, utvärde-
ra, peka på brister och låna andras 
skor ett litet tag, sa Gina Rosales.

Hennes bild var vårdskor som 
sprang fort och effektivt men som 
inte alltid hann ha kontakt med 
sina bärare och ungdomsskorna 
som gav skavsår av psykisk ohälsa. 

– Alla skor har ett gemensamt, att 
alla deras mål nästan är uppnådda. 
Inga tappade klackar och inga loss-
nade sulor. ”Bo-skorna” är ett stort 
problem bland våra ungdomar. Här 
måste vi med gemensamma krafter 
komma tillrätta med ett allvarligt 
samhällsproblem, att bygga fler 
hyresrätter. Ett av dagens modeord 
är att leverera. Årsredovisningen 
är en dokumentation på vad vi har 
levererat till kommuninvånarna. 
Den frågan vi måste ställa oss är om 
kommuninvånarna är nöjda med 
vad vi har levererat 2013, sa Gina 
Rosales och tackade också för sig 
då även hon lämnar sitt politiska 
uppdrag.

– Jag tror att vi alla som sitter 
här vet att behoven alltid kommer 
att vara större än resurserna. Vårt 
primära uppdrag är att fatta beslut 
som ibland inte är helt enkla, men 
som innebär att vi måste ta ett an-
svar för att fördela de resurser som 
samhället, i det här fallet Ekerö 
kommun har. Förslaget i årsredo-
visningen som allianspartierna nu 
lägger fram, innebär bland annat 
att hälften av överskottet sparar vi 
för att stärka kommunens kassa och 
det egna kapitalet. Men, vi sam-
lar också i ladorna för kommande, 
sämre tider. Regeringens har nu ta-
git ett beslut som möjliggör en re-
sultatsutjämningsreserv, den lada 
som vi kan putta in pengar i för att 
spara till sämre tider, sa Peter Car-
pelan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kommunens resultat 
dryga 50 miljoner plus

ÅRSREDOVISNING

KOMMUNEN | Kommunfullmäktiges möte den 22 
april inleddes med kommunens årsredovisning. 
För tre av kommunfullmäktiges ledamöter, var 
det sista gången de deltog. En av dem var kom-
munstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M). 

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

Driftredovisning Ekerö kommun 2013. 
*) Utfall tekniska nämnden inklusive ianspråktagande av öronmärkt eget 
kapital för extra underhållssatsning av verksamhetslokaler. År 2013 = 3 749 
tkr, 2012 = 15 453 tkr, 2011 =10 798 tkr. I enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut i samband med behandling av årsredovisning 2010 när 30 mkr reser-
verades.  KÄLLA:  EKERÖ KOMMUN

Illa hanterad
rå kyckling 
KOMMUNEN | Den råa kyck-
lingen fick ligga framme och tina i 
en plastback i flera timmar, mari-
nerades och frystes sedan in igen 
för senare tillagning. Det är inte 
en godkänd livsmedelshantering, 
enligt Ekerö kommuns miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer som nu 
kräver att restaurangen ifråga han-
terar maten på ett sådant sätt att 
kunderna inte utsätts för risker. 
Kycklingen hade vid den mätning 
som gjordes en temperatur på 16 
grader. Vid inspektionen uppda-
gades även att andra köttprodukter 
än angivna på menyerna använts. 
Detta uppges nu vara åtgärdat.

Miljö- och hälsoskyddskontoret 
kommer följa upp att hanteringen 
av kyckling sker på ett sätt som 
inte riskerar att utsätta kunderna 
för osäkra livsmedel.

99
födelsedagsbarn  
den 28 april
KOMMUNEN | 28 april är dagen då 
flest mälaröbor fyller år, 99 styck-
en närmare bestämt. Statistiska 
centralbyrån har på uppdrag av 
Nyhetsbyrån Siren kartlagt vilken 
dag på året då flest kommunmed-
borgare fyller år. 

Ökade priser 
på fritidshus
KOMMUNEN | Fritidshuspriserna 
i Ekerö kommun har stigit med 36 
procent under de senaste fem åren 
och därmed hamnar kommunen 
i topp i länet tillsammans med 
Upplands Bro. Detta visar statistik 
som ”Mäklarstatistik” tagit fram 
på uppdrag av Fastighetsbyrån. 
Vallentuna hamnar i botten bland 
länets kommuner då priserna 
har sjunkit med 12 procent under 
samma tidsperiod. I hela landet har 
Karlshamn haft den största prisök-
ningen med 172 procent och Nora 
hamnar i botten med en sänkning 
på 44 procent.

Asbest i skola
EKERÖ | I samband med renove-
ring av en fuktskada i Birkaskolan, 
upptäcktes förekomst av asbest. 
Delar av skolans lokaler fick stäng-
as och en sanering av asbest sat-
tes in. Faran kunde dock avblåsas 
då mätvärdena låg under vad som 
kallas hygieniskt gränsvärde. Detta 
innebär att elever och personal inte 
exponerats av för höga mängder 
asbest. 

Gamla mattor i lokalerna är bort-
tagna och lim har avlägsnats. De 
upptagna hålen är igenlagda och 
golvet är nyspacklat. Arbetet med 
att åtgärda fuktskadan är dock inte 
klart. De berörda klassrummen 
används inte till dess renovering-
en är klar. Asbest kan finnas på 
flera ställen. Därför kommer nya 
mätningar att göras innan man tar 
lokalerna i bruk igen. Asbest är inte 
skadligt så länge man inte bearbetar 
det. 
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EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

SVENSKT KVALITETSINDEX mäter varje år hur nöjda 
säljare och köpare är med sina fastighetsmäklare. 
Mäklarhuset har toppat listan sedan första dagen!

Sex år i rad nu, och vi är fortfarande lika för  vånade.
– Vi gör ju bara vårt jobb! Precis som vanligt.

Så ska du sälja din bostad – ring alltid Mäklarhuset!
Vi jobbar på som vanligt. Tack för ordet.

Johan Siönäs

Bäst 
i test!

Vårshoppa 
snygga 

kvalitets-
kläder 
till låga 

grossist-
priser! 

Direkt från 
vårt lager! 

OUTLET
PÅ ADELSÖ!

Jackor, 
tröjor, 

kepsar, 
väskor, 

paraplyer, 
småfynd, 

bokloppis, 
sport & 
fritid!

Den stora grossistens lilla outletbutik 
med det breda sortimentet! Du hittar oss på Adelsö 
Ringväg 251. Även kallat Hanmora - Röda gården.

Ring gärna på 08 - 560 521 65!

Öppet: måndag-torsdag 9-17, fredag 9-16, lördag 10-13
Välkommen! Garanterat trångt & trivsamt!

Vi accepterar självklart kontokort!

KOMMUNEN |Den 6 maj 
samlades kommunens 
politiker och tjänste-
män tillsammans med 
Roslagsvattens chefer och 
personal vid Ekebyhovs 
reningsverk, för en  ”kick-
off” för sammangåendet av 
VA-verksamheten mellan 
Roslagsvatten och Ekerö 
kommun. 

Kick-offen inleddes med 
tal och först ut var Tomas 
Adolphson, vice VD för Ros-
lagsvatten:

– Det känns lite som en 
skolavslutning fast det egent-
ligen är en start. Men för min 
del är det en samling efter ett 
långt arbete med den här in-
tegrationen. Det känns jätte-
kul att det är igång nu och vi 
känner att det passar bra att 
Ekerö kommun kommer in 
i vår familj. Vi lever ju med 
liknande omständigheter ute 
i Österåker, Vaxholm, Val-
lentuna och Knivsta. Det är 
stora omvandlingsområden 
ute i periferin som Ekerö och 
som kräver lite extra kunska-

per och erfarenhet. Det tror 
jag vi kan bidra med.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Peter Carpelan (M) tog 
vid.

– Det här samarbetet känns 
mycket bra och jag tror också 
att det här är en trend att 
kommunerna samverkar, 
vilket  är bra för hela Stock-
holms län.

Efter ytterligare några ta-
lare, hissades en flagga med 
Roslagsvattens logga. Där-
efter bjöds det på korv och 
rundvandring på renings-
verket. Mats Falås, tidigare 
VA- och renhållningschef i 
Ekerö kommun men som nu 
arbetar nu på Roslagsvatten, 
ledde rundvandringen. 

Roslagsvatten bildades 1989 
som Sveriges första kom-
munägda VA-bolag och har 
under de senaste 10 åren ägts 
av Österåker, Knivsta och 
Vallentuna kommuner samt 
Vaxholms stad, en ägarkrets 
som nu utökas med Ekerö 
kommun. Utöver verksam-
het i dessa kommuner ge-

nomför Roslagsvatten sedan 
länge VA-uppdrag även i 
Täby och Danderyds kom-
muner. Dessutom har Öst-
eråker och Vaxholm valt att 
sedan några år lägga ansvaret 
för sina avfallsverksamheter 
på Roslagsvatten. 

VA har under många år ökat 
i komplexitet genom nya och 
strängare regelverk, såväl na-
tionella som internationella. 
Genom att flera kommuner 
går samman i bolag eller bo-
lagsliknande samarbetsfor-
mer, skapas en bas som möj-
liggör ett resurseffektivt sätt 
att möta de arbetsuppgifter 
branschen redan har, men 
framförallt för att klara alla 
framtida utmaningar.

– Samgåendet med Ros-
lagsvatten genomförs för att 
säkerställa en effektiv och ro-
bust VA-verksamhet som ska 
möta framtidens utmaningar 
säger Ann Wahlgren, Tek-
nisk chef i Ekerö kommun.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Roslagsvatten och 
kommunen igång

VA-VERKSAMHET

KOMMUNEN | Ekeröleden 
har varit och är ännu, ett 
omtalat ämne. I kommu-
nens årsredovisning fram-
går bland annat att antalet 
fordon minskat under 2013.

För att hålla nere kostna-
derna, effektiviserades bil-
jetthanteringen under 2013. 
Den första juli togs den ma-
nuella biljetthanteringen 
ombord bort och ersattes av 
ett nytt betalsystem med au-
tomater i land. Resenärerna 
kan numera bara betala före 
ombordkörning/-stigning, 
något som skapat en hel del 
negativa reaktioner.

Antalet resenärer på 
Ekeröleden har varit vi-
kande sedan toppåret 2011. 
Antalet motorfordon sjönk 

under 2013 med fem procent 
jämfört med 2012. Men man 
skriver i årsredovisningen 
att eventuella effekter av det 
nya biljettsystemet inte kan 
utläsas. Bland annat påverkas 
Ekeröledens intäkter också av 
introduktionserbjudanden 
som gällde i testperioden av 
det nya biljettsystemet 1 juli 
till 31 oktober 2013.

Man skriver också att det 
krävs djupare utredningar 
om effekter av det nya biljett-
systemet och att detta kom-
mer att ske när utfallet är till-
räckligt stabilt för att kunna 
analyseras.

Trafikverket och Ekerö kom-
mun har under 2013 tillfört 
Ekeröleden lika stora ex-
traordinära intäkter, vilket 

sammantaget är 2,2 miljoner 
kronor. Ekerö kommuns del 
av detta förklarar överdraget 
inom väghållningsverksam-
heten. Kommunens tillförda 
medel motsvarar i stort de 
intäkter kommunen haft för 
nyttjande av Slagsta färjeläge 
för dispenstransporterna 
Slagsta-Tyska botten 2011-
2013.

Resultatet för Ekeröleden 
är negativt med 1,4 miljoner 
kronor för avtalsåret som gick 
ut sista september. Extraor-
dinära kostnader för bland 
annat informationspersonal 
vid införandet av nya biljett-
systemet har påverkat resul-
tatet negativt.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Redovisning för färjan 2013
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Uppslutningen var stor när kick-offen för Roslagsvatten och Ekerö kommun ägde rum.  
                             FOTO: EWA LINNROS



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

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

Accepterat pris: 4 875 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

138KVM Ekerö Älvnäs, Näktergalsvägen 8

Typ: Villa Byggår: 1987  Boarea: 138 kvm 

Rum: 4 Tomt: 805 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 495 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

151KVM Färingsö Prästnibble, Klippans Väg 20

Typ: Villa Byggår: 2005  Boarea: 151 kvm 

Rum: 7 Tomt: 659 kvm 

Energideklaration: 102 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

280KVM Ekerö Sundby, Nyckelbyvägen 12

Typ: Villa Byggår: 1935  Boarea: 140 kvm 

Biarea: 140 kvm Rum: 6 Tomt: 2 250 kvm 

Energideklaration: 95 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se

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

Accepterat pris: 4 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

216KVM Ekerö Träkvista, Hummelvretsvägen 50

Typ: Villa Byggår: 1970  Boarea: 171 kvm 

Biarea: 45 kvm Rum: 6 Tomt: 813 kvm 

Energiklass: E

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

166KVM Ekerö Knalleborg,  Knalleborgsvägen 18C

Typ: Radhus Byggår: 1976  Boarea: 116 kvm 

Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 214 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 3 795 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

106KVM Ekerö Gällstaö, Gällsta Bygränd 5

Typ: Villa 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

Accepterat pris: 1 975 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

60KVM Färingsö Jäsängen, Södra Furans Väg 7

Typ: Fritidshus Byggår: 1977 Boarea: 60 kvm 

Rum: 4 Tomt: 2 880 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se Accepterat pris: 2 150 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

120KVM Ekerö Helgö, Frejas Väg 1

Typ: Fritidshus Byggår: 1965 Boarea: 77 kvm 

Biarea: 43 kvm Rum: 4 Tomt: 2 532 kvm 

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se



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

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

Accepterat pris: 4 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

55KVM Ekerö Älvnäs, Svartmesvägen 7

Typ: Tomt Byggår: 1932 Boarea: 55 kvm 

Rum: 3 Tomt: 1 503 kvm 

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 4 290 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

134KVM Ekerö Närlunda, Villavägen 41

Typ: Villa Byggår: 1967  Boarea: 134 kvm 

Rum: 6 Tomt: 873 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 4 675 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

228KVM Färingsö Färjestaden, 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.seAccepterat pris: 3 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

34KVM Färingsö Väntholmen, Älghornsvägen 29

Typ: Fritidshus Byggår: 1958 Boarea: 34 kvm 

Rum: 2 Tomt: 2 732 kvm 

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

121KVM Färingsö Kungsberga Myrudden, Myruddsvägen 15

Typ: Villa Byggår: 2009  Boarea: 121 kvm 

Rum: 4 Tomt: 2 055 kvm 

Energideklaration: 116 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 1 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

40 + 25KVM Ekerö Sundby, Backbrännan 14

Typ: Fritidshus Byggår: 1952+1983 Boarea: 40+25 kvm 

Rum: 3+3 Tomt: 2 830 kvm 

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 300 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

94KVM Ekerö Sandudden, 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 Accepterat pris: 1 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

107KVM Ekerö Brunna, Tomtbacksvägen 17

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1992 Boarea: 107 kvm 

Rum: 4 Avgift: 6 380 kr/mån 

Energideklaration: 83 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se
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”Knutpunkt Mälaröarna” är namnet 
för visionen som är tänkt att ge hög 
tillgänglighet från både Färingsö 
och Ekerö.

– Redan på 70-talet var kommu-
nikationer, broar, vägar och kollek-
tivtrafik de verkligt stora frågorna 
och de har i den här övärlden, varit 
någonting som förföljt oss, sa kom-
munstyrelsens ordförande Inger 
Linge (M) då hon inledde Ekerö-
moderaternas presskonferens kring 
”Knutpunkt Mälaröarna”.

Bakom idén står Robert Claus-
snitzer (M). 

– Jag bor på Färingsö och jag har 
länge tänkt att det måste finnas en 
bättre trafiklösning än rondellen 
före Tappströmsbron. Det första 
jag skissade på var att när man kom-
mer från Färingsö, kör man inte in i 
korsningen över huvudtaget. Man 
åker istället under Tappströmsbron. 
I och med att bron kommer att flyt-
tas lite och bli fyrfilig, finns det gott 
om plats för det här, berättar Robert 
Claussnitzer.

Det ena ledde till det andra och 
nästa steg i hans vision var en helt 
planfri korsning och därefter ett 
busstorg nedanför Tappströms-
bron, ungefär mitt emot kaféet vid 
Tappströmskanalen.

– Varför byta buss i Ekerö cen-
trum, den ytan kommer att behövas 
till annat.

Knutpunkten är tänkt att bestå av 
ett busstorg, en inomhusterminal, 
en pendelbåtsangöring och det kan-
ske mest spektakulära – en linbana.

– Linbanor används redan i flera 
storstäder ute i världen, det är miljö-
vänligt och det tar ingen mark. Det 
är bara stolparna som tar plats. Det 
lär också vara praktiskt genomför-
bart, säger Robert Claussnitzer.

Var linbanan ska ansluta i andra än-
den är inte med i visionen idag. Det 
viktigaste säger Robert Claussnit-
zer, är att den ansluter där det finns 
en spårbunden trafik. 

– Vi ska inte stirra oss blinda på 
Brommaplan, det kan likaväl bli sö-
der om stan, säger han.

Inritat finns också en vädertät 
gång- och cykelbro från centrumsi-
dan över kanalen till motsatta sida.

Bussterminalen är i gatuplanet, 
båtterminalen ligger i ett undre 
plan, linbaneterminal på toppen 
och under kringliggande mark är 
tanken att det ska bli ett infartspar-
keringsgarage. 
– Det här hänger ihop med Förbifart 
Stockholm. Det är otroliga massor 
som ska skeppas ut. Dessa massor 
kan vi då använda här, säger Robert 
Claussnitzer. 

– Nästa steg för att förverkliga vi-
sionen är en diskussion inom allian-
sen och förhoppningsvis med samt-

liga partier. Det är hela kommunens 
behov som det handlar om. Idén 
måste förankras först och främst, 
säger Inger Linge.

Är då allt detta ”verkligt”, eller 
handlar det om valfläsk?

– Självklart är det ett bra tillfälle 
att presentera detta under ett valår, 
men samtidigt har vi anklagats för 
att vi är visionslösa och inte komma 
med stora idéer. Men nu har jag gjort 
det här och det är ju så att vi kommer 
att bli fler på Mälaröarna vare sig vi 

vill eller inte. Vi måste ligga steget 
före och jag tror att detta absolut 
är genomförbart, avslutar Robert 
Claussnitzer.

Marken det gäller går inte att bygga 
bostäder på såsom Ralph Erskine en 
gång hade visioner om. 

– Länsstyrelsen har satt upp vissa 
krav på vad man får ha för sock-
elhöjd över Mälaren för att bygga 
bostäder. Den här marken är för låg-
länt för att få tillstånd. Men den här 

idén är ett alldeles ypperligt sätt att 
använda den här marken, säger Len-
nart Nilsson (M), byggnadsnämn-
dens ordförande.

Marken ägs av en stiftelse, men 
markägaren har redan fått ta del av 
visionen och ställer sig försiktigt 
positiv till det hela.

                                           

                                         EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se  

Trafiklösning på ”hög nivå”

INFRASTRUKTUR

FAKTA KNUTPUNKT MÄLARÖARNA

>> I visionen ”Knutpunkt Mälaröarna” är tanken att 
busstrafik, båtpendling och linbana ska dela på en 
stor inomhusvänthall. Här tänker man sig också en ny 
bro för gång och cykeltrafik till Ekerö centrum samt 
pendelparkering under mark. 

>> Visionen förutsätter en ny planfri korsning för alla 
trafikslag i Färingsö/Ekerö, vilket ger större hållbar-
het miljömässigt och blir mer trafiksäkert. Den frigör 
också byggbar mark på Ekerösidan. 

”Det är fortfarande en 
vision, men man måste 
börja någonstans.”

KOMMUNEN | Moderaterna har presenterat en       
trafiklösning som skulle innebära ett busstorg 
med en terminal, en pendelbåtshamn, infartsparke-
ring och dessutom en linbana som ska ansluta till 
någon plats där det finns tunnelbanestation. Valfläsk 
eller  verklighet? Än så länge en vision, men ingen-
ting är omöjligt menar idéns upphovsman Robert 
Claussnitzer.

KOMMUNEN | Från den 1 septem-
ber tar ”Green Landscaping” över 
skötseln på de statliga vägarna på  
Mälaröarna. 

Green Landscaping arbetar i ute-
miljö dagligen och året runt. De 
utför en mängd olika arbeten inom 
skötsel och anläggning. Arbetet 
med drift och underhåll av vägar är 
däremot relativt nytt för företaget.

– Detta är ett resultat av en tyd-
lig satsning hos oss att bli starkare 
inom drift och underhåll inom ga-
tor och vägar, berättar Jakob Kör-
ner, affärsområdeschef  på Green 
Landscaping.
Företaget vann Trafikverkets upp-
handling av sommar- och vin-

terunderhåll på de statliga vägarna 
på Mälaröarna. 

Uppdraget är värt cirka 8 miljo-
ner kronor per år och sträcker sig 
över fyra år med möjlighet till ett 
eller två års förlängning. 

Området omfattar totalt 130 
kilometer väg på öar som Ekerö, 
Lovö, Kärsö, Färingsö, Munsö och 
Adelsö. 

– När det gäller de här stora Tra-
fikverksentreprenaderna är det 
lätt att man bara tänker på halkbe-
kämpning och saltning av vägarna. 
Men det finns andra spännande de-
lar i de här kontrakten. Vi tar hand 
om alléer och vissa grönområden 
som också tillhör Trafikverket och 
som har en speciell skötselplan. 

Där har vi extra gott självförtroen-
de eftersom det är vår hemmaplan, 
säger Jakob Körner och fortsätter:

– Här kanske vi kan vara med 
och utveckla detta till någonting 
ännu mer spännande.

Kontrakten innebär i stort bar-
marksåtgärder sommartid och 
saltning, sandning och plogning 
under vintertid. 

– Det är roligt eftersom vi redan 
har utfört arbeten i Ekerö kommun 
tidigare. För oss är det därför som 
att vi kommer tillbaka till Mälar-
öarna, avslutar Jakob Körner.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny väghållare till hösten

Från och med i höst utför Green Landscaping barmarksåtgärder sommartid 
och saltning, sandning och plogning under vintertid på Mälaröarna.

 FOTO: EWA LINNROS



Öppet hus!
Känn och kläm på våra värmepumpar

Lördag 
17 maj 

kl 10-14

 Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se 
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               IPL terapeut
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Vi tillhandahåller jord, grus- och krossprodukter samt mycket mer. För att se hur vi kan
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ADELSÖ | Om ett par veckor byts 
adelsöbornas förbindelse till 
fastlandet ut mot en ny då färjan 
Tora beger sig iväg för att läggas 
upp på varv. Av erfarenhet vet 
personalen ombord att det skapar 
många frågor bland passagerarna.

– Så fort det är någon förändring 
kring färjan, blir många oroliga och 
vill veta vad som hänt. I vintras fick 
vi till exempel ett haveri och an-
vände en annan färja under ett par 
veckor vilket oroade många, berät-
tar Per-Olof Eriksson, distriktschef 
på Trafikverket.

Den här gången är det dock inte 
fråga om något fel på färjan utan 
det är dags för den ordinarie besikt-
ningen och förnyelsen av certifikat 
som görs vart femte år. Då körs Tora 
iväg till något lämpligt varv som är 
tillgängligt i Mälaren. Där läggs hon 
i docka och en annan färja kommer i 
henne ställe.

– Det kan vara så att det blir Lin-
nea, den förra färjan som trafikerade 

Adelsöleden som blir reservfärja 
och det vore roligt eftersom det 
finns mycket kärlek kring henne ef-
ter att hon har varit en trogen trotjä-
nare under många år.

Förutom besiktning kommer 
man även att passa på att göra vissa 
förbättringsåtgärder när Tora ligger 
på land.

– Vi planerar bland annat att in-
stallera kylslingor som kyler ner 
motorerna. Det gör att färjan går 
tystare vilket säkert uppskattas av 
dem som bor närmast.

Nytt för i år blir även att i sam-
band med de säkerhetsgenomgång-
ar som färjepersonalen gör under 
någon av de sista dagarna i varje 
månad, kommer en befälhavare att 
finnas ombord på färjan för att svara 
på frågor från passagerarna.

Den senaste vintern har färjetra-
fiken varit störningsfri till skillnad 
från ett par mardrömsvintrar för 
ett par år sedan, då isläget gjorde att 
färjor ställdes in, passagerare fick 
åka svävare mellan fastlandet och 

ön samt att man fick spränga bort 
ismassor som låg i vägen.

– Under 2013 har vi endast haft 
fem oplanerade inställda turer, be-
rättar Per-Olof Eriksson.

Det första varvsbesöket som äger 
rum i maj följs av ytterligare ett se-

nare i höst. Sammanlagt beräknas 
Tora att vara borta i en månad, men 
hur den tiden fördelas vet man inte 
ännu.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Öns livlina åker på varv
FÄREJTRAFIKEN

Linda Dellrud, 
Munsö:
– Det kvinn-
liga nätverket 
Selma, som 
består av olika 
typer av män-
niskor. Jag får 
abstinens om 
jag inte träffar dem på en månad. 

Anna-Lena 
Marquardt, 
Träkvista:
– Jag beundrar 
alla småbarns-
föräldrar som 
kämpar för 
att få ihop 
vardagspusslet. 
Själv har jag precis kommit förbi 
den tiden. 

Bo Elmberger, 
Ekerö som-
marstad:
– Jag är full av 
beundran inför 
alla idrottsle-
dare som till 
exempel  tränar 
ungdomarna i 
olika sporter på Träkvistavallen.

SÅ TYCKER VI

 MÄLARÖARNA| Finns det några  
mälaröbor som du beundrar lite 
extra mycket?

I mitten av maj är det dags för färjan Tora att tas ur trafik för att bli föremål för 
grundlig genomgång på varv.                     FOTO: LO BÄCKLINDER

När Tora lämnar ön blir passagerarna oroliga
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DROTTNINGHOLM | Många visit-
kort bytte ägare och många frågor 
fick sina svar när en delegation 
med riksdagsledamöter och dip-
lomater från Sydkorea besökte 
Drottningholms förskola för ett 
studiebesök den 24 april. 

”Vad händer om barnen blir sjuka? 
Vad kostar barnomsorgen för för-
äldrarna? Är förskollärare ett att-
raktivt yrke?” Frågorna duggade 
tätt när sju personer från koreanska 
riksdagen och ambassaden besökte 
Drottningholms förskola för att lära 
sig mer om hur förskolesystemet 
fungerar i Sverige.

– Fram tills nyligen fick föräld-

rarna betala hundra procent av 
kostnaderna själva i Korea, men 
staten har nu börjat ta ett större 
ansvar. Många unga par har valt 
att inte skaffa barn av ekonomiska 
skäl och nu tittar vi på hur vi kan 
anpassa systemet för att barnom-
sorgen ska kunna vara tillgänglig 
för alla, förklarade Byung Joo Min, 
riksdagsledamot från Koreas störs-
ta parti Saenuri party.

Tillsammans med kollegorna och 
en tolk vandrade hon runt med per-
sonal från kommunen och försko-
lan och visade stort intresse för det 
svenska förskolesystemet, såväl när 
det gällde personalens utbildning 

och ekonomiska frågor som rent 
praktiska arrangemang.

Jenny Borgenport, förskolelärare, 
berättade för den intresserade grup-
pen om den pedagogiska verksam-
heten och visade bland annat den 
app som förskolan varit med och ta-
git fram för att förenkla dokumen-
tation och måluppföljning. Anders 
Anagrius, nämndansvarig för barn- 
och utbildningsnämnden, kunde 
bland annat förklara hur verksam-
heten styrs och finansieras.

Byung Joo Min berättade om det 
stora behovet i Korea av barnom-
sorg på sena kvällar och nätter, då 
många koreaner arbetar långa dagar 
och Anders Anagrius kunde kon-

statera att även här finns ett sådant 
behov.

– Troligen kommer vi att kunna 
erbjuda möjlighet till barnomsorg 
på kvällar och nätter från och med i 
höst, sa han.

Den gemensamma ”swedish fika” 
som avslutade besöket fick gott be-
tyg.

– Detta var till och med godare än 
det vi fick på Drottningholms slott 
som vi besökte innan vi kom hit, sa 
en av besökarna nöjt.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Många frågor och fika på Drottningholms förskola

STENHAMRA | Den 13 maj börjar 
Jonas Paulman från ”Barnens 
träd” paddla från Nynäshamn. 
Två dagar senare anländer han till 
Tappström och dagen efter är han 
med och påbörjar en stafettplan-
tering av träd i Stenhamra.

I sitt arbete med att väcka uppmärk-
samhet kring barns rättigheter gör 
Jonas Paulman en tio dagar lång 
paddling runt Stockholmtrakten, 
där trädplanteringar kommer ske på 
ett 50-tal ställen. Ett led i rundturen 
är att starta stafettplanteringen av 
träd som kommer pågå på Mälar-
öarna under ett par år framöver. 

Under förra året planterades två 
Barnens träd i Stenhamra, ett ut-
anför Konsum och ett på Stenham-
raskolans skolgård. Nu fortsätter 
andra skolor, fritidshem och företag 
att ta initiativ till att plantera egna 
träd.

– Stafetten börjar den 16 maj med 
att elevrådet på Stenhamraskolan 
vandrar över med vandringspoka-
len där deltagarna kommer graveras 
in, till fritidsgården. Där planteras 

nästa Mälaröträd, berättar Jonas 
Paulman, som själv har haft en tuff 
barndom och bodde några år i ett 
fosterhem på Färingsö och då gick i 
Stenhamraskolan.

Fritidsgården tar vid i stafetten 
i samband med planteringen och 
lämnar så småningom över till den 
som nappar på trädplanteringsidén 
härnäst.

Från Stenhamra fortsätter Jonas 
Paulman sin turné runt i landet.

– Jag paddlar till Rålambshovspar-
ken där jag byter till cykel och åker 
vidare till Järfälla, Uppsala och Sala 
och därefter hem till Södermalm 
där jag går i mål. Under de två första 
veckorna i juni cyklar jag sedan 120 
mil från Göteborg till Karlskrona 
och efter det ostkusten upp och går 
i mål i Sofia församling den 15 juni. 
Totalt är det femtio bokade träd i 
samarbete med kommuner, företa-
gare och föreningar i riket som ska 
planteras under de här resorna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Planteringsstafett för barn

ÄLDREOMSORGEN

”Detta var till och med 
godare än det vi fick på 
Drottningholms slott...”

KOMMUNEN | I Ekerö kom-
mun finns landets tryggaste 
hemtjänstkunder. På flera andra 
mätområden ligger även nivån 
på hemtjänsten bland de bästa i 
länet.

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) gör varje år en jämförelse mel-
lan kommunernas äldreomsorg, på 
uppdrag av regeringen. Under flera 
år har Ekerö kommun placerat sig i 
topp i länet och på vissa av de mätta 
områdena även i hela riket. I år ham-
nade hemtjänsten dessutom högst i 
landet när det gällde upplevelsen av 
tryggheten i att bo i hemmet med 
stöd av hemtjänsten.

– Det är de som jobbar hos hem-
tjänstbrukarna som ska ha den här 
utmärkelsen, det är de som har gjort 

ett rasande bra jobb och det är vik-
tigt att lyfta fram hela yrkeskåren, 
sa Staffan Strömbäck (M), social-
nämndens ordförande, i samband 
med att han för andra året i rad de-
lade ut diplom och blommor till 
representanter för de hemtjänstut-
förare som är verksamma i kom-
munen.

Han konstaterade att nivån på 
hemtjänsten var hög redan då val-
friheten infördes 2010, vilket gjorde 

att de nya aktörerna var tvungna att 
matcha denna för att stå sig i kon-
kurrensen.

– Nivån stiger också allt eftersom 
i hela landet och det gör att vi måste 
fortsätta att bli ännu bättre för att 
behålla våra fina rankingar, fortsatte 
Staffan Strömbäck.

Förutom tryggheten med hem-
tjänsten och andelen som vet vart 
de ska vända sig med synpunkter 
och klagomål, rankades bland annat 
även den tid som hemtjänsten har 
till sitt förfogande vid besöken och 
den hänsyn som personalen tar till 
vårdtagarens behov bland de högsta 
i länet.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hemtjänsten firar topp-placering

KOMMUNEN | Från och med i 
höst erbjuder kommunen även 
barnomsorg till föräldrar som har 
udda arbetstider. Det blir dock 
inte fråga om något ”nattis” utan 
istället kommer personal hem och 
tar hand om barnen i deras eget 
hem.

– Det pågår en upphandling av 
tjänsten och förhoppningsvis 
kommer ärendet upp i barn- och 
utbildningsnämnden i mitten av 
maj, vilket gör att vi kan erbjuda 
tjänsten redan till hösten, berättar 
Anders Anagrius, nämndansvarig 
för barn- och utbildningsnämn-
den.

Enligt lagstiftningen ska kom-
munerna eftersträva att erbjuda 
barnomsorg även utanför de tider 
som den ordinarie barnomsorgen 
och fritidsverksamheten har öppet. 
I Ekerö kommun kommer det in ett 
par förfrågningar om året angående 
omsorg under icke kontorstid, vil-

ket har föranlett att man nu upp-
handlar tjänsten.

– Det kommer vara barnskötare 
eller andra som har lämplig insikt 
eller utbildning som passar uppdra-
get, vilka jobbar hemma hos famil-
jerna, säger Anders Anagrius och 
fortsätter:

– Vi bedömer att det behöver vara 
ett flexibelt system eftersom beho-
ven ser så olika ut, både när det gäl-
ler var familjerna bor och vilka tider 
de behöver omsorg.

Han tror att det kan vara fråga om 
ett tiotal familjer i kommunen som 
har behov av denna barnsomsorg.

– Det kommer dock behöva göras 
en noggrann prövning innan man 
beviljar ansökningarna, för att se så 
att det inte finns andra möjligheter 
att lösa det hela. Det är ett väldigt 
kostsamt system och skulle gå ut 
över andra verksamheter om man 
var för frikostig.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nattlig barnomsorg
från och med i höst

För ett år sedan var Jonas Paulman  
i Stenhamra och planterade kommu-
nens första ”Barnens träd” utanför 
Konsum. Den 16 maj är han med och 
startar en stafettplantering av träd. 

 FOTO: LO BÄCKLINDER

Blommor och diplom delades ut till hemtjänstutövarnas företrädare av social-
nämndens ordförande Staffan Strömbäck (längst t.v.)          FOTO: LINDA BLANCKERT

”Det är de som 
jobbar hos hemtjänst-
brukarna som ska ha 
den här utmärkelsen”

De koreanska riksdagsledamöterna 
visade stort intresse för verksamhe-
ten.                                    FOTO: LO BÄCKLINDER
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KOMMUNEN | Nästa område vi tar upp inför 
valet, är kultur och fritid. Kommunen har en 
kulturskola med hög kvalitet men med långa 
köer. Vad beträffar fritid finns det gott om 
aktiva men för få idrottshallar. Vi summerar 
här några av förra valets vallöften.

”Alliansen har under lång tid arbetat för att 
Ekerö ska få ett badhus. Det är bestämt att det 
ska ligga vid Träkvistavallen och arbetet med 
att bygga badhuset ska påbörjas under 2011”, 
så lyder några rader ur regeringsförklaringen 
för Ekerö kommun för mandatperioden 2011-
2014.

Med facit i hand ser vi att det inte blev någon 
simhall denna gång heller, planer om ett bad-
hus har stötts och blötts i över 40 år i kommu-

nen. Då en försäljning av Ekerö bostäder inte 
blev av efter en folkomröstning, meddelade 
alliansen att det på grund av detta inte gick att 
bekosta en simhall. Att en försäljning av Ekerö 
bostäder var förutsättningen för att bygga bad-
huset, hade dock inte tidigare klargjorts.

I regeringsförklaringen för denna mandat-
period står också att en ny boll- och gym-
nastikhall ska byggas i kommunen. Här är 
det en ljusare prognos. 

Hallen är inte byggd ännu, men detaljpla-
nearbetet är i sitt slutskede. Det som nu på-
går är en förhandling med Ekerö tennisklubb 
som också ska bygga en ny anläggning. 
Denna är tänkt att ligga i anslutning till nu-
varande hall i Ekebyhov. Kruxet har varit att 
marken ägs av kommunen och att det är på 

samma mark som kommunen tänker lägga 
den nya boll- och gymastikhallen.

På kultursidan har några av målen varit att 
Kulturhuset i Ekerö centrum utvecklas till ett 
kulturcentrum för alla där biblioteket har en 
central roll och att att Kulturhuset ska ha ett 
attraktivt kafé.

2011 invigdes också Café Byblos och visio-
nen var en trivsam plats med kaffe , gratis in-
ternet och fri tillgång till bibliotekets alla tid-
ningar. Kaféet bytte sedan ägare några gånger 
och idag är det en del av den intilliggande res-
taurangen, men verksamheten har inte blivit 
vad den var tänkt att bli.

Man ville också att Kulturhuset skulle ut-
vecklas till ett kulturcentrum för alla. Viljan 
finns nog kvar, men så mycket har inte hänt 

under denna mandatperiod, för ett förverkli-
gande av intentionerna.

Att verka för ungdomars kulturella och 
intellektuella utveckling står som en punkt. 
Kommunens kulturskola har ett mycket gott 
renomé och under 2013 hade skolan en ökning 
på nära hundra elever. Verksamheten är också 
under utveckling, mer om detta på sidan 29.

I sex kommuner i Sverige är kulturskolan 
gratis. I Ekerö kommun kostar det dryga 1000 
kronor per termin och elev. 

Nedan svarar de politiska patiernas repre-
sentanter på vilka tankar och visioner de har 
kring kulturskolan och den stora bristen på 
idrottshallar. 

                                                                     EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hallbrist och kö till kulturskola
KOMMUNALVAL 2014

MODERATERNA

Kulturens övärld är full av kultur och fri-
tidsaktiviteter. Ett brett utbud med ”prova-
på-verksamhet” har gett hela 96 procent 
nöjda användare inom kulturskolan. Vi 
har samtidigt ett bra samarbete med för-
eningslivet och har byggt ut möjligheterna 
till spontanidrott på flera ställen. Vi har 
skapat profilbibliotek, Vikingabibliote-
ket på Adelsö och Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra. Vi har även genomfört två nya 
kulturgalor, något som har blivit en tradi-
tion. Vi vill fortsätta satsningen med den 
nya idrottshallen som planeras tillsam-

mans med utökningen av tennishallen i Ekebyhov. En utveck-
ling av vårt kulturhus och biblioteken är andra satsningar som 
planeras. Kulturskolans fantastiska verksamhet ska utvecklas 
samtidigt som möjligheter till en kulturpeng för ökad valfri-
het och bredd tas fram. Ekerö ska fortsatt vara en aktiv kultu-
rens övärld.

FOLKPARTIET CENTERPARTIET

Adam 
Reuterskiöld 

Foto: Jonna 
Thomasson

Ett sjudande kultur- och fritidsliv är mått-
tet på en bra kommun. Därför kommer 
FP att verka för att kulturbudgeten höjs. 
Minst 5 procent av kommunens budget är 
målet. Samlingslokaler behövs för alla ge-
nerationer. Genom att bättre utnyttja kul-
turhuset i Ekerö centrum kan vi skapa den 
mötesplats vi alla önskar. 

En sporthall vid Ekebyhovs skola är un-
der projektering men naturligtvis nöjer vi 
oss inte med det. FP ser gärna att fler hal-
lar byggs och kan tänka sig samarbete med 

sponsorer eller andra finansieringslösningar. 
Om Kulturskolan får uppdraget att bredda sin verksam-

het, diskussioner om så kallad kulturskolepeng pågår, kan 
nya målgrupper nås. En helt avgiftsfri kulturskola blir dock 
ojämnlik i förhållande till andra fritidsaktiviteter och ryms 
såklart inte inom nuvarande budget.  

Gunilla Lindberg 
Foto: 

Ove Westerberg

Centerpartiet har drivit frågan om skydds-
bestämmelser för Jungfrusundsåsen och 
Ekebyhovsdalen, ett centralt område för 
rekreation och friluftsliv. Vi ser fram mot 
den nya sporthallen vid Ekebyhovs skola 
och tennisklubbens utvidgning. 

En mer jämställd kultur och fritid skulle 
främjas av en fritidspeng till alla barn och 
ungdomar. Mötesplatser behövs för äldre 
liksom mer kultur i vården. Kulturskolan 
kan växa genom samverkan med andra 
fritidsaktiviteter, till exempel Fabriken, 

teater-, dans- och musikföreningar och ta emot fler ungdomar.
Vi behöver satsa på fritidsaktiviteter och spontanidrott även 

utanför Svanhagen och Träkvista. Centerpartiet värnar kul-
turlandskap och natur liksom god bebyggd miljö, en grogrund 
för en trygg närodlad kulturpolitik.

Solveig Brunstedt

Foto: 
Ove Westerberg

KRISTDEMOKRATERNA

Att värna kultur och fritid är en grund-
läggande uppgift för oss kristdemokrater. 
Dess upplevelser och värden kan inte mä-
tas i kronor och ören. 

När det gäller sporthallar är vi mycket 
glada över att vi varit med och drivit ige-
nom en ny stor sporthall vid Ekebyhov. 
Vi behöver dock fler sporthallar och nästa 
satsning kan vara vid Sanduddens skola. Vi 
vill även bygga ett badhus under mandat-
perioden. 

Vår kulturskola är fantastisk och vi vill 
arbeta för att bredda utbudet med ny verksamhet. Av 283 kom-
muner i landet som erbjuder kulturskola är endast sex stycken 
avgiftsfria. Vi är en av de kommuner i länet som lägger mest 
resurser på kulturskolan. Den faktiska kostnaden per elev kan 
vara 9000 kronor, varav eleven själv betalar drygt 1000 kro-
nor. Avgifterna ska dock inte höjas och vi bör se över syskon-
avgifterna.                                                                                                            

SOCIALDEMOKRATERNA ÖPARTIET

Sivert Åkerljung 
Foto: 

Ove Westerberg

Socialdemokraterna ser hur bristen på lo-
kaler och ett överutnyttjande av de som 
finns, försvårar för ungdomarna och fören-
ingarna att kunna bedriva sina aktiviteter. 
Det är därför dags att rusha för att rusta. 

Vi behöver satsa på lokaler och fastig-
heter så att våra barn, ungdomar och verk-
samheter inte ska stå sysslolösa och utan 
funktionsdugliga mötesplatser. Idrottshal-
len vid Ekebyhovsskolan måste komma till 
skott snarast. Det höga nyttjandet av Trä-
kvistavallens nya konstgräsplan visar på att 

om vi bygger så kommer ungdomarna. 
Socialdemokraterna har lagt fram förslag på att tidigarelägga 

en rad investeringar i lokaler och fastigheter. Ekerö kultursko-
la vill vi satsa mer än en miljon kronor på över tre år, för bred-
dad verksamhet och dessutom kraftigt reducera avgiften.

                                                         

I det kulturella mötet får man definiera sig 
själv och ställa de svårare frågorna. Man 
fördjupas, utvecklas och inspireras. Därför 
vill Öpartiet att alla barn och unga i Ekerö 
ska ha likvärdig tillgång till kulturupple-
velser. Eftersom barn inte kan välja själva 
så är det en rättvisefråga att alla, även de 
som inte har föräldrar som söker upp barn-
kultur, ska få tillgång till denna. 

Vi vill införa intern programverksamhet 
för alla tre- till sextonåringar i kommunens 
skolor och förskolor. Dessutom vill Öpar-

tiet sänka avgifterna i kulturskolan. Här i storstadens närhet 
har små och stora kulturevenemang med olika inriktning alla 
förutsättningar att bli succéer. Dessutom skulle evenemangen 
tillföra kommunen näringspolitiska fördelar med ökat före-
tagande som följd. Därför vill vi satsa på anläggningar som är 
anpassade för både sport och kulturevenemang.
                  

MILJÖPARTIET

Det finns mycket att göra när det gäller 
ungdomars fritid i kommunen. Det saknas 
inte idéer, men få genomförs, bland annat 
för att vi har en skriande brist på lokaler. De 
med andra intressen än idrott har ingen-
stans att ta vägen. Aktiva äldre mälaröbor 
har samma problem och det är trångt även 
för dem som idrottar. 

Vi vill lägga till gemensamhetslokaler 
i planeringen av en växande Ekerö kom-
mun. Vi vill att kulturskolan kortar köerna, 
väntetiderna till exempelvis gitarr och pia-

no kan få vem som helst att tröttna. Det kostar inte så mycket 
att ändra det. Om bara viljan finns.

Vi behöver öka insatserna mot drogmissbruk och psykisk 
ohälsa bland barn och ungdomar. Fler medarbetare i skolan är 
första steget. Sen krävs mer samarbete för att tidigt fånga upp 
dem som är i riskzonen och hjälpa dem att byta spår. 
 

VÄNSTERPARTIET SVERIGEDEMOKRATERNA

Lena Holst 
Foto: 

Model house

Vi vill bygga en gymnasieskola på Väs-
teräng på Lindön, där flera verksamheter 
samlas inom kultur- och fritidsområdet. 
Där inriktning är på kultur/musik och na-
turbruk/trädgård. I anslutning byggs också
hallar med läktare och kafé/mat och res-
taurang. Vi vill att kommunen tar vara på 
de människor som verkar inom musik och 
kultur i vår kommun inom egen verksam-
het. 

Kulturskolan ska vara en avgiftsfri verk-
samhet till för alla barn. Fabriken är en 

given verksamhet som ska fortsätta utvecklas.  Det ska vara 
tydligt var lokaler för verksamheter för föreningar finns och  
garanteras för att de som finns ska vara kvar samt verka för 
att fler blir till. Därför vill vi också förändra den kommunala 
kulturstrategin ”Kulturens övärld” så att vi ger kulturen och 
fritiden en verklig möjlighet.

Mikke Lillman 
Foto: 
Privat

Vår syn är att både unga och vuxna behö-
ver motionera mer och därför behövs det 
fler lokaler. 

Det behöver byggas ytterligare en 
idrottshall som kan kombineras med 
badhus. När man bygger ska miljötän-
kandet vara centralt. 

Vi ser gärna sänkta avgifter för musik-
skolan, det gäller bara att hitta en finan-
siering för sänkningen. Men det ska inte 
ske på andra kulturyttringars bekostnad.

Kommunen ska också satsa på vuxen-
kultur tillsammans med studieförbun-
den.
 

Å

John Sjögren

Foto: 
Anita Hellström

Bernt Richloow

Foto: 
Privat

Johan 
Hammarström

Foto: Charlotte Rückl

Solveig Brunstedt
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Det går bättre och bättre för 
eleverna  i skolan på Ekerö!
 

Här är ett axplock av vad vi gjort den senaste mandatperiod:
 I SKL Öppna jämförelser av grundskolan har Ekerö har gått från plats 32 till plats 19 i ett sammanvägt resultat  

(ett 30-tal indikatorer)

 Meritpoängen hos Ekerös grundskole elever har ökat (227,4) vilket placerar Ekerö påplats 14 av Sveriges   

290 kommuner

 Andelen ungdomar som fullföljer sin gymnasieutbildning har ökat till 77 % (73% i Sverige)

 Grundläggande behörighet till universitet och högskola har ökat till 66 % (64% i Sverige)

 En öppen mottagning för föräldrar och barn o ungdomar där föräldrars kan få stöd och råd
 

Vi vill fortsätta att satsa på:
 Kompetensutveckling av skolledare och lärare

 Fler högskoleutbildade förskollärare

 Värdegrundsarbete i skolan, inga elever ska utsättas för kränkande behandling och alla barn ska känna   

trygghet  i skolan

 Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid (sk ”Nattis”)

 En skola och förskola av yttersta kvalitet

 

www.moderaterna.net/ekero

Jotun Träolja är en specialolja för tryck-
impregnerat trä, baserad på alkydoljor 
av mycket hög kvalitet. Den har goda 
vattenavvisande egenskaper och en god inträngning som 
ger träet ett pålitligt skydd. Kan brytas i vackra kulörer.

Specialolja för tryck-
impregnerat trä.

Vi har Söndagsöppet kl 10-14

Till dig som           glasögon!

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Vi bjuder alltid på kaffe!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

  

SPECIALVISNING
Torsdagen den 8 maj kl 12- 19 
kommer  Tomas från RAYBAN.
Ta chansen att prova hela 
kollektionen av sol- och 
vanliga bågar
 Bokar du din båge under dagen får du 

20 % rabatt!

Varmt välkomna!
Rabatten gäller på bågen. Kan ej kombineras med andra erbj.

           

Just 
nu!



Vi söker 

Transportledare/
Administratör

Drottningholms Entreprenad fortsätter att expandera 
och vi söker därför ytterligare en transportplanerare 
till vårt kontor på Ekerö.

Vi ställer så klart höga krav på våra medarbetare och vi vill gärna att du som 
söker har tidigare erfarenhet som transportledare av något slag. Det här är 
en central roll i vårt företag och i arbetet ingår att planera, leda och följa upp 
de dagliga transporterna samt att bevaka våra maskiner och uppdrag ute 
hos våra kunder. En viktig del i tjänsten är också att skapa och bevara goda 
relationer internt och med företagets kunder och du bör därför vara positiv 
och utåtriktad. Även administration och fakturering ingår i arbetet varför du 
måste ha god datavana. Vi erbjuder omgående anställning och bra anställ-
ningsvillkor.

Skicka din ansökan skriftligen via mail till camilla@deab.nu eller via brev till 
följande adress: Drottningholms Entreprenad AB, Bryggavägen 112, Box 265, 
178 24 EKERÖ

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-560 320 49.

Läs mer om företaget på www.deab.nu

PERSONAL SÖKES

Vi söker kockar, servis-personal 
och frukostvärdinnor 

till Skytteholm
Sodexo i Norden är ledande inom Service Management med 
11 000 medarbetare Sodexo ansvarar sedan jan- 2012 för driften 
av Konsumentföreningen Stockholms anläggning Skytteholm 
på Ekerö. Vi genomgår just  nu en stor ombyggnad och  slår 
upp portarna till en förstklassig mötesanläggning i slutet av maj. 
Vill du veta mer om Skytteholm, gå in på www.skytteholm.se
 
Vi söker både heltids och extra personal. 
Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Facklig organisation är HRF. 
 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Kökschef Eddie Dautovic
08-560 236 91
edis.dautovic@sodexo.com

Restaurangchef Peter Bedoire
08-560 236 90

Elin, Annika, Christoffer och Max driver sommarkafé på Asknäs gård från och med 
början av maj.                   FOTO: PRIVAT
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HÄLSOTRÄDGÅRD | I Eva 
Solhälls hälsoträdgård i Ölsta 
invigdes nyligen det nybyggda 
växthuset, som ska komplettera 
verksamheten med ytterligare 
naturnära rum för rekreation och 
utveckling.

– Jag flyttade till den här platsen för 
sex år sedan och lät den igenvuxna 
trädgården vara under ett år innan 
jag började arbeta med den. Nu är 
det fjärde sommaren som jag ut-

vecklar min ”sinnenas trädgård”, 
berättar Eva Solhäll.

I företaget Solberga uttryckande-
konst och trädgård arbetar hon med 
friskvård, stresshantering, person-
lig utveckling, pedagogik, psykote-
rapi och behandling, där såväl ska-
pandet som naturen och trädgården 
har en central roll.

– Mitt arbete handlar om att vi 
människor består både av kropp 
och av själ samt att naturen, kon-
sten och kulturen är bra för oss, be-
rättar hon.

Växthus för rekretation

NYSTARTAT

NYSTARTAT

KAFÉ | I början av maj öpp-
nade Annika Rehnberg och Elin 
Bergström dörrarna till Asknäs 
gårds sommarkafé. Med lust och 
iver tar sig de två restaurangvana 
tjejerna an att fylla den nyrenove-
rade gården med gäster.

– Vi bor nu i Bromma, men till som-
maren flyttar vi ut hit till gården. 
Min man är uppvuxen på Ekerö och 
vi gifte oss här förra sommaren, det 

var då vi föll för detta stället, berät-
tar Annika Rehnberg, som tillsam-
mans med Elin Bergström och deras 
båda makar arrenderar nyrenove-
rade Asknäs gård.

Alla fyra har lång erfarenhet av 
restaurangvärlden sedan tidigare. 
Förutom kaféverksamheten som 
inriktar sig på barnfamiljer, med 
många roliga aktiviteter för barnen, 
finns det även ”bed and breakfast” 
och möjlighet att hyra festvåning 
för privata tillställningar och kon-
ferenser.

NYSTARTAT

BEMANNING | Läxhjälp, träd-
gårdsarbete eller andra tjänster 
- Eva Fredholm, Veterankraft 
kopplar ihop pensionärer med 
den som behöver extra hjälp.

Att få arbeta på hemmaplan, efter 
många års pendlande till stan, 
var en av drivkrafterna när Eva 
Fredholm bestämde sig för att star-
ta ett lokalkontor på Ekerö i beman-
ningsföretaget Veterankraft.

– Vår målgrupp är barnfamiljer 
som behöver hjälp med barnen el-
ler trädgården till exempel, berät-
tar Eva Fredholm, som har arbetat 
många år i finansbranschen och 
även drivit gym under flera år. 

Den som arbetar för Veterankraft 
ska vara ålders- eller avtalspensio-
när.

I början av maj invigde Eva Solhäll det växthus som ska erbjuda återhämtning och 
vila.                        FOTO: DAVID KASTRUP

Nygammalt sommarkafé
lockar på Asknäs gård

Veteraner blir 
extra arbetskraft

Eva Fredholm 
lockades av att 

slippa köerna till 
och från stan och 

driver beman-
ningsföretag för 

pensionärer.

 FOTO: PRIVAT



Stockholms roligaste & mest utvecklande 
marknadsföringsjobb finns på Ekerö!

Med Mälarutsikt i Jungfrusunds Skärgårdsstad finns vårt huvudkontor. Där finns dessutom en riktigt utmanande  
och utvecklande tjänst ledig för rätt person. Med rekordnära till gymmet dessutom (ca 3 m rakt nedåt).

Kajen är ett privatägt bolag med intressen i ett antal företag inom handel, tjänster och fastigheter. Dessa har självfallet  
behov av olika typer av marknadsföring – och det är här du kommer in.

Du behärskar webbpubliceringsverktyg (som t ex Wordpress), Google 

Analytics, Facebook etc. Därtill är du en säker och noggrann formgivare 

och behärskar självfallet även Officepaketet, Indesign och Photoshop. 

Som person är du förutom att vara en social och trevlig addition till vårt 

team; kreativ, initiativrik, resultatinriktad, självgående och ansvarsfull. 

Du rapporterar direkt till bolagsledningen. Som rekryterar enligt  

principen att när det känns rätt – då är det klart; så vänta inte att mejla 

din ansökan till Olle Nordberg (adress nedan).

Tjänsten är på 70-80 % från det att rätt person är på plats. Annan om-

fattning kan diskuteras.

LÄS MER OM VÅRA INVESTERINGAR PÅ:

www.stockwik.se, www.stjarnafyrkant.se, www.admit.se, 

www.jungfrusund.se, www.ladza.se, www.keewords.com, 

www.humlekapital.se, www.peptonicmedical.se

KONTAKT:

Olle Nordberg

olle.nordberg@rpe.se

+46 708 62 88 00

 HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER:

 Att ansvara för uppdateringar av bolagens hemsidor

 Drift och aktualisering av företagens närvaro i sociala medier

 Grafisk produktion (framtagande och formatanpassningar  

 av t ex skyltmaterial, annonser, vistikort etc)

 Framtagande av presentationsmaterial

 Ansvar för inköp av marknadsföringsmaterial

 Leverantörs- och myndighetskontakter 

 Kontakter med vår reklambyrå

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



Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 , sön 10-15

el: 08-560 41 00    : 08-560 4  98    inf f rin s tr se

f rin s tr se    rent n  65, 1 9 5 å

FÄRG-dagen
fredagen den 16 maj kl. 10.00 - 18.00

Söndagsöppet 
kl. 10 - 14

Gäller 11/5 - 15/6

Premiär!!!!v

Premiär f

Hela färgsortimentet
från Yunik

25%
rabatt
16-18/5

UTERUMS-dagen
fredagen den 16 maj kl. 10.00 - 18.00
Bara den 16-18 maj 2014.
Vid köp av uterum från Santex bjuder 
vi på lamellgardiner. 

Värde upp till 15.000 kr
Dessutom ger vi 15% rabatt
på glaspartier från Santex.

000000

Leverantör på plats

Leverantör på plats



vPOOL-dagen
fredagen den 16 maj kl. 10.00 - 18.00

Vi säljer kompletta pooler -
leverantörer på plats hela dagen.

Kampanjer, kunskap, tips... Missa inte detta!

Bara 8 maj !

Elektroniskt
testinstrument

1.125 kr
Ord. pris: 1.875 kr

OBS!!!
Samtliga priser 

och erbjudanden 
gäller endast 
16 - 18 maj

för SÖNDAGSÖPPET! Från den 11 maj - 15 juni

Bara 8 maj !Bara 8 

Pool-
dammsugare

5.900 kr
Ord. pris: 9.400 kr
Helt automatisk

16-18/5

16-18/5

Pool-kem

25%
rabatt
16-18/5
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På Stenhamra fritidsgård är sorlet 
intensivt. Med huvudena tätt ihop 
smider fritidsklubbens elever pla-
ner för hur de vill skapa en prun-
kande utomhusmiljö på den tidi-
gare eftersatta gården. Färgpennor, 
färglada pappersbitar och anteck-
ningar fyller kartorna med deras 
drömmar om en grönskande och 
rolig trädgård.

– Här tänker vi att vi vill ha en 
fotbollsplan, här ska det bli blå-
bärsland och här vill vi ha en 
studsmatta, konstaterar ett gäng 
tjejer som ritat upp på kartan hur 
deras önsketrädgård ska se ut.

En gång i veckan fram till i oktober 
kommer Agnes Fischer och Sofie 
Nuyts som arbetar med projektfor-
men ”Boodla” hit och träffar ung-
domarna. De pratar odling, pla-
nerar för framtiden och planterar. 
Målet är att skapa en prunkande 

trädgård och öka medvetenheten 
om ekologi och helhetstänkande.

Utomhus pågår uppfräschning-
en för fullt. På baksidan schaktas 
jordmassor för att bli en grund för 
trädgården och på framsidan pågår 
ett gediget bygge.

– Titta vilken fin altan vi får. Vi 
har nya utemöbler och grillar som 
ska placeras ut, här blir det od-
lingslådor och här kommer det att 
bli fina, röda cykelställ, berättar 
Linda Krüger, biträdande enhets-
chef Ekerö fritidsgårdar.

Hon visar runt och pekar på de 
olika ytorna som tidigare har varit 
täckta av asfalt och gamla jordhö-
gar och som inte inbjöd till att vis-
tas utomhus. Nu växer ett gediget 
trädäck fram, där fasta bänkar och 
odlingsutrymmen ska ge möjlig-
het till aktiviteter under bar him-
mel.

I fönsterkarmen inne på fritids-
gården spirar små plantor som fri-
tidsklubbsbarnen planterat. Dessa 
kommer att skolas om och få säll-
skap av såväl buskar, träd och pe-
renner ute i trädgården.

– Vi har hur mycket planer och 
idéer som helst som kanske blir 
förverkligade framöver. Allt ifrån 
biodling till musteri står på önske-
listan, säger Linda Krüger.

Tvärs över vägen, i Stenhamra-
skolans fritidsavdelning Solrosen, 
klänger ärtplantor, majsstänglar 
och självklart solrosor upp utefter 
fönstren och ger en föraning om 
den skördefest som kommer äga 
rum under sommaren och hösten. 

– Vi vill att barnen ska få en 
chans att få en bra relation till na-
turen redan när de är så här unga 
som dessa förstaklassare. Det är 
viktigt för dem att få ett alternativ 
till laptops och teknik, säger Mela-
nie West.

Fantasin tycks inte ha några 
gränser och barnen studsar av iver 
när de berättar om hur de tänkt 
kring sina snillrika växthus, bygg-
da av kartonger och med solfånga-
re gjorda av guldglansigt papper.

– Här ska solen spegla sig, säger en 
stolt pojke och pekar.

Experimentlusten är stor och 
en förpackning med micropop-
corn i smör fick offra några kärnor 
som nu växer till ståtliga plantor i 
fönstret. En uppäten papaya läm-
nade också kvar några frön som 
slagit rot.

– Vi vill återanvända så mycket 
som möjligt, berättar Melanie 
West och visar runt bland plant-
skolor och planteringsbord. 

Hon öppnar balkongdörren till 
baksidan och pekar ut mot brädhö-
gen som ligger på gräsmattan.

– De här har jag hämtat på tip-
pen. Vi har tänkt att vi ska kunna 
plantera i gamla byråer, gummi-
stövlar och annat som man kan ta 
tillvara, förklarar hon.

Nu hoppas hon och kollegorna 
att även de ska få knyta sina od-
lingar till Boodla och genom det få 
hjälp med att utveckla sitt odlande 
ännu mer.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

I Stenhamra ser barnen till att 
det spirar i burkar och byttor

ODLING

Flera innovativa odlingsprojekt pågår på skolan och fritidsgården

STENHAMRA | Både på fritidsgården i Stenhamra 
och i Stenhamraskolan spirar det i burkar och 
byttor. Eleverna har planterat mängder av frön 
som ska bli till både nytta och fägring i samband 
med att utomhusmiljöerna får sig ett lyft.

”Allt från biodling till musteri står på önskelistan”

FAKTA BOODLA

>> Projektformen ”Boodla” 
används i ett flertal skolor, bo-
stadsområden och fritidsgårdar i 
Stockholm.

>> I Boodlas grundidé ingår 
tanken om att alla människor 
själva ska kunna påverka sitt eget 
liv och ha kunskaper om ekosys-
tem. Till sin hjälp använder man 
det som kallas för ”urban odling” 
och närmast kan beskrivas som 
”stadsnära odling”.

”Vi har tänkt att vi 
ska kunna plantera i 
gamla byråer, gummi-
stövlar och annat som 
man kan ta tillvara”

I Stenhamraskolan har barnen planterat mängder av fröer och kärnor som sedan ska sättas ut i trädgården (bilden t.v. och nere t.h.). På fritidsgården tvärs över gatan (ovan t.h.) planeras det också 
för fullt för trädgårdsprojekt och odling.                  FOTO: LO BÄCKLINDER



Vilket Ekerö vill du ha?

Tycker du att EU verkar långt borta?
— Sex av tio politiska beslut i Ekerö påverkas av EU

Röstkort
Röstkort skickas till alla som har rätt att rösta. Senast den 7 maj ska alla röstkort vara 
utdelade. På röstkortet står det var du röstar och när vallokalen är öppen. 

Förtidsröstning
Ska du förtidsrösta behöver du både röstkort och id-handling. Det går att förtidsrösta 
i vilken röstningslokal som helst i hela landet fr.o.m. den 7 maj. I Ekerö kommun äger 
förtidsröstning rum på biblioteken i Ekerö centrum och Stenhamra.

Barnens bibliotek i Stenhamra
Följer bibliotekets öppettider:
Måndag: 14:00-19:00
Tisdag: 12:00-16:00
Onsdag: 12:00 - 16:00
Torsdag: 14:00 - 20:30
Fredag: 12:00 - 16:00
Söndag: 12:00 - 16:00 OBS ej 25 maj

Biblioteket i Ekerö C
Vardagar kl 14 – 19
Lördagar kl 11 – 15
Söndag 25 maj kl 11 – 15 OBS endast 25 maj

Läs mer om EU
På www.ekero.se kan du läsa mer om vad det beslutas om i EU. 

Frågor
Har du praktiska frågor om valet ring valnämndens kansli på 08-560 391 00 eller 073-661 82 86.

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

www.evidensia.se 

Vill du veta 
mer om den 
åldrande katten?

Välkommen till oss på föreläsningskväll!

Tisdagen den 20 maj
Var: Spånga Center, Stormbyvägen 2-4
Tid: 19.00 till cirka 21.00 inklusive paus
Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri!
Anmälan: Anmäl på mail: 

info@vasterortdjursjukhus.se
eller ring oss: 08-36 26 70
Anmäl senast 12 maj
Antalet platser är begränsade!

Välkommen till oss på föreläsningskväll!

Tisdagen den 20 maj
Var: Spånga Center, Stormbyvägen 2-4
Tid: 19.00 till cirka 21.00 inklusive paus
Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri!
Anmälan: Anmäl på mail: 

info@vasterortdjursjukhus.se
eller ring oss: 08-36 26 70
Anmäl senast 12 maj
Antalet platser är begränsade!

Skicka  
en envis  
journalist  
till Bryssel.

Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.
#larstillbryssel



apeten som nu får 
ett ansiktslyft finns i 
kabinettsförrummet 
på övervåningen i 
Kina slott. Den åter-
finns på fem vägg-

stycken. Någon gång på 30-talet har 
målerikonservatorer lagt sin hand 
på denna tapet, men det är första 
gången tapeten tas om hand på 
”rätt sätt”.

Ett ytterst tålamodskrävande 
arbete utförs av de tre frilansande 
papperskonservatorerna Helen 
Skinner, Daniel Gillberg och Mark 
Sandiford.

–  Mark kan allt. Han är en av Eu-
ropas främsta experter på den här 
typen av tapeter, berättar Helen 
Skinner som själv har arbetat som 
konservator i 30 år. Hon  började 
på nationalmuseum med olika typ 
av grafik och konst på papper. Nu 
har hon en ateljé i Stockholm. Till-
sammans med henne finns Daniel 
Gillberg som precis öppnat en egen 
ateljé i Oslo. Mark Sandiford har 
egen ateljé i England och konserve-
rar bara kinesiskt och asiatiskt pap-
per runt om i Europa.

De tre var redan på plats för ett år 
sedan och tog ner en av tapeterna 
som en förstudie. Sedan har de va-
rit på slottet november, december, 
februari, mars och nu april och maj.

Daniel Gillberg ser ut som en 
läkare som gör en ultraljudsun-
dersökning då han för ett instru-
ment över tapeten. Instrumentet är 
kopplat till en dator.

– Jag gör en kartering av skador, 
sprickor och gamla lagningar. Vissa 
väggar är ganska illa däran, berättar 
Daniel och fortsätter:

– Vi tror inte att det här är en ta-
pet från början. Vanligtvis på kine-
siska tapeter, upprepas aldrig moti-
vet. Men här upprepas det. Normalt 
är alltid kinesiska tapeter i stora hus 
och palats, där det är högt i tak och 
höga väggar, minst 3,5 meter till 4 
meter höga. Den här tapeten är inte 
högre än 1,75 så vi tror att det kan ha 
varit kinesiska vikväggar ursprung-
ligen. 

I rummet intill sitter Mark och 
Helen och ”skalar” av ett tunt, tunt 
lager med kinesiskt papper från ett 
tapetstycke. 

– En europeisk tapet är bara ett 
papper på rulle eller ännu tidigare, 
handgjorda ark som är sydda el-
ler klistrade tillsammans till våder. 
Den här typen av tapet är ett lami-
nat bestående av tre lager papper. 
Men här är det yttersta pappret 
mycket tunt, nästan som cigarett-
papper, berättar Helen. 

Arbetet med tapeten är en mycket 
känslig process. Vad de gör i grova 
drag är att de tar ner tapeten från 
väggen och tar bort den tjocka du-
ken av linne som sitter på baksidan. 

– Tidigare hade man linnetyg 
bakom tapeterna. Det är starkt men 
det är försurande. Tyget reagerar 

också olika på fukt, värme och kyla 
i förhållande till hur pappret i den 
kinesiska tapeten reagerar. På så vis 
har det uppstått skador och sprick-
or. Nu ersätter vi linneduken med 
polyester som inte rör sig, berättar 
Mark.

På själva tapeten som är nedtagen 
från väggen, tar de bort tre lager av 
mycket tunt papper. Detta görs ge-
nom att tapeten fuktas och sedan 
pillar de bort det tunna pappret 
med verktyg eller med fingrarna.

– Händerna är ändå det bästa red-
skapet, säger Mark, som med lugn 
och tålamod sakta drar bort remsa 
efter remsa från tapetens baksida.

– Kvar finns det tunnaste och 
viktigaste lagret. Det tvättar vi 
sedan på ett vakuumbord. Man 
sprutar vatten över det och under 
bordet står en slags sug som suger 
ut vätskan. Man tvättar ur syra och 
annan smuts, förklarar Helen.

Sedan får det torka mellan filtar 
och när det är torrt, lägger de i lap-
par där det är trasigt och använder 
sedan nytt japanskt papper, som är 
starkare än kinesiskt papper. Detta 
läggs på i flera lager på baksidan.

Därefter preparerar de väggen 
med ett system av små kvadrater av 
lager med japanskt papper.

– Det här är en gammal, orien-
talisk teknik. Det största hotet för 
papperstapeter är fuktigheten som 
varierar. Med det här systemet som 
har som fickor med papper beter 
sig som tapeten, de rör sig tillsam-
mans, säger Helen och Mark fyller i:

– Det är en japansk konstruktion 
som ger stor rörlighet och som mi-
nimerar påfrestningarna på tape-
ten.

Tekniken de arbetar med är en 
kombination av gammal, asiatisk 
teknik tillsammans med ny, mo-
dernare teknik. Som till exempel 
den polyesterduk som de sätter i 
botten på väggen för att skydda mot 
putsen.

– Det är en slags respektfull kon-
servering och behandling i kombi-
nation av det vi kan idag, med den 
äldre tekniken. Vi försöker bevara 
det precis som det var, men kemiskt 
och fysiskt starkare, säger Helen.

Mark har sett många kinesiska ta-
peter, men denna är unik i sitt slag. 
Den är en mycket tidig tapet och 
den är delvis tryckt vilket gör den 
extra speciell. 

– Alla konturer är tryckta med 
svart bläck på ett träblock, sedan 
är alla färger handmålade. Det är 
ovanligt. Det finns tre eller fyra 
som är tryckta som den här i Eng-
land. Då har ändå England mer ki-
nesiska tapeter (av alla slag, reds.
anm.) än något annat land, berättar 
Mark och fortsätter:

– Den har mycket karaktär, den 
har ett mer artistisk uttryck än de 
handmålade tapeterna där de hade 
en person som bara målade löven, 
en annan som bara målade blom-

morna och ytterligare en annan 
som målade fåglarna. De blev säkert 
uttråkade. Tänk dig själv att bara 
måla blad hela dagen.

De tre har verkligen detaljstuderat 
tapeten och detta under lång pe-
riod.

– Ju mer vi arbetar med den, ju 
fler detaljer upptäcker vi. Det är 
också användbart i vår slutliga do-
kumentation eftersom ingen har 
tittat på den så noggrant under så 
lång tid som vi har gjort, säger Da-
niel.

Sista fasen i deras noggranna 
konservering, är att åter sätta upp 
tapeten på väggen och därefter re-

tuscheras de områden där tapeten 
varit trasig och där de nu lappat 
med nytt papper. 

– Det är det roliga slutjobbet när 
vi får sätta oss med penseln och 
måla. Det är belöningen, säger He-
len och fortsätter med pilljobbet att 
få bort det gamla, smutsiga papp-
ret. Daniel har också anslutit sig till 
”pilljobbet”. De tre vid den gamla 
kinesiska tapeten blir som en tavla 
i sig, tre hantverkare som utför ett 
kärleksfullt arbete.

– Speciellt i hantverksyrken har 
man ofta en stolthet och en slags 
romantisk tanke att man måste 
använda gamla material. Men man 
använder det som fungerar bäst, det 

som är mest känsligt och hållbart 
för framtiden. Det vi är intresse-
rade av är att bevara detta så länge 
som möjligt. Vi är i bevarandebran-
schen kan man säga och då har man 
inte tid att vara romantisk utan då 
kombinerar man det bästa av alla 
världar, säger Helen.

Deras arbete pågår till den 23 maj 
vilket innebär att de kommer att 
vara kvar då slottet öppnar i mitten 
av maj. Då har besökarna möjlighet 
att se deras arbete och också ställa 
frågor.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Respektfull konservering av  
26  

Bakom Kina slotts än så länge stängda dör-
rar, pågår en avancerad och känslig konser-
vering av ett av slottets 1700-talstapeter. 
Det är dessutom första gången det görs av 
papperskonstnärer.

Lilla bilden t.v: Detalj ur tapeten. Konturerna är tryckta, vilket är unikt i sig. 
Färgerna är handmålade. Lilla bilden t.h: Daniel Gillberg gör en kartläggning av 
tapetens skador. 
                                                                                                                  

 FOTO: EWA LINNROS 

FAKTA KINA SLOTT

>> 1753 fick drottning Lovisa 
Ulrika i födelsedagpresent av 
kung Adolf Fredrik, ett kinesiskt 
lustslott i Drottningholmsparken. 

>> Träbyggnaden ersattes på 
1760-talet av en mer varaktig 
byggnad, som i dag innehåller 
ett av de främsta exemplen 
på europeisk rokokoinredning 
med kineserier och som 
visar prov på det bästa i hela
Europa som finns kvar av den 
andan.

>> Kina slott är, tillsammans 
med hela slottsanläggningen 
på Drottningholm, med på 
UNESCO:s världsarvslista. 

FAKTA KONSERVERING

>> Målerikonservatorer sysslar 
mest med arkitekturbundet  ma-
terial eller måningar som är fästa 
på väggen eller takstuckatur.

>> Papperskonservatorer 
arbetar på pappret såsom pap-
perstapeter, målningar på papper 
och duk.

>> Att konservera någonting 
handlar om att försöka bevara så 
mycket som möjligt med minsta, 
möjliga ingrepp. 

”Vi är i bevarande-
branschen kan man 
säga och då har man 
inte tid att vara 
romantisk utan då 
kombinerar man det 
bästa av alla världar”

T    



Näringslivsrådet i Ekerö Kommun

Inbjuder företagare till frukostmöte
på Ekebyhovs slott

onsdag den 14 maj kl 08.00-09.30

Kaffe/te och smörgås serveras från kl 07.45

Anmälan senast 13 maj till naringsliv@ekero.se
Först till kvarn gäller - begränsat antal platser! 

        Välkommen! 

Vill du vara med  
och konkurrera?
För dig som är företagare och 
vill lära dig mer om offentlig 
upphandling. 
Therése Klaar, kommunens 
upphandlingschef informerar

Svenskt Näringslivs  
resultat och ranking 2013 
Stefan Pellén, kommunens 
näringslivschef informerar

www.ekerobio.se

Gå på bio nära dig.

EKERÖ BIO Mälarö Torg 7  
www.ekerobio.se

Ur Att Skiljas, en tragikomisk dokumentär av Karin Ekberg 
 

Onsdagen 14 maj klockan 19.00 visar vi Karin Ekbergs Att Skiljas.  
Från klockan 18.30 bjuder vi på dryck och tilltugg. Mer information om 

 
Medlemmar i Mälarö Kino får köpa två biljetter till priset av en. Det går 
också utmärkt att bli medlem på plats. Kom gärna och prata med oss 

 
 
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. 

   | reportage 27

 unik tapet
Den handgjorda papperstapeten på Kina slott tros vara 
tillverkad i Kina på 1700-talets mitt.                     EWA LINNROS 

Helen Skinner och Mark Sandiford avlägs-
nar varsamt gammalt kinesiskt papper från 
tapeten.                                  FOTO: EWA LINNROS 
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EKEBYHOV | Från den 10 maj stäl-
ler Ulli Evans och Nina Sivard ut 
måleri, grafik och blandtekniker i 
Ekebyhovs slottsgalleri. 

Ulli Evans har ”alltid” ritat, målat 
och sytt. Hon gick på flera konst-
skolor under 80-talet, bland annat 
Nyckelviksskolan, där hon fick pro-
va på screentryck.

– Därefter gick jag på Grafiksko-
lan och sedan blev jag fast i grafiken. 
Jag jobbar med alla möjliga tekni-

ker, bland annat fotoöverföringar 
på plåt och collografi. Efter att jag 
brutit handen i januari var det svårt 
för mig att trycka, eftersom det är 
ett tungt arbete. Istället började jag 
måla på mina stora tryck som jag nu 
kommer att ställa ut som monoty-
pier (bilder som skapas genom ett 
avtryck direkt från ett skapat under-
lag, reds.anm.) tillsammans med en 
hel del små, inramade.  För tillfället 
är jag inspirerad av filosofiska frå-
gor om liv och död samt min gamla 

hund, som förekommer på många 
bilder, berättar Ulli Evans.

Hon ställer ut tillsammans med 
Katarina Sivard. 

Även hon har målat och tecknat un-
der hela hennes uppväxt. Hon gick 
förberedande konstskolor i Örebro 
från 17-årsåldern och började på 
måleri på Konstfack 1986 och stu-
derade olika måleritekniker, mural-
måleri och grafik i fem år.

– Jag har fortfarande en bas i ol-

jemåleriet men jobbar även gärna i 
akvarell och tempera. På senare år 
har jag använt fotografi, till exem-
pel självporträtt och kombinerat 
med bilder på föremål och gamla 
familjebilder som jag bearbetat i 
photoshop, berättar Katarina Si-
vard och fortsätter:

– Jag tycker det är spännande och 
inspirerande att utgå från gamla 
familjefoton och föremål från min 
släkt, från en tid då jag själv inte var 
född och fantisera kring dessa.

Hon har ofta djur, människor och 
öde platser som motiv i sina bil-
der och hon funderar kring vad 
det innebär att vara människa. På 
utställningen kommer hon att visa 
stora och mindre oljemålningar, 
små akvareller och temperamål-
ningar och en serie fotomontage.

Utställningen pågår till och med 
den 25 maj.

EWALINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Blandtekniker på Ekebyhov

EKERÖ | ”Morfarfars sms-dikter” 
heter en ny diktsamling, skriven 
av ekeröbon Rolf Knutsson.

– Jag funderade över varför man 
har mobiltelefoner, förutom till att 
prata i dem och varför man sänder 
sms. Då tänkte jag att barnen är all-
deles utanför det här så jag började 
att skriva dikter till mina barnbarn 
och skicka dem som sms, berättar 
Rolf Knutsson.

Ett av barnbarnen hade döpt ho-
nom till morfarfar eftersom han är 
både morfar och farfar, därav titeln. 
Hans barnbarn har ännu inga egna 
mobiltelefoner, men boken är tilläg-
nad hans barnbarn som ursprungli-
gen mottagit dikterna som sms när 
de var mellan tre och åtta år gamla. 
Även om de inte haft egna mobiler 
har föräldrarna läst upp dikterna. 
”Måhända som en inspiration för 
såväl ung som gammal att våga an-
vända orden på nya och oprövade 
sätt” skriver Rolf Knuttson i föror-
det.

– Jag vill väcka lusten för språk 
och poesi hos mina barnbarn men 
också stimulera andra att få upp 
ögonen för detta, säger Rolf Knuts-
son.

Boken har 60 sidor med både kor-
ta och längre dikter som handlar om 
stort och smått på olika vis, ackom-
panjerade av nonfigurativa bilder.

– Jag pratade med en kille om att 
illustrera dikterna, men han sa till 
slut att han inte fick till det. Däre-
mot kom vi fram till att de handlar 
mycket om färger. Sagt och gjort, jag 
gjorde bilderna själv. Men hur jag 
har gjort dem, det är min hemlig-
het, säger Rolf Knutsson och plirar 
med ögonen.

Det här är en bok för både barn 
och vuxna. Det är inte en typisk 
barnbok kanske, men jag vill visa 
barnen just nonfigurativ konst. Allt 
ska annars alltid föreställa något. 
Jag tycker att det är rätt härligt när 
det bara är. Ett av barnbarnen, hon 
sände plötsligen bilder till mig som 
hon hade jobbat fram på samma sätt 
som jag. 

Rolf Knutsson, idag pensionär 
men tidigare TV-producent, regis-
sör och barnboksförfattare. ”Mor-
farfars sms-dikter”, som ges ut på 
Alhambra förlag, är hans nittonde 
bok sedan debuten för 50 år sedan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

UTSTÄLLNING

”Voyage” av Ulli Evans. ”Tre” av Katarina Sivard.

STENHAMRA | I maj ges boken 
”Nappalonerna kommer!” ut, det 
är stenhamrabon Jimmy Sjöbloms 
tredje bok. Det är en verklig-
hetsskildring om hans uppväxt 
i betongförorterna ”söder om 
söder” och om sniffning.

Stenhamrabon Jimmy Sjöbloms har 
tidigare givit ut ”Katastrofer” och 
”Vinternatt och fiskafänge” som är 
novellsamlingar som delvis är sann-
historier och vissa är inspirerade av 
sanningen. Men ”Nappalonerna 
kommer!” är en helt sann historia.

– Den är kallhamrad och grovt 
utmejslad sanning i sin helhet, helt 
utan några skönlitterära dekoratio-
ner. Det märks också i språket. Den 
här boken är en vandring genom 
sanna händelser, men den är också 
en diskussion med läsaren, berättar 
Jimmy Sjöblom.

Nappaloner, vad är det?
– Det är små vänner i mörkret. 

Men de är ack så bedrägliga. Död-
liga, faktiskt.

 Dina tre böcker har kommit ut i 
tät följd men skrivandet av dem, hur 
länge har det pågått?

– Skrivandet av de här tre böcker-
na har pågått sedan 1990 men det är 

först nu som jag har mognat ikapp 
dem och vågar låta dem berättas för 
flera. Intressant insikt, faktiskt, att 
det jag skrivit har varit moget att be-
rättas för någon annan långt innan 
jag själv insåg det. Berättelsen – mer 
mogen än berättaren. Jag misstän-
ker att riktiga författare, inte minst 
Stephen King, som har filosofin att 
”det handlar bara om berättelsen 
– inte berättaren”, kan antagligen 
utveckla de tankegångarna bättre 
än jag.

Vad driver dig att skriva?
– Hmm... knepig fråga. Det är lite 

delat. Inte splittrat, inte alls, men 
delat. Novellerna ville jag presen-
tera därför att jag gillar att berätta, 
jag älskar bra berättelser – vilka 
de än är och när/var de än berät-
tas och för att jag gillar att utforska 
livsöden och tankemönster, ”What 
if-scenarier” och så. Men med 
”Nappalonerna kommer!” vill jag 
berätta för att den behöver berät-
tas. För betong-ghetton finns inte 
bara på andra sidan färjan, de finns 
mentalt här på Mälaröarna också. 
Det är också för att jag nu själv har 
barn i högst aktuella åldrar. Så det 
finns en annan drivkraft bakom att 
berätta ”Nappalonerna kommer!” 

som är otroligt mycket starkare och 
avsevärt mer skrämmande.

Kommer det ännu en bok efter 
detta?

– Jag hoppas det. Dels vill jag 
försöka blåsa liv i ett gammalt fan-
tasy-projekt som blivit liggande, 
dels har jag en tanke om att försätta 
Stenhamra i ett sådant där specifikt 
”What if-scenario”. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se



Spar av barn
Ekerös kommunala förskolor visar

Plats: Ekerö torg, Ekerö centrum

Tid:   Fredag den 16 maj kl.09.00-18.00

Valkomna!

Vad upptäcker, upplever och 
utforskar pedagoger och barn 
på våra förskolor tillsammans 
på dagarna?

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

GRUPPINSTRUKTÖR
sökes

Erfarenhet är givetvis en fördel,
men det personliga engagemanget väger tyngst

För mer information om tjänsten 
ring Nettan 0708-96 29 55
eller mejla
anette@stenhamragym.se

555

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

ÖPPET HUS
måndagar kl 18- 20

 Gruppträning
 Styrketräning
 Sjukgymnastik
 Naprapat
 Massage
 Kostrådgivning
 Personlig träning
 Barngrupp

Välkommen!
Mer information? 

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

Öppet alla dagar  04.30-24.00

555

KOMMUNEN | Genom att 
utveckla den befintliga verksam-
heten hade Ekerö kulturskola 
en ökning på nära hundra elever 
under 2013. Till hösten väntar 
ytterligare nya kurser och ett 
bidrag på en halv miljon kronor 
gör att vårens filmprojekt kan 
leva vidare.
 
– Till hösten har vi tio nya ämnen 
i vårt utbud. Bland annat har vi 
en kurs i clown- och maskteknik, 
låtskrivarverkstad och det prova-
på-program som vi haft på prov 
för att barn mellan åtta och nio år 
ska kunna testa olika instrument, 
ska permanentas, berättar Anne-
Charlotte Lundell, chef för kultur-
skolan.

När det gäller sångområdet kom-
mer verksamheten att utvecklas 
med såväl körsång, soul och gos-
pel.

– Från vårterminen 2013 till 
höstterminen gick vi från 654 
elever till 740. Det har vi klarat av 
med samma medel som tidigare, 

genom att vara effektivare i vårt 
arbete och använda all den kom-
petens vi har i lärargruppen. Men 
nu börjar vi behöva skohorn för att 
få in fler elever, konstaterar Anne-
Charlotte Lundell.

Förra årets utökning gjorde att de 
köer som fanns kunde betas av, 
men redan nu står nära 200 barn 
och ungdomar i kö till höstter-
minens kurser. De längsta köerna 
brukar det bli till pianospelandet.

– Vi kommer eventuellt att göra 
några pilotprojekt i de ämnen som 
ligger lite utanför de stora ämnena, 
för att se om vi kan finansiera fler 
grupper direkt genom ytterligare 
elevavgifter.

Genom ett bidrag på en halv 
miljon kronor som barn- och ut-

bildningsnämnden fått från Kul-
turrådet, kan nuvarande läsårs 
filmprojekt i skolornas sjätteklas-
ser fortsätta även under nästa läsår.

– Vi har också sökt pengar från 
Svenska filminstitutet för att få 
igång en mediaverkstad där vi till 
exempel kan hålla kurser och öpp-
na verkstäder för filmskapande. I 
maj får vi veta om vi får de pengar-
na, säger Anne-Charlotte Lundell.

Parallellt med kulturskolans ut-
veckling av ämnen pågår ett kom-
petensutvecklingsarbete inom den 
18 personer starka lärarkåren.

– I tre olika faser under de när-
maste ett och ett halvt åren kom-
mer vi arbeta med att tydliggöra 
våra mål och skapa förståelse för 
helheten och förankra detta väl 
bland personalen, för att det inte 
bara ska vara ord på papper.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kulturskolan växer
så att det knakar

EKERÖ | Genom ett bidrag från 
”Skandia - idéer för livet” startar 
inom ett par veckor Fabriken en 
grupp för unga tjejer, där de ska 
få hjälp med att våga ta plats. 
Tanken är att ”Loud girls” ska 
hjälpa dem att våga mer, låta mer 
och släppa lös, utan att tänka på 
att vara duktiga.

– Själva innehållet är inte spikat 
än, det låter vi tjejerna själva styra 
över. Men vad de än föreslår, kom-
mer vi skruva till det ett varv. Om 
det till exempel är så att de vill spe-
la gitarr, så kommer det sluta med 
att de spelar ”Jimmie Hendrix-
style”, skrattar Nenne Thorin, 
platsansvarig på Fabriken som 
tillsammans med Layla Purkis, 
nytillträdd kreativ coach med stor 
erfarenhet av ungdomskulturom-
rådet, ska dra igång gruppen. 

Utan några som helst krav på för-
kunskaper samlar de ungefär tolv 
tjejer den 15 maj för att bolla idéer 
och se vart projektet tar vägen ef-
ter det. Om det hela utmynnar i en 
video, en föreställning under skol-
avslutningsfirandet en månad se-
nare eller helt enkelt ökat självför-
troende, återstår att se. Men både 
Nenne Thorin och Layla Purkis har 
stora förhoppningar om att grup-

pen kommer präglas av lekfullhet, 
mod och vara helt fri från prestige.

– Vi kommer lattja runt, lära oss 
grejer som inger respekt som till 
exempel att koppla ljudanlägg-
ningar, köra trumsolo och testa 
olika delar av musikfältet, men 
även jobba i gruppen med attlåta 
deltagarna våga och tillåta sig att 
göra halvbra innan man blir bäst, 
konstaterar Nenne Thorin.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

De vill hjälpa unga 
tjejer att höja rösten

UNGDOMSKULTUR

”Men nu börjar vi 
behöva skohorn för 
att få in fler elever”

   | kultur   29

Nenne Thorin och Layla Purkis ska 
leda gruppen som ska inspirera unga 
tjejer att våga ta plats på scen. 

FOTO: LO BÄCKLINDER



Sånga-Säby Hotell & Konferens
Bordsbokning: 08-560 480 00  

www.sanga-saby.se

Fira mamma den 25 maj!
Njut av en härlig buffé kl 11:00-15:00. 

Glöm inte att boka.
Välkommen!

BRUNCH Vuxen: 280:-  Barn 3-12 år: 140:-
Barn under 3 år gratis

Mors  dag
BRUNCH

Kombinera 

gärna med våra 

Weekendpaket
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Ulli Evans och 
Catarina Sivard 
– måleri, grafik 
och blandtekni-
ker. 10-18/5, 
öppet mån-fre 
kl 10-15 samt lör-sön kl 12-16 gal-
leriet, Ekebyhovs slott. 
Arr: Mälaröarnas konstförening.

Hantverksstallet
T.o.m. 11/5: Pia Isaksson – måleri, 
Mona Foster – vävar. 
13/5-1/6: Maria Broman – måleri. 
Öppet tis-sön kl 11-17, Jungfrusund.

 EVENEMANG

Lunchmusik – Från A till Ö: I
Kerstin Baldwin, orgel spelar musik 
av kompositörer på bokstaven I. 
8/5 kl 11.45-12, Ekebyhovskyrkan. 
Arr: Ekerö pastorat.

Öppet hus
Sånga barnträdgård, förskolan bju-
der på fika hela dagen och dockspel 
klockan 13. 10/5 kl 12-15, Sånga 
barnträdgård vid Sånga kyrka.

Ekebyhovs slott
10/5 kl 14: Kammarmusik av 
medlemmar ur Mämus. 11/5 kl 14: 
”Kär-lek och låtar” med visgruppen 
Kristall –  Anne-Li Holmgren-Lo-
maeus, Gocki Sköld-Linge, Göran 
”Floda” Lomaeus. Kaféansvariga: 
Ekerö-Färingsö rödakorskrets. 
17/5 kl 14: Kulturskolans elever un-

derhåller. Kaféansvariga: Träkvista 
skola klass 6 B. 
18/5 kl 14: Folkmusik på tre. 
Kaféansvariga: Rädda barnen 
Mälaröarna. 

Loppis
Stor scoutlop-
pis i trädgården 
till scouthuset 
i Stenhamra 
(Herman Palms 
plan 8). Fynda 
loppissaker. Även chokladhjul, kafé 
och aktiviteter. 10/5 kl 10-14. 
Arr: Färingsö sjöscoutkår. 

Levande sagor för förskolor
Träffa prinsessor, spring från drakar 
och skratta åt klumpiga troll. Här 
får barnen träffa både nya och 
gamla sagofigurer och följa med på 
deras spännande äventyr i Sagolan-
det. Vi leker sagorna tillsammans. 
Förskolor är välkomna till bibliote-
ket för att lyssna på teaterinspire-
rade sagor med Frida. 13 och 20/5 
kl 9-9.30, biblioteket, Ekerö C.

Ekerö bio
14/5: 
Att skiljas, 
fr. 15 år. 
Erskinesalen, 
Ekerö C.

Vårvandring en försommarkväll
Under ledning av hembygdsfören-
ingens Lars Gundberg och Fri-
luftsfrämjandets Ivar Danefjäll går 
vandringen från Älby via katolska 
kyrkans stiftsgård Marielund, Ekerö 

kyrka och kyrkogård med gravplats 
för många kända ekeröprofiler, 
Asknäs gård och Sanduddens grus-
tags och rullstensåsarnas historia 
till Träkvista. 14/5 kl 18.20-21.30, 
Älby hage till Träkvista, buss 309 
från Träkvista 18.13 till Älby (OBS 
vintertidtabell). Samarr: Ekerö-
Munsö hembygdsförening, 
Friluftsfrämjandet. 

Barnens rättigheter
Jonas Paulman, Barnens träd, kom-
mer till bryggan i Tappströmsska-
nalen den 15/5 kl 16 för att berätta 
om sitt arbete för barns rättigheter 
enligt FN:s barnkonvention. Den 
16/5 kl 13 är han med och startar 
upp en trädplanterarstafett vid 
Stenhamras fritidsgård.

Designtävling
”Kläder för livet” 
– Modedesign-
tävling för alla 
som inspireras 
av medeltida 
mode. Man täv-
lar i två klasser: bästa medeltida 
dräkt alternativt bästa moderna de-
sign inspirerad av medeltidsmode. 
I juryn: klädskapare, sömmerskor, 
arkeologer och Tina Rodhe, chef 
för Medeltidsmuseet där vinnande 
plagg ställs ut. Anmälan öppen 
t.o.m. 31/5. Final i augusti på 
Ladulås hus, Adelsö.

Spår av barn
Ekerös kommunala förskolor visar 
upp : Spår av barn – Vad upptäcker, 
upplever och utforskar pedago-
ger och barn på våra förskolor  

tillsammans på dagarna? 16/5 kl 
9-18, Mälarö torg. Sedan flyttas 
utställningen till utställningslokal 
Fyren, Ekebyhovs slott och Barnens 
bibliotek i Stenhamra från den 
20/5 – 13/6. Arr: Ekerö kommuns 
kommunala förskolor.

Musikteater
Skråme bjuder på musikteater-
föreställningen Tolvslaget. 
Frivillig peng i hatten vid utgången, 
pengarna går till Färingsö 
församlings “Vattenprojekt”. 
Denna gång möts olika karaktärer 
i skepnad av tolv djur, inspirerat 
av den kinesiska djurkretsen, som 
traditionsenligt möts vid tolvslaget 
för att gå in i en ny tid – Hästens 
tid. Den tystlåtna inåtvända Ormen 
skulle snart möta sin motsats och 
efterföljare – den flyktiga självsäkra 
Hästen. 17/5 kl 18 och 18/5 kl 14, 
Herman Palmsalen, Stenhamra. 

Biodling
Mälaröarnas 
biodlarefören-
ing har möten 
i Bigården 
i  Ekebyhovs 
slottspark. 
Samtliga möten är öppna för intres-
serad allmänhet. 18/5 kl 15-16.30.

Plantbytardag  
Ta med plantor du inte behöver 
och byt mot något spännande från 
någon annans trädgård. 20/5 
kl 18-20, biblioteket, Ekerö C. 
Samarr: Västerorts trädgårds-
sällskap.

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

P
å 

gå
ng

!

…söker självgående 

SNICKARE/TRÄARBETARE 
med yrkesbevis alt. motsvarande erfarenhet. 

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB, 
Västra vägen 8, 178 92 Adelsö. 

www.johanerikssonbygg.se

Kungörelse
Valnämndens preliminära räkning 
äger rum i kommunhuset, 
sammanträdesrum Debatten 
onsdagen den 28 maj med början 
kl 08.30.

Göran Löfgren
Ordförande valnämnden

Ingrävning av kommunalt V/A

Villagrunder

Trädgårdsanläggning 

Asfaltering

Grundisolering

Dränering

Infiltrationsanläggningar

070-799 64 21     070-576 84 45

Schakt- och

anläggningsarbeten

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bläck- eller 
laser-

skrivare?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hemsida 
på internet



Caféer  &  Restauranger 
– på Mälaröarna 2014 –

Café Hovgården
- värt ett besök på Adelsö
Tel: 070 202  99 63
www.cafehovgarden.se

CAFCAFÉÉJJUU

NNGGFFRRUUSSUUNNDDSS

EKEREKERÖÖ

Erbjuder allt från tidningar, godis och glass 
till kaffe, smörgåsar och korv. 

Vi har över 20 olika maträtter att avnjuta hos 
oss eller att ta med. 

Minigolfbanan är öppen!
Mälaröarnas mest öppna café!

I vårt tårtcafé serverar vi tårtor framtagna speciellt för Svartsjö Slott av Conrad Tyrsén och 
Ted Johansson på Dessert & Choklad i Stockholm. Båda har meriter från  

Svenska kocklandslaget och Conrad har även blivit utsedd till Årets Konditor. Två år i rad 
har de fått den äran att göra nobeldesserten. Vi erbjuder även lättare luncher såsom  

ex. toast skagen och rostbiff sandwich.  
 

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

www.svartsjoslott.com     08 – 12 13 11 00    info@svartsjoslott.com 

www.restjungfrusund.se

Besök gärna vår hemsida www.skytteholm.se 
där hittar ni vår meny och många trevliga 
erbjudanden

Välkomna att boka bord på 
telefon: 08-560 236 00

Fira NATIONALDAGEN 
på vackra Skytteholm

Den 6 juni firar vi Sveriges Nationaldag 
med en specialkomponerad middagsmeny

Pris: 495 kr per person

Den 7 juni dukar vi återigen upp vår populära 
afternoon tea mellan 14-16. Pris: 295 kr per person



BADMINTON | Ekerö IK bad-
minton har vunnit division 4 
Stockholm och går upp i division 
3 nästa säsong. 

– I sista seriesammandraget spe-
lade alla grymt bra och vi vann över 
tvåan Skogås med 7-1 och ett toppat 
Spånga med 5-3, berättar en glad 
Jacob Ahlsson, spelande lagledare i 
Ekerö IK badminton.

Man spelar åtta matcher och i ett 
lag bör man vara minst fyra killar 
och två tjejer. I seriesammandra-
get hade Ekerö IK fem killar och 
två tjejer. Totalt har de spelat två 
Herrdubblar, en Damdubbel, tre 
Herrsinglar, en Damsingel och en 
Mixdubbel.

Vinsten är lite extra fantastiskt 
resultat då de aktivas träningsmöj-
ligheter är något besvärliga. Ekerö 
IK:s badmintonsektion är en av alla 

föreningar som drabbas av bristen 
på halltider för träning. Spelarna får 
åka till Botkyrka för att träna efter-
som det inte finns tillräcklig tillgång 
till träningstider i Ekerö kommun. 
De tränar cirka två gånger i veckan. 
De är också lite udda då snittåldern 
i klubben  är ganska hög.

– Vi har en snittålder runt 40, 
men vi har alla spelat förr och alla är 
duktiga. Även om det blir rejält tufft 
nästa säsong så har vi ett bra lag. Vi 
ska nog kunna hävda oss där också 
tror jag, säger Jacob Ahlson och fort-
sätter:

– Vi har ju några Ekeröspelare 
som spelar i andra klubbar eftersom 
träningsmöjligheterna är så dåliga 
här på Ekerö. Men nu kanske möj-
ligheten finns att vi får tillbaka dem.

Klubben har i år satsat stort och 
bland annat tagit in en av landets 
främsta badmintontränare, Andi 

Tandaputra. Han är född och upp-
vuxen i Indonesien, en av världens 
ledande badmintonnationer. Se-
dan han flyttat till Sverige har han 
tagit tio SM-guld, sex stycken lag-
guld och fyra stycken indivduella 
guld. Han har drivit fram några av 
framtidens stora hopp inom svensk 
badminton och nu tränar Ekerö IK:s 
juniorer.

– Det här blir ett uppsving och vi 
hoppas naturligtvis på att vi kan få 
någon bra träningstid i bollhallen 
där vi måste vara för takhöjdens 
skull.

Ekerö IK:s badmintonsektion har 
mellan 40 och 50 juniorer utöver 
seniorlaget på cirka tio personer. De 
har även ett antal motionärer som 
tränar. 

                                  
       EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

FOTBOLL | Damer div 3 a: 18/5 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Essinge IK Herrar div 2 sö. Svealand: 10/5 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - FC Gute  Herrar div 4 mellersta: 10/5 kl 14 Svanängens IP: 
Skå IK & Bygdegård - Vasasällskapet FK Herrar div 6 B: 10/5 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF - Ekerö BoIS 16/5 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Polonia Falcons FF Skol-DM: 22/5 kl 8.30 Träkvistavallen: 
5- manna turnering för alla tjejer i år 3 och 4 på Mälaröarna. Ett eller flera lag per skola och klass. Anmälan senast 9/5. 
FRIIDROTT | Mälaröspelen: 17/5 kl 10 Träkvistavallen: Höjd, längd, kula, vortexspjut. Anmälan senast 10/5 till Mälarö SOK. BÅGSKYTTE | Prova på: 18/5 kl 12:30-15, Skå flygplats.

 

Nystartad bågskytteklubb vid flygfältet
BÅGSKYTTE | DMälaröarnas båg-
skytteklubb bildades i slutet på 
januari. Nu håller de på att bygga 
en skjutanläggning ute på Skå 
flygfält. 

– Där har vi hittat tillräckligt mycket 
med mark som är så pass öppen så 
att man på ett säkert sätt ska kunna 
utöva bågskytte, berättar Jonas Sand 
som är ordförande i föreningen.

I dagsläget består klubben av ett 
tiotal entusiaster som håller på att 
starta upp det hela med hjälp av 
mälaröbor, som skjuter och tävlar 
för bågskytteklubben Ulvarna, en 
klubb i Bromma.

– Det finns ett intresse för att 

kunna träna på hemmaplan, speci-
ellt eftersom Ulvarna tränar vinter-
tid inomhus i Högdalen, det är en 
bit att åka.

Hur kommer Mälaröarnas båg-
skytteklubb att lösa vinterträning-
en?

– Som det ser ut nu, kommer vi 
att skjuta i någon idrottshall här ute. 
Det är några saker vi måste lösa med 
kommunen, bland annat förva-
ring av måltavlorna som är ganska 
stora och otympliga, förklarar Jonas 
Sand.

Förhoppningen är att de ska vara 
igång i början av maj månad. Klub-
ben kommer att ha två prova-på-
dagar. För dem som vill fortsätta 

kommer en kurs att finnas. Det är 
ännu inte helt bestämt hur lång 
kursen kommer att vara, men det 
blir någonstans mellan fyra till åtta 
tillfällen. 

– Då går man igenom tillsammans 
med en erfaren skjutledare, alla sä-
kerhetsrutiner som finns kring båg-
skytte. Därefter släpps man ut på de 
lite friare träningstiderna. Bågskyt-
te är en väldigt individuell sport och 
varje person utvecklas på sin indi-
viduella basis. Därför kan man inte 
säga hur många veckor det tar innan 
man är klar att gå vidare. 

Jonas Sand började själv med båg-
skytte när han var 12 år och har hål-
lit på i dryga 25 år. Vad är det som är 

tjusningen med bågskytte?
– Jag personligen använder båg-

skytte mer som en avslappnande 
träning, ungefär jämställt med ett 
yogapass. Det finns ingenting bättre 
än att komma hem efter en stress-
sig dag på jobbet och gå ut och ställa 
sig en timme ute på skjutbanan. Att 
bara få vara där med sin pilbåge och 
kunna släppa allting annat. 

Prova-på-dagarna blir i maj må-
nad. Det första officiella framträ-
dandet blir i samband med Skå flyg-
plats veterandag den 14 juni och då 
finns också möjlighet till att prova 
på. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FOTBOLL         
Damer div 3 a
Bajen DFF 3 3 0 0 14 - 1 9
Enebybergs IF 3 3 0 0 7 - 4 9
Ängby IF 3 2 0 1 5 - 4 6
AIK DFF 3 1 1 1 8 - 5 4
Essinge IK 3 1 1 1 3 - 6 4
Rissne IF 3 1 1 1 2 - 6 4
Ekerö IK 3 1 0 2 4 - 5 3
Mariebergs SK 3 0 2 1 2 - 4 2
Sollentuna FK 3 0 1 2 3 - 8 1
Spånga IS FK 3 0 0 3 0 - 5 0

FOTBOLL
Herrar div 2 sö. svealand 
Enskede IK 4 4 0 0 13 - 3 12
Eskilstuna City FK 5 4 0 1 9 - 3 12
Nacka FF 5 3 1 1 8 - 2 10
Södertälje FK 5 3 0 2 13 - 10 9
IK Sleipner 5 2 1 2 7 - 5 7
KB Karlskoga FF 5 2 1 2 7 - 5 7
FC Linköping City 5 2 1 2 5 - 6 7
FC Gute 5 2 1 2 6 - 9 7
Rynninge IK 5 2 1 2 6 - 10 7
Ekerö IK 5 2 0 3 8 - 8 6
Arameisk-Syrian. IF 4 1 1 2 5 - 5 4
Värmbols FC 5 1 1 3 3 - 8 4
Smedby AIS 5 0 3 2 3 - 9 3
Karlslunds IF HFK 5 0 1 4 4 - 14 1

FOTBOLL
Herrar div 4 Mellersta 
Älta IF 5 4 0 1 18 - 8 12
FC Stockh. Intern. 4 3 0 1 12 - 5 9
Värtans IK 4 3 0 1 7 - 4 9
IFK Lidingö FK 4 2 0 2 11 - 6 6
FC Krukan 4 2 0 2 9 - 6 6
Ängby IF 4 2 0 2 7 - 6 6
Vasasällskapet FK 4 2 0 2 8 - 8 6
Vasastan BK 4 1 2 1 7 - 8 5
FC Andrea Doria 4 1 1 2 10 - 13 4
Skå IK & Bygdeg. 4 1 1 2 3 - 11 4
Mälarhöjdens IK 4 1 0 3 6 - 12 3
Ingarö IF 5 1 0 4 5 - 16 3

FOTBOLL
Herrar div 6 b
Ekerö BoIS 3 3 0 0 11 - 2 9
Adelsö IF 3 3 0 0 10 - 3 9
Polonia Falcons FF 3 2 1 0 6 - 3 7
FC Björnligan 2 1 0 1 8 - 5 3
Wollmars FF 3 1 0 2 7 - 7 3
FC Innerst. Stockh. 2 1 0 1 4 - 6 3
Bromstens IK 3 1 0 2 4 - 10 3
RA Stockholm FS 2 0 1 1 2 - 3 1
Stockh. Snipers IF 2 0 0 2 1 - 6 0
Gimonäs FC 3 0 0 3 2 - 10 0

LÄGET DEN 5 MAJ

DET HÄNDER TILL DEN 21 MAJ
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Sporten ’’
”I sista seriesammandraget 
spelade alla grymt bra” Jacob Ahlsson

Matcher & tabeller

EIK segrare i division 4

Från vänster, bakre raden: Dennis Ekroth, Jacob Ahlsson (spelande lagledare), 
Kalle Brunnberg, Lars-Ove Andersson. Främre raden: Annica Meijer Gren, Tom 
Berglund, Eva Lindqvist. 

Spelare som varit med under säsongen men som inte är med på bild: Max 
Fuxberg, Anna Jernberg, Staffan Wahlgren, Anette Berglund.                                                            
                                            FOTO: EIK BADMINTON

Ett av de första pilsläppen på Skå flyg-
plats. Här kommer Mälaröarnas båg-
skytteklubb att husera.           
                                                 FOTO:  CELINA SAND



Stockholm
www.skodastockholm.se

KÖPLÄGE!
NU FIRAR VI 5 ÅR SOM 
ŠKODA STOCKHOLM!
KÖP EN NY ŠKODA I HELGEN 
OCH DU KAN SPARA MELLAN 
8.900 KR OCH 22.500 KR.

ERBJUDANDERNA GÄLLER ENDAST ETT BEGRÄNSAT ANTAL LAGERBILAR.
Bränsleförbrukning blandad körning Fabia 5,7 l/100 km CO2 från 134 g/km. Rapid från 3,9 l/100 km CO2 från 

104 g/km. Octavia från 5,1 l/100 km CO2 från 117 g/km. Roomster 5,7 l/100 km CO2 från 134 g/km  Upplägg-

nings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Ny-

bilsgarantin gäller högst 10 000 mil och omfattar det första som eventuellt inträffar. Bilarna på bilden är 

extrautrustade. Sign&Drive erbjuds genom SKODA Finansiering. Uppläggning och avi avgifter kan tillkomma. 

SIGN&DRIVE  - 2.595 kr/mån

Fabia Drivers Edition      fr. 124.900 kr Roomster TSI 86                    Nu 129.900 kr

Octavia Combi TSI 105     fr. 179.900 kr

SIGN&DRIVE  - 1.695 kr/mån SIGN&DRIVE  - 2.195 kr/mån

MED
UTRUSTNINGS-
PAKET VÄRDE: 
40.000 kr

SIGN&DRIVE  - 2.295 kr/mån

Rapid Spaceback TSI 105    fr. 149.900 kr

PLUSPAKET MED
AMUNDSEN NAV.

SPARA: 
15.900 kr

PRISSÄNKT!
SPARA: 

22.500 kr

MED DRAG- 
OCH PLUSPAKET

SPARA: 
19.400 kr

SIGN&DRIVE 
ny ŠKODA. Förutom att kontantinsatsen är 0 kr ingår även ser-
vice. Allt till en överkomlig månadskostnad. (Gäller 36 mån, 4500 
mil med ett garanterat restvärde.)

BROMMA: Ulvsundav. 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15

SÄTRA: Murmästarv. 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15

TÄBY: Enhagsv. 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör 11-16, Sön 11-15

SÖDERTÄLJE: Forskarg. 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön 11-15

KORT OM SPORT

INNEBANDY | Ekerö IK:s 
innebandylag P-03 Lions 
hade stora framgångar när de 
deltog i AIK:s vårcup i Solna 
den 26 och 27 april. Trots 
tufft motstånd lyckades la-
get vinna fyra av sex matcher 
och kom därmed på tredje 
plats i cupen. 
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RACING | Marcus Fluch 
från Ekerö tog två första-
placeringar i årets första 
deltävling i Volkswagen 
Castrol Cup som kördes 
den 25 till 27 april i Ungern 
på F1-banan Hungaroring, 
strax utanför Budapest. 

Redan under den fria trä-
ningen på fredagen hade 
Marcus den snabbaste varv-
tiden med sin nydesignade 
svarta Volkswagen Golf GTI. 
Farten behöll han under kva-
let som avgjordes i ett mycket 
ihållande spöregn tidigt på 
lördagsmorgonen. Marcus 
lyckades under kvalet med 
bedriften att ta pole position 
till båda heaten. 

Från sin fina startposition i 
första loppet kunde han som 
första bil efter 12 varv ta mål-
flagg, dryga sekunden före 
polacken Maceij Steinhof. 

Det andra racet kördes i ett 
strålande soligt och varmt 
väder på söndagsförmid-
dagen och Marcus var i mål 
över 3 sekunder före Jeffrey 
Kruger från Sydafrika.

– Säsongen kunde inte 
börja på ett bättre sätt, kom-
menterar han.

Volkswagen Castrol Cup 
med tävlingar i Ungern, 
Tyskland, Polen, Tjeckien 
och Slovakien, avgörs under 
sju helger med två racingheat 
varje helg. 22 förare från åtta 
olika länder och tre världsde-

lar deltar i årets VW Castrol 
Cup.

Nästa tävling körs 23 till 25 
maj på Eurospeedway Lau-
sitzring i Tyskland tillsam-
mans med ADAC GT Mas-
ters.

Fluch tog dubbelseger

På bilden ses de glada spelarna i Team Lions efter segern mot värd-
laget AIK.                    FOTO: PER FRIBERG

ENDURO | Den 27 april 
kördes endurotävling på 
Mälarö motocrossbana i 
Skå. Elva åkare från klub-
ben testade sin uthållighet 
då de körde varv på varv 
under två timmar i den 
oländiga terrängen. 

– Det var jobbigt för förarna 
då det var en väldigt varm 
och solig dag och vätske-
förlusterna blev stora under 
loppet, även om vissa föra-
rer hade med sig vatten som 
de drack under tävlingen, 
berättar Anders Sandberg 
från Mälarö motocrossklubb 
(MCK).

Detta var den första av 
de två publikunderhållande 
tävlingar som brukar hållas 
på klubbens bana varje år.

– Till skillnad mot moto-
cross är enduro en sport som 
kräver stor uthållighet ef-
tersom man åker under hela 
tiden och inte gör några av-
brott. Det gäller också att få 
motorcykeln att hålla under 
hela tävlingen, konstaterar 
Anders Sandberg.

Han är en av de eldsjälar som 
tränar, tävlar och jobbar för 
klubbens fortlevnad och han 
önskar att fler skulle komma 
till de öppna träningstillfäl-
len som hålls under två kväl-
lar i veckan och helgerna.
– Även tävlingarna är väldigt 
roliga att besöka. Man kan gå 
runt utmed banan och följa 

loppet från många olika stäl-
len, berättar han.

Resultat:
1.    Robin Wallerman
2.    Gabriel Nordström
3.    Peter Ferm

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tuff endurotävling i 
gassande solsken

Att köra enduro varv på varv i oländig terräng ställer stora krav på 
uthållighet.              FOTO: HARRY BENTSEN

Den glade dubbelsegraren 
Marcus Fluch.            FOTO:PRIVAT



Seger för 
Rastaborg
DRESSYR | Rastaborgs dressyrlag 
segrade i Nynäshamn och har 
också erbjudits plats i Elitserien.

När omgång två av division 1 i dres-
syr gick av stapeln i ett soligt Ny-
näshamn i slutet av april, var tje-
jerna i dressyrlaget från Rastaborgs 
ridklubb laddade och det slutade 
med vinst för laget. Förutom lag-
tävlingen räknas de individuella 
resultaten och i kategorin D-pon-
ny blev det seger för Nora From 
och Dariman Power, på tredje plats 
kom Sofia Buskhe och Puccini. 

Som grädde på moset fick de 
dessutom ett erbjudande att vara 
med i Elitserien i höst.

Redan förra året gick dressyrla-
get från Rastaborgs ridklubb upp 
i raketfart till toppen i ponnyall-
svenskan.

                                                                 
 

Ny chefstränare 
till Ekerö TK
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DRESSYR | Mälaröarnas ridklubb  
arrangerade, tillsammans med 
Färingsö ridsällskap en ryttar-
tävlingar i dressyr den 27 april. 
Närmare 50 ryttare deltog under 
dagen.

På förmiddagen var det tävling för 
ponny. Här tävlade totalt 19 ryttare 
från Stockholms distrikt och täv-

lingen genomfördes i två olika klas-
ser. Ponnys tävlar i olika kategorier 
som indelas efter storlek på ponnyn. 
I klass ett segrade Moa Pålsson och 
Cornelia Olsson. I klass två segrade 
Elize Idén, Moa Pålsson och Corne-
lia Olsson. Bästa hemmaryttare från 
Mälaröarnas ridklubb blev Louise 
Anderbjörk som kom på tredje 
plats. 

Under eftermiddagen tävlade 28 
ryttare från Stockholms distrikt. I 
klass ett segrade Cajsa Larsson och 
i klass två Janina Warsén. Bästa 
hemmaryttare från Mälaröarnas 
ridklubb blev Annika Backman som 
kom på tredje plats i klass ett. 

Tävlingen var den första av tre lo-
kala tävlingar som Mälaröarnas rid-
klubb arrangerar. Nästa tävlingar är 

den 31 maj och den 1 juni då det blir 
hopptävlingar för ponny och häst. 
Dessa tävlingar genomförs tillsam-
mans med Kärsgatans ridsällskap.     

Mälaröarnas ridklubb är den rid-
klubb som tillsammans med Ekerö 
ridskola bedriver verksamhet i Eke-
byhov.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

TENNIS | Ekerö tennisklubbs nye 
chefstränare blir Valentin ”Valle” 
Manolescu. Han kommer närmast 
från Sollentuna TK. 

Ekerö tennisklubbs chefstränare 
Jonas Tydén slutar och går vidare 
till Smedslätten LTK den 1 augusti 
i år. Då tar Valentin ”Valle” Manol-
escu över och kommer tillsammans 
med David Bengtsson, vara kärnan i 
klubbens tränarteam.

– Jag har alltid haft ett gott öga till 
Ekerö tennisklubb genom åren. Nu 
när klubben är nära att bygga en ny 
hall och samla hela verksamheten 
under ett och samma tak, öppnar 
det sig möjligheter att ytterligare 
utveckla verksamheten. Jag ser 
verkligen fram emot att bidra till 
den utvecklingen tillsammans med 
mina kollegor i klubben, säger Va-
lentin ”Valle” Manolescu.

Valle har stor erfarenhet som ten-
nistränare och växte själv upp som 
spelare i Sundbybergs TK. Senast 
kommer han från Sollentuna TK 
där han jobbat med bland annat 
deras elitspelare och vuxentennis. 
Dessförinnan var han chefstränare 
i Solna TK. Valle har även tidigare 
haft uppdrag från både Svenska 
tennisförbundet och Tennis Stock-
holm. Han är 43 år och är bosatt i 
Sollentuna med fru och tre söner. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Annika Backman på Fabolo från Mälaröarnas ridklubb kom 3:a i Lätt B:1.                                                                                                                                                                                   FOTO: IRENE MYR
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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 rid-

klubb som under förra året gjorde 

raketkarriär i dressyrallsvenskan.  

Men trots att de tillbringar varje le-

dig 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 anteck-

ningarna och visa framfötterna. Då 

blir det bra. 
Det säger Nora From, en av de tre 

tjejer i Rastaborgs dressyrlag som 

just har avslutat dagens tränings-

pass med sin ponny. De övriga två, 

Sofia Buskhe och Ellinor Daniels-

son nickar medhåll. 

Förra året var ett sagolikt år för la-

get. 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 om-

gången, 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, bero-

ende på två sjuka hästar, men ännu 

väntar flera omgångar, närmast 

Annandag påsk. 

– Vi hade lite otur, men nu hop-

pas 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 till-

bringas i stallet, med att sköta och 

rida ponnyerna. 

– Jag har inte haft en enda dag le-

digt sedan förra våren, det blir jag 

bara rastlös och får ont i huvudet 

av, säger Ellinor som har två hästar. 

Ponnyerna är inte bara tävlings-

redskap som ska tränas och förbe-

redas 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 stal-

let, säger Nora vars personliga mål 

är att tävla SM nästa år. 

Alla tre håller själva i träningspla-

nering 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, för-

klarar Ellinor. 
Målet med vårens lagsatsning 

är att kvala till Eliten i dressyrall-

svenskan 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! 

                 

                                CARIN TELLSTRÖM

sporten@malaroarnasnyheter.se

Stalltjejer med elitsatsning i fokus 

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
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So50-tal tävlade i dressyr

Segergester från Rastaborgs dressyrlag. Läs mer om dressyrlaget i MN nummer 7.  
Arkivet finns på MN:s hemsida.                                           FOTO: ANN FROM                                

Valentin 
”Valle” 
Manolescu

Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

Förskingring av dagskassa och stö-
rande låg hastighetsbegränsning är 
några av de nyheter som skrivs om i 
Mälaröarnas nyheter våren 1964.

En servitör i 50-årsåldern åtalas för för-
skingring då han har avvikt från Drott-
ningholms värdshus med 400 kronor, 
det vill säga den dagskassa han fått in 
när han en arbetat extra en söndag under 
den gånga vintern. 

När källarmästaren upptäckte att ser-
vitören försvunnit utan att ha redovisat 
kassan, gjordes en polisanmälan. Det 
visade sig att servitören var skriven i 
Stockholm men han hade ingen fast 
bostad och ingen visste var han höll till. 
Han var tidigare straffad för bedrägeri 
och polisen hade tillgång till hans foto-
grafi. 

”Därigenom kunde man efter några 
dagar gripa honom på ett ölkafé där han 
var i färd med att förbruka det försking-
rade beloppet. Nu sitter han på Långhol-
men.”

Man hamnar kanske inte på Långhol-
men om man kör för fort, men det kan 
tänkas att det blir en och annan fortkör-
ningsbot på Lullehovsbron 1964. MN 
skriver att den hastighetsbegränsning 
som införts i april på 30 kilometer i tim-
men på bron, är föga populär bland bi-
listerna. Under rubriken ”Vägminister 
uppvaktas om skandalvägen i Sånga” 
kan man läsa att en delegation från Fä-
ringsö inom kort kommer att uppvakta 

kommunikationsminister Skoglund. 
Man kommer kräva att landsvägen över 
Sundby till Sånga Säby ska förbättras. 
”Sträckan är helt undermålig trots att 
den tillhör en av de mest trafikerade på 
Mälaröarna.” 

I delegationen ingår representanter från 
bland annat Mälaröarnas trafikantför-
ening, Jordbrukets föreningsskola och 
troligen också Mälaröåkarnas samman-
slutning. Däremot har en planerad upp-
vaktning från trafikantföreningens sida 

beträffande hastighetsbegränsningen på 
Lullehovsbron inte blivit av. Föreningen 
menar att deras arbetsuppgifter ligger 
på annat plan. Nu förbereds istället en 
aktion mot 30-kilometersgränsen från 
andra organisationer på Färingsö. ”Det 
är enligt vad Mälaröarnas nyheter erfar 
hos vägförvaltningen, Lullehovsbrons 
dåliga tekniska kvalitet som gjort att 
man infört hastighetsbegränsningen. 
Inte förrän på 1970-talet torde bygge av 
en ny bro bli aktuell och till dess måste 
alltså den nuvarande hålla.”

Den nuvarande bron började byggas i 
slutet av 1970-talet och blev klar 1980.

Den allra första bron över Lullehovs-
sundet var en flottbro, anlades omkring 
1830. Den bro som man 1964 satte has-
tighetsbegränsningen till 30 kilometer i 
timmen, invigdes 5 juni 1929. Huruvida 
någon aktionsgrupp lyckades ändra be-
slutet, har redaktionen inte lyckats finna 
svar på.

                
                                                  EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Långsam takt över bron

1964 införs hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen på Lullehovsbron. Detta upprör mången färingsöbo.

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

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 

Ekerö kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges  
sammanträde tisdag den 20 maj 
kl.18.00 ställs in på grund av för få 
och ej brådskande ärenden. 

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen 

Ekerö Taxi har LÄGSTA 
jämförspris i branschen!

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

 

Välkommen ombord!

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

Ekerö Taxi utför taxitransporter för alla: privatper-
soner, företag, kommun och Riksfärdtjänst. Vi kör 
också Färdtjänst för rullstolsburna, s.k. Rullstolstaxi 
samt kör också vanlig Färdtjänst när din beställda 
Färdtjänsttransport inte kommer i tid eller hittar fram.

Åker du HEM 
från andra 

sidan Nockebybron? 
Ja, då slår vi av 

ytterligare 

15 % 
på våra redan 

låga priser!

FASTA priser? Självklart!  



Vandalismen ökar

På senare tid har jag på pro-
menader i skogsområden i 
centrala Ekerö sett att dump-
ningen av skräp i naturen 
ökat markant, trots  återvin-
ningsstationen som har bra 
öppettider.  Det finns gamla 
kylskåp rester från rivningar 
av kök med mera. Min för-
klaring till detta är att många 
innevånare anlitar oseriösa 
hantverkare och mitt råd till 
ekeröbor är att avstå från det. 
Om ni ändå gör detta  – se till 
att skräpet som kommer från 
er renovering eller städning 
kommer till återvinning. 

Var rädd om naturen!

– Kjell Hellström, 
Träkvista 

Lyssnade igår på kommun-
fullmäktigemötet på Radio 
Viking om årsredovisningen. 
I inledningsanförandena 
pratade bara Miljöpartiet 
om klimatet (och undrade 
var visionen i årsredovis-
ningen var). Det var inget 
annat parti som ens orkade 
besvara frågorna. Är det bara 
Miljöpartiet som tycket att 
klimatet är en framtidsfråga? 
Vad jag förstått är till exem-
pel Stockholms kommun 
betydligt aktivare med kli-
matpolitik. Är till exempel 
den el Ekerö kommun köper 
förnyelsebar? Har kommu-
nen en plan för minskade 
CO2-utsläpp?

– Närlundabo sedan 
90-talet

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

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser 
hänvisar vi till vår  privata 
annonsmarknad. Dumpat skräp på gångvägen vid Brunnavägen och Älvnäsvägen.                                                          FOTO: PRIVAT
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k Stort lycka till!
Vi vill skicka en hälsning och ett stort tack till våra fina kunder Roland 

och Gunnel som efter 23 år flyttar från Stenhamra. Vi önskar er ett stort 
lycka till och hoppas på att vi ses snart igen. Vi kommer att sakna er!

– Hälsningar från personalen på Konsum Stenhamra 

Underbara personer finns!
Min tappade plånbok kom tillrätta 

innan jag ens hunnit sakna den!
Ett stort fång rosor till paret på Ica Skå 
som sprang efter mig på parkeringen.

– Birgitta K

Dagens ros!
Vi vill ge dagens ros till all personal på Veritaskliniken  Ekerö.  

De är alltid mycket vänliga och tillmötesgående.

– Tacksamma patienter, Monica och Arne Gjersvold

REPLIK

Det står helt klart för oss i 
Vänsterpartiet att Kd genom 
Christina Blom Andersson 
värnar företagens vinster 
mer än pengar till välfärden, 
när hon skriver sin insän-
dare om BVC i Ekerö.  Vi 
i Vänsterpartiet anser att 
skattepengarna ska gå dit 
det är ämnat, nämligen till 
vård, utbildning och omsorg. 
Christina borde veta att det är 
ett offentlig upphandlings-
förfarande  när det gäller 
vårdcentraler och BVC samt  
att landstinget alltid  är ansva-
rig för att det finns hälsovård 
i Stockholms län.Om inte 

någon ”privat” vill sköta BVC 
är det alltså landstinget själv 
som enligt  lag ska sköta det. 
Därför kommer det att finnas 
BVC på Ekerö!  

V:s  förslag är inte frågan 
om ett förbud mot privata 
BVC  utan att ta ut vinst som 
inte återinvesteras . Christina 
menar att kvalitén inte är en 
fråga om företagens vinster 
och att vi är emot  mångfald.  
Vad är då kvalité?  Att det 
finns BVC bara i kommun-
centrat eller runt om i kom-
munen? Alliansen har i sin 
spariver valt det första, därför 
är Stenhamra utan. Det känns 
mer som enfald inte mång-
fald! Självklart är det så att om 

pengarna blir kvar i välfärden 
och används för verksamhet 
kan kvaliteten öka.  

Mångfald kräver inte att 
man tar ut vinst som Kd 
tycks tro, se på alla föräldra-
kooperativ, stiftelser,  non-
profit företag. På så sätt är 
Vänsterpartiet för mångfald . 
Vänsterpartiet vill värna väl-
färden och trygga kvaliteten.

– Styrelsen för 
Vänsterpartiet Ekerö: 
Mikke Lillman,  
Kenneth Holm, 
Mattias Annwall 
Eva Lindmark, 
Käll Svensson, 
Kenneth Lindmark

BVC kvar om V segrar

Vi sköter om Ekerö kom-
muns utemiljöer, vilket 
oftast brukar handla om 
att sköta skolorna, cen-
trum och  äldreboende här 
på öarna.

På senare tid har det dock 
blivit mycket fokus på van-
dalism och klotter på de 
kommunala fastigheterna 

såväl som de kulturhistoriska 
miljöerna vid Ekebyhovs 
slottspark.

Det är väldigt tråkigt att 
behöva lägga tid och resurser 
på detta, då det inte bara är 
onödigt utan väldigt tråkigt 
för oss som vill hålla kom-
munen vacker. 

Bara efter den gångna 
helgen var vi först på mån-

dagen i Ekebyhovs slotts-
park för att sanera väldiga 
mängder klotter på bänkar 
och lyktstolpar, bara för att 
få komma tillbaka på tisdag 
morgon och då se allt ner-
klottrat igen, denna gången 
hade även träden fått ny 
färg...

  Är det något som är 
säkert så är det att det finns 

så oerhört mycket viktigare 
områden som den här kom-
munen behöver lägga sina 
resurser på.

Hjälp nu till allesammans 
så vi får ett rent och vackert 
Ekerö! 

– Med vänliga hälsningar 
Oskar Berg,
Vivaldi Ekerö

Bristen på platser för  äldre, 
kostar oss skattebetalare flera 
onödiga miljoner, pengar 
som kunde satsats på äldre-
boendet i Stenhamra. Nu när 
Färingsöhemmet ska byggas 
om, kommer de boende att 
flyttas till baracker,  som 
kostar oss skattebetalare 
stora belopp i hyra. Under 
de senaste tio åren har poli-
tikerna känt till behovet. 
Behovet av bostäder till äldre, 
som ej kan bo hemma trots 
hemhjälp. Är det så att man 
glömt Färingsö och priorite-
rat Ekerö ?

Om nu ordföranden i 

socialnämnden Staffan 
Strömbäck, saknar kunskap 
om planering och fram-
förhållning, bör det finnas 
expertis, som kan vara 
behjälpliga, kanske någon i 
alliansen?

Möjligen har Mode-
raternas kandidat Adam 
Reuterskiöld en lösning när 
han tar över ledarskapet för 
Ekerö, om nu alliansen får 
fortsatt förtroende från oss 
medborgare? 

Att människor överklagar, 
som byggnationen  av ett äld-
reboende på Söderströmska 
tomten, får man kalkylera 

med. Att överklaga är för 
många människor ett sätt att 
visa sin makt. 

Inför stundande val 
hoppas många medborgare 
på snabba åtgärder, som leder 
till en byggstart i Stenhamra. 
Möjligen kan Stenhamra 
centrum byggas samtidigt, 
för här är väl ändå ritningarna 
klara?

Alliansen och övriga par-
tier, berätta för oss medbor-
gare vad vi har att förvänta 
oss, i god tid före valet i höst! 
Vi är idel öra. 

– Hälsar Anders på ön!

Miljoner till spillo!

Markant ökning av dumpat skräp i naturen

Ännu en bandysäsong går 
mot sitt slut. Ännu ett år 
med endast en fullstor hall 
på Ekerö och som dessutom 
är i stort behov av en upp-
fräschning. Har under denna 
säsong följt både P-00 och 
P-99. Har besökt massor av 
hallar runt Stockholm samt i 
Falun, Västerås och Örebro. 
Det är bedrövligt att vår 
“rika” kommun inte tar sitt 
ansvar och bygger den långt 
omtalade idrottsanlägg-
ningen. Detta skulle kunna 

skapa möjligheter till cuper 
på hemmaplan, det vill säga 
pengar till klubben samt till 
butiksägare i Ekerö centrum. 
Vilken förbättring det skulle 
vara för alla dessa tränare 
som arbetar hårt ideellt för 
att “våra” ungar ska få sporta 
trots dåliga planförhållanden.

Men nu står stundande 
valfläsk för dörren igen. Så 
min fråga är: Blir det ännu 
en valdebatt med löften om 
hall-/simhallsbygge?

Det borde verkligen vara 

dags att förverkliga era 
vallöften en gång för alla. 
Om inte för att hedra alla 
sportande barn, ungdomar 
samt tränare och föräldrar 
som ständigt ger support, 
bakar, säljer lotter, korvar, 
strumpor med mera för att 
hålla drömmen vid liv om en 
dräglig ochh värdig sporthall.

Stort tack till tränarna           
P -00 och P -99!

– Med vänliga hälsningar
Malin Arleij 

Förverkliga vallöftena en gång för alla!

Håll efter 
katten!
Vad gör man med lös-
springande katter som 
bajsar  i ens rabatter och  
pissar ner utemöblerna? 
Bor i Närlunda. Har någon 
med liknande erfarenhet 
hittat någon lösning?

–  Frustrerad



Tel: 0768-685 717
innersense@telia.com

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

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

Är du rädd för att föda?

Med hypnosterapi kan du göra någonting åt din rädsla!

-

Nackspärr
Huvudvärk  
och yrsel
Trött nacke
Värk och stelhet

Ryggskott 
Trött rygg 
Ischias
Huggande 
känsla 
Värk och  
stelhet

Knäskador 

Ledbandskador 
Stukningar 
Hälseneproblem

Axelbesvär 
Tennis/musarmbåge 
Domningar 
Sovande armar  
nattetid

Muskelbristning
Muskelkramp

Hålfotsbesvär

Exempel på besvär som du kan söka för

Ekerös äldreomsorg har 
en hög kvalitet, vilket 
mätningar från Sveriges 
kommuner och landsting 
och Socialstyrelsen visar. 
Alliansen i Ekerö arbetar 
varje dag för att våra äldre 
ska leva i trevliga miljöer, 
omhändertas av kunnig per-
sonal och med omtanke både 
om de äldre och deras anhö-
riga. Ekerö ska bli den bästa 
kommunen att åldras i.

Allt fler i Ekerö blir äldre 
och har behov av särskilt 
boende. De befintliga plat-
serna på Färingsöhemmet, 
Kullen och Ekgården räcker 
inte till. Därför pågår för-
beredelserna för att bygga 
ett nytt äldreboende i 
Stenhamra. Men under 
byggtiden kommer det 
krävas fler omsorgsplatser 
än kommunen har idag. 
Till dess att äldreboendet i 
Stenhamra är färdigt anser 
alliansen att tillfälliga pavil-
jonger vid Färingsöhemmet, 
med gemensamma utrym-
men, är den bästa lösningen. 

Placeringen av extra pavil-
jonger är vald dels utifrån 
att snabbt kunna tillgodose 
behovet av fler platser i äldre-
boende, dels på grund av att 
kunnig personal redan finns 
nära. 

Från socialdemokraterna 
har föreslagits att i stället 
renovera Färingsöhemmet 
för att lösa problemet. 
Färingsöhemmet är mycket 
uppskattat och drivs med 
hög kvalitet, men huset är i 
nuvarande skick inte ända-
målsenligt som en långsiktig 
lösning för äldreboende. 
En totalrenovering av 
Färingsöhemmet skulle ta 
minst två år, troligen avse-
värt mycket längre tid. Under 
den tiden skulle de äldre inte 
kunna bo kvar  och inga nya 
platser skapas. Under reno-
veringstiden finns då alter-
nativen att antingen flytta de 
boende till paviljonger eller 
till äldreboenden utanför 
kommunen. En flytt till en 
annan kommun är påfres-
tande, både för de äldre och 

för anhöriga. Byte av bostad 
och personal, samtidigt som 
anhöriga kan få svårare att 
besöka sina äldre, minskar 
livskvaliteten betydligt. 
Igenkänning och kontinuitet 
är extra viktigt för personer 
med demens, liksom att per-
sonalen känner den äldre väl. 

Av omtanke om våra mest 
sjuka äldre och deras anhö-
riga vill alliansen undvika 
att köpa platser i andra kom-
muner. 

Paviljonger är en tillfällig 
lösning i väntan på det nya 
äldreboendet i Stenhamra. 
De gamla som i dag bor i 
Färingsöhemmet, kan bo 
kvar tills Stenhamra äldrebo-
ende är klart. De gamla som 
får plats i de tillfälliga pavil-
jongerna behöver bara flytta 
en gång. Och ju snabbare 
Stenhamra blir klart, desto 
kortare blir den tillfälliga 
lösningen.

– Staffan Strömbäck (M), 
socialnämndens 
ordförande 

Av omtanke om våra äldre och deras 

anhöriga behövs tillfälliga paviljonger
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Fula 
skor 
i luften

Nu börjar skorna åter dingla från elledningarna vid Träkvista torg. Ingen rolig 
syn. Detta ”påhitt” sliter på ledningen och kostar dyra pengar  att åtgärda via 
kranbil. Föräldrar! Uppfostar era  barn!

– Gammal i gården, boende sedan barnsben i Lundhagen

Bygga nytt, Bygga om, Bygga till
Byggteamet är ett lokalt Ekeröföretag som växer. 

Vi antar alla utmaningar gällande byggprojekt 
och vilka lösvirkesbyggnader som helst. 

Inget bygguppdrag är för litet eller för stort för oss. 
Vi bygger allt från garage till kontorshus och hallar. 
Fönsterbyten, fasad- och takrenovering är några 

av våra specialområden. 
Vi tar på oss uppdrag i hela Stor-Stockholm. 

Vi har alla försäkringar och behörigheter som krävs 
samt har kollektivavtal. 

Välkommen att pröva oss!

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

+                                           =     SANT!

Innehar certifiering av:
BAS-P = för planering och projektering
BAS-U = för utförande av byggnads- eller 
anläggningsarbete
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Dikesstädningen längs Ekerövägen avslutades den 3 maj. Det var 
fotbollslirarna i division-6-klubben Ekerö BOIS som stärkte kassan 
rejält genom att ta reda på skräpet som bilister skickat ut. Eftersom 
en ny vägentreprenör snart tar över skötseln av Ekerövägen visste 
städpatrullen inget om framtida städuppdrag. 

 FOTO: OVE WESTERBERG

Miljöpartiet de gröna Ekerö bjöd den 3 maj på lokalproducerad 
thaibuffé och en trolig EU-parlamentariker, f.d. språkröret Peter 
Eriksson. Ovan tillsammans med de lokala representanterna Ulrika 
Sandin, ordförande och regionombud, samt Lena Holst, grupple-
dare. 

 FOTO: OVE WESTERBERG

Socialdemokraterna Ekerös demonstrationståg den 1 maj blev inte 
riktigt enligt traditionen. Kyla och starka vindar tog de cirka 40 för-
sta maj-demonstranterna ner i kommunhusets källarlokal istället 
för till Ekerö centrum. Huvudtalare var Natalie Sial, ordförande för 
S-kvinnor i Stockholms län.            

FOTO: OVE WESTERBERG

Adelsövalborg firades i ett samarrangemang mellan flera av öns 
aktiva föreningar på Adelsövallen och Alsnu udd. Traditionsensligt 
vårtal, brasa och skönsång varvades med medeltida musik och 
sång, vikingamat och en bejublad eldshow.          
              FOTO: LO BÄCKLINDER

Valborgsmässofirandet med Lovö hembygdsförening vid Götiska 
tornet erbjöd alla traditionella brastillbehör, tal till våren av kan-
tonbon Henric Thörnberg, valborgsmässokör som sjöng och som 
avslutning ett mäktigt fyrverkeri. Drygt 500 gäster välkomnade 
våren, varav många kom från fastlandet.          FOTO: OVE WESTERBERG

Världsbokdagen den 23 april firades på biblioteket i Ekerö cen-
trum. Mälaröarnas bokhandel och biblioteket hade bjudit in till 
mingel, bubbel, snittar och att träffa sju författare i berättartagen, 
Håkan Sundquist Axlander och Jerker Eriksson, Marika King, Jenny 
Damberg, Kristina Appelqvist, Tage Åström och Maria Höglund.  

 FOTO: NINA SUNDBERG

Valborgsfirandet på hembygdsgården i Färentuna arrangerades 
även i år av Färingsö hembygdsförening. Årets vårtalare var Lennart 
Lundblad, chef för kommunens kultur och bibliotek. 

 

FOTO: ANN-MARIE ANDERSSON

Motionslopp Den 27 april var det dags för andra upplagan av 
“Spring för livet”, ett lopp arrangerat av Mälarö träningsverk för att 
stödja Bröstcancerfonden. Närmare 130 personer deltog i det fem 
kilometer långa loppet och anmälningsavgifterna inbringade 15 600 
kronor till Bröstcancerfonden.                  

FOTO: EWA LINNROS

  

Ditt lokala morgonprogram 
med  Ewa Linnros 

och Joakim Johnsson

Vinnare till radiofrågan!
FRÅGA 25 APRIL: 
Vad heter kommunalråd Peter Carpelans 
efterträdare i förnamn? 
Svar: Adam (Reuterskiöld)
Desirée Björk vann ett presentkort hos Mälarö 
Träningsverk tillsammans med två biobiljetter 
till Ekerö bio. 

FRÅGA 2 MAJ: 
Vilken ek är störst på Mälaröarna? 
Svar: Ekebyhovseken
Lars Olof Johansson vann ett presentkort hos 
Gustavshills Handelsträdgård tillsammans med 
två biobiljetter till Ekerö bio. 

Priserna sponsrades av 
MÄLARÖ TRÄNINGSVERK, GUSTASHILLS 
HANDELSTRÄDGÅRD och EKERÖ BIO. 

 GOD MORGON Mälaröarna
Fredagsmorgnar kl 7-9 Radio Viking 101,4 

i samarbete med Mälaröarnas nyheter

Vinn en plats ”i Heta stolen!”
Missa inte chansen att vinna det fina priset “Heta stolen” i vår 
radiotävling nu på fredag! Priset är en make-over utöver det vanliga 
på Salong Hairligt. Stylisten och designern Hedvig Andér, känd från TV 
hjälper dig finna din stil. Make-up artist Caroline Dahlqvist hjälper dig 
med sminkningen och Maria Hellström och Benita Widström – skick-
liga, erfarna och uppdaterade frisörer – klipper, färgar och stylar fram 
det allra finaste och bästa med just ditt hår.

“Heta stolen” sker den 12 maj, för att kunna utnyttja den fina 
vinsten måste du kunna vara fri hela den dagen.
Lyssna nu på fredag 9/5 kl 7 till 9. Tävlingen drar igång cirka 8.30

Årtiondets derby!
I helgen är det dags för årtiondets hetaste derby mellan ettan Ekerö 
Bois och tvåan Adelsö IF på Adelsövallen. Tränarna kommer till studion 
och berättar. Har du en hejaramsa till något eller till båda ”lagen? 
Maila till: godmorgon@radioviking.se



STENHAMRA
Stenhamraskolan

Måndag 12 maj kl 19.00 
Cirkuskassan är öppen på speldagen mellan kl 12-13 
samt 2 timmar före föreställningen! Du kan även boka 

dina biljetter på www.showtic.se 0771-13 43 00 
eller på www.cirkusmaximum.se

w w w . c i r k u s m a x i m u m . s e
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Försöker du få ihop livets 
alla delar; hämtningar 
och lämningar, familjeliv, 
aktiva fritidsintressen, 
arbetsliv och allt som hör 
vardagen till? Du är inte 
ensam. Många slits mel-
lan olika viljor och krav, 
hemma och på jobbet. 
Så är det och så kommer 
det säkert alltid att vara. 
 

Men vi kristdemokrater 
vill göra vad vi kan 
för att underlätta för fa-
miljerna, så att det blir 

lättare att få ihop vardagen. Krist-
demokraterna har, som inget annat 
parti, familjen i alla dess olika former 
i fokus och vi arbetar för att vi ska få 
ett familjevänligare samhällsklimat. 

Vi vill göra Ekerö och Sverige till 
världens bästa land att växa upp 
i! Vår kommun ska erbjuda bra 
barnomsorg och en skola där varje 
barn får utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Vi har i regeringens 
vårbudget fått igenom extra medel 
för att möjliggöra mindre gruppstor-
lekar i förskola och i skolans tidigare 
år, samt mer pengar till barn i behov 
av särskilt stöd. Det är vi stolta över. 

Nolltolerans mot mobbing, krän-

kande behandling och klotter är en 
nödvändighet. Värdegrundsarbetet 
och frågor kring barn och ungas 
inflytande är därför prioriterade. Vi 
behöver bli duktigare på att imple-
mentera FN:s barnkonvention i 
våra verksamheter och vi vill införa 
”barnbokslut” i Ekerö kommun. Vi 
måste ge barn som far illa och mår 
illa den hjälp de behöver. Vi vill 

därför till exempel genomföra en 
elevhälsogaranti som innebär att en 
skolelev ska ha rätt att träffa elevhäl-
san inom 24 timmar om han eller 
hon behöver det. 

Vi har ett unikt föräldrastöd i vår 
kommun. Att ha föräldrastöd ända 
upp till tonåren är inte lagstadgat 
men vi har det ändå och vi har även 
en modell med öppen mottagning 
för föräldrar som behöver stöd i för-
äldrarollen. Detta har varit en hjär-
tefråga för oss och vi vill fortsätta att 
utveckla detta föräldrastöd. 

Kultur- och fritidsfrågorna är av 
stor vikt för oss kristdemokrater. 
Här finns så mycket värden som 
inte kan mätas i kronor och ören. 

Vi är en av de mest föreningsaktiva 
kommunerna i länet och mängder av 
ungdomar, föräldrar och vuxna gör 
fantastiska ideella insatser för våra 
barn och unga. 

Kulturskolan håller hög klass och 
vi vill bredda kulturskolans utbud 
med ytterligare kurser för de barn 
och ungdomar som inte endast 
vill musicera. Vi vill även utveckla 
mötesplatserna för våra ungdomar 
och även för våra äldre. Vi vill därför 
bygga om och utveckla vårt kultur-
hus i centrum. Vi har med framgång 
drivit frågan om den nya sporthallen 
vid Ekebyhov. Snart sker upphand-
lingen av den, men vi behöver på 
sikt ytterligare sporthallar i kom-
munen. 

Vi kommer även att driva frågan 
om ett badhus i kommunen. Vi 
kommer inte att mäkta med att 
bygga den under de närmaste två 
åren för vi måste prioritera kärnverk-
samheten. Vi har dock flera idéer fö 
hur finansieringen kan ske och ett 
badhus är verkligen efterfrågat i vår 
kommun. 

Vi kommer fortsätta att vara med 
och driva på utvecklingen i Ekerö 
kommun. Barn och ungas uppväxt-
villkor är i fokus när vi tar våra be-
slut! Kristdemokraterna gör skillnad 
och med mjuka värden löser vi hårda 
frågor.

Sivert Åkerljung,
Kristdemokraterna Ekerö

”Barn och ungas 
uppväxtvillkor 
är i fokus
när vi tar våra 
beslut”
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Ekerö ska bli bäst att växa upp i!

Att ha föräldrastöd ända upp till tonåren är inte lagstadgat, men det finns i Ekerö 
kommun ändå i form av till exempel en modell med öppen mottagning. Detta har 
varit en hjärtefråga för kristdemokraterna som vill utveckla detta föräldrastöd.                                                        

• 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.



Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65 

IGNIS
Begravningsbyråer 

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild. 

• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö

• Var ute i god tid – helst 2 v före utgivningsdag

• 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

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar. 
Vi gör även hembesök och hjälper gärna  till med bouppteckningar.

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Anders Hjelm

www.ekerobegravning.se
Bryggavägen 110 

08-560 301 31

DÖDA

• Kerstin Eckhardt, Skå, 
avled den 2 april i en ålder av                                             
78 år.

• Barbro Margareta Lund-
berg, Munsö, avled den 17 
april i en ålder av 80 år. 

• Jeanette Marie Wedberg, 
Ekerö, avled den 17 april i en 
ålder av 48 år.

• Sture Bertil Göran  Fryk-
fors, Lovö, avled den 20 april 
i en ålder av 77 år. 

•  Bernt Folke Fastlund, 
Svartsjö, avled den 21 april i 
en ålder av 86 år.

• Karl Gunnar Karlsson, 
Ekerö, avled den 25 april i en 
ålder av 84 år.

• Anneli Kristina Margareta 
Edenblad, Ekerö, avled den 
26 april  i en ålder av 57  år.

• John Lennart Olofsson, 
Ekerö, avled den 29 april i en 
ålder av 76 år.

• Lilli Albertina Rugentin,   
Färentuna, avled den 29 
april en en ålder av 100 år.

Grattis till Liam som fyllde 
8 år den 8 april från farmor 
och farfar.

MADRINA 
Law and Trading AB

Bouppteckning
Arvskifte

Testamente 
08-735 68 69

Skytteholmsvägen 2, Solna

Coaching till förändring!
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 
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Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

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

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

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

Leif 
Eriksson

Marianne
 Carlfors

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorna vid

åska

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

SÄLJES

Fin herr- och damcykel 
3,vxl. 28 tum pris 2000 kr. 
Tel. 070-338 96 29.

Cylinda kyl och frys KF 1166 
V, bredd 55, djup 60, höjd 
166, ca 1,5 år gammal 
Pris 600 kr. Hämtas efter 
överenskommelse.
070-564 00 08.

Bokhylla för lager, källare, 
h 217, b 103, dj 30 cm. 
Golvlampa h 125 cm 
mässing. Teservis Uppsala 
Ekeby Karlskrona. 
Loppissaker, billigt. 
070-822 49 11.

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

Parasoll, beige jättefint 
skick 280 cm i diameter 100 
kr, 2 st säng/bordslampor 

med veckad glasskärm i 
utmärkt skick. Pris 50 kr/st. 
Finns i Kungsberga. 
Tel: 070-825 62 60.

KÖPES

Bil köpes! Från -97 och 
uppåt, små def inget hinder. 
Tacksam för alla svar! 
Ring så är den såld! 
Tel: 073-694 10 03. 

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

Bil köpes. Från -99 och 
uppåt!  Allt av intresse. 
Små fel ej hinder. Tacksam 
för alla förslag. Rickard 076-
265 08 87.
 
Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, kan 
göra hembesök. Vänligt 
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35. 

Vinylskivor köpes! Rock, 
Progg, Punk, New Wave, 
Jazz, Hårdrock, Modern 
jazz, Reggae mm. Betalar 

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

UTHYRES

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

ÖNSKAS HYRA

Jag och mina två barn har 
bott på Gällstaö i tre år, men 
står nu snart utan bostad. 
Vi har två månader på oss 
att hitta ett nytt boende 
att hyra. Allt är av intresse 
men vi vill helst ha boende 
på längre tid så klart. Fina 
referenser finns. Tre måna-
ders förskottshyra är inga 
problem. Jag är så tacksam 
för alla tips. Åsa Öhlin. 
070-730 64 50. 
look@life.pp.se

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

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

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

  www.hampsanket.se

Våra duktiga veteraner kan hjälpa dig med det mesta t ex:

Städning
Hantverk
Trädgård/snöskottning
Äldreomsorg
Barnpassning/läxläsning

Kontakta: ekero@veterankraft.se | Tel: 08-525 27 900

Är du pensionär och vill jobba vidare på 
dina villkor? Vi söker dig som vill jobba 
med hemstädning och barnpassning, är 
hantverkare eller intresserad av trädgård.

LAGERLOKALER 
uthyres på 

södra Färingsö.
Lilla Berga gård

Kontakta oss på 
lillabergagard@gmail.com

Tel 08-560 242 43

Båtplatser 
uthyres

Nära Centrum,
Y-bommar. 

Ring
 0722-08 44 48

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

GRUPPINSTRUKTÖR
sökes

Erfarenhet är givetvis en fördel,
men det personliga engagemanget väger tyngst

För mer information om tjänsten 
ring Nettan 0708-96 29 55
eller mejla
anette@stenhamragym.se

555
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ÖVRIGT

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

BILDBYRÅER

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

PLÅTSLAGERI

LOKALER

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

VÄRMEPUMPAR

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TRÄD- & TOMTARBETEN

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
0709-844 200 

www.micklack.se

MMMMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

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

Färingsö Brunnservice
Clas Häggberg

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

howqvist@gmail.com

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

Har du problem med

VILDSVIN?
VI KAN STAKET!
Alla sorter och modeller 

med eller utan montering

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

ekero@farmartjanst.se

FT EKERÖ AB

NY TV?
RADIOBUTIKEN

EKERÖ

Vi levererar, installerar och forslar 
bort din gamla.

32¨ från 2.990 

Ekerö Centrum, 08-560 357 20.

RADIO OCH TV

MÅLERI

MAX Måleri
30-årsjubileum 2014

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

Heltäckande mattor för 
 sovrum, trappor, offentlig  
 miljö

Golvslipning/ytbehand-
 ling av trägolv som lack, 
 hårdvax, bets etc

Slipning,ytbehandling 
 altaner,uterum

Mattor för altan, balkong, 
 uterum 

Kontakta oss! 
Vi kommer hem till dig 

tar mått och visar prover 
i sin rätta miljö! 

info@prospektgolv.se
Tel 08-56024243

Lilla Berga Skå 

www.prospektgolv.se

Välkommen att åka 
med oss på Ekerö Taxi, 

ditt lokala taxibolag 
som hittar dit du ska!

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

STÄDNING

TAXI



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

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

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

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

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

BRA FINANSIERING 

Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA! malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

Bokföring utan att åka till bokföraren  

Du behöver inte åka till oss men får naturligtvis göra det 

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

www.londondigitalservice.com 

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

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

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

Tunnorna är i nyskick!
0703-100 651

Hyr ut dinstuga
skattefritt!

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

förtjänst. 
Ägarhyra i förskott och unik 

kostnadsfri trygghetsförsäkring.

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

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

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

förtjänst. 
Ägarhyra i förskott och unik 

kostnadsfri trygghetsförsäkring.

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

08-233 030
031-155 200 

070 - 558 0661

Hyr ut ditt 
hus 

skattefritt! 
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Nedan följer ett urval av de larm 
och anmälningar som inkommit till 
närpolisen och brandförsvaret på 
Mälaröarna under de senaste tre veck-
orna.

16 APRIL
En snattare grips på Ica Supermarket, 

Tappström. 
Fem personer blir rapporterade för 

hastighetsöverträdelse på Ekerövägen 
vid Drottningholm.

Skadegörelse på bil sker på Adelsö.
Någon stjäl en fyrhjuling vid Rasta-

holms värdshus. 
Skadegörelse på en villa inträffar i 

Träkvista genom att någon krossar två 
källarfönster.
 
17 APRIL

Skadegörelse och nedskräpning sker 
inom Svanängens förskolas inhägnad.

Någon stjäl en motorbåt vid Sluts 
brygga på Munsö.

På Ica Supermarket, Tappström 
grips en snattare.

19 APRIL
På Kantongatan, Drottningholm 

blir en personbil av med båda sina 
registreringsskyltar.

Skadegörelse på bil inträffar på 
Adelsö.

En brand i lastpallar släcks av brand-
försvaret vid Lundhagsbadet.

Ytterligare två skadegörelser på bil 
inträffar på Adelsö.

20 APRIL
Stöld genom inbrott i en butik sker på 

Jungfrusundsvägen.
Brandförsvaret släcker en markbrand 

i Älvnäs.

21 APRIL
Två bilar på Adelsö utsätts för skade-

görelse.

22 APRIL
Stöld av en båtmotor sker vid Alud-

dens båtplats i Ekerö sommarstad.

23 APRIL
Stöld av utemöbler sker vid Södran. 

Möblerna hittas senare uppeldade vid 
badplatsen.

Ett larm inkommer om att det syns 
lågor på Granholmen. Ett nedbrunn-
net fritidshus är vad som finns kvar när 
brandförsvaret kommer fram.

24 APRIL
Stöld från båtmotor upptäcks vid 

Ekerö sommarstads båtklubb.

25 APRIL
Försök till stöld genom inbrott i en 

utländsk husbil sker på en parkering vid 
Drottningholm.

27 APRIL
Stöld av en bil sker i Drottningholm.
Trafikolycka med svår personskada 

sker på Kumlavägen vid Skå flygfält. 
En cyklist krockar med en bil och ska-
das allvarligt och flygs med helikopter 
till sjukhus.

Stöld av båt sker vid Ängviks 
båtklubb, Ekerö. Båten hittas senare 
slarvigt förtöjd vid Lundhagsbadet.

Trafikolycka utan personskador 
inträffar på Drottningholmsbron när 
tre bilar kör in i varandra.

28 APRIL
Stöld ur bil sker vid Karusellplan, 

Drottningholm.
Stöld av en bil sker från parkeringen 

vid Drottningholms golfklubb.

29 APRIL
Polisen har kontroll av bussfilen på 

Drottningholmsvägen. Nio personer 

får böter.
Ekerö närpolis har även en hastig-

hetskontroll på Bryggavägen vid Ekerö 
centrum. Sex personer får böter.

På Ekerövägen vid OKQ8 har po-
lisen ytterligare en hastighetskontroll. 
Fem personer får böter.

Stöld från en båt sker på Munsö.

1 MAJ
Stöld av en väska sker från en privat 

fest i Skå.

2 MAJ
Försök till bedrägeri med falsk faktura 

sker mot en privatperson i Nibbla.
Ett utsläpp av diesel utanför Jung-

fruholmarna upptäcks. Brandförsvaret 
kontrollerar även vattnen kring klubb-
holmen och marinan.

3 MAJ
En låda läsk stjäls vid ett inbrott på 

Träkvistavallen.
Från Gustavalund stjäls en bil som 

senare hittas brinnande i ett skogsparti 
mellan Älvnäs och Ekerö sommarstad. 
Tjuvarna försöker även tillgripa ytterli-
gare två bilar från samma område, men 
misslyckas.

På Tegelbruksvägen försöker någon 
också tillgripa en bil genom att tjuv-
koppla den, men även där misslyckas 
det.

På Pråmvägen försöker någon stjäla 
en bil genom att  tjuvkoppla den.

4 MAJ
Skadegörelse inträffar vid Svan-

ängens förskola när någon kör ned ett 
staket med bil.

Stulen bil sattes i brand

FEL PATIENT FICK RÄTT VÅRD 

En ambulans från Aisab på Ekerö plockade upp fel patient efter en cykelolycka, 
men gjorde ändå rätt, enligt en avvikelserapport. 

Ambulansen letade efter platsen varifrån en cyklist hade larmat när de fick se 
en medvetslös kvinna som hade cyklat omkull i ett dike. Först då bilen var på väg 
mot sjukhus med henne, uppdagades det att det handlade om en annan patient. 
Andra utlarmade bilar fick hjälpa cyklisten från den första olyckan, som visade 
sig mindre allvarlig.

Service och reparationer

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

HUSBILAR 
HUSVAGNAR 

SLÄP
4-HJULSMÄTNING

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

med välutbildade förare som 
har oslagbar lokalkännedom 
och kör miljövänliga fordon!



ACCEPTERAT PRIS 1 875 000 kr/bud. AVGIFT 3 183 kr/månad. EP 107 kWh/m²/år. VISAS Sö 11/5 13.30-14.00,
öppen visning. Må 12/5, ring för tidsbokning. Björkuddsvägen 28 B. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, ca 64,8 kvm

Ljust välplanerat bostadsrättsradhus med gavelläge Garageplats ingår
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ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 216 kvm. EP 116 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Klevbergsvägen 81. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 133 kvm

Kanonläge mot grönområde Enplanshus Braskamin Barnvänligt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 700 000 kr/bud. TOMT 3 127 kvm. EP 97 kWh/m²/år. VISAS Sö 11/5 12.15-13.00.
Krevadvägen 2. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA 5 rok, ca 92 kvm

Modern villa med sjönära läge och fantastisk vy Gästhus om ca 50 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 550 000 kr/bud. TOMT 179 kvm. EP 92 kWh/m²/år. VISAS Sö 11/5 14.30-15.15,
öppen visning. Må 12/5, ring för tidsbokning. Senapsvägen 33. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ VÄSBY 5 rok, ca 125 kvm

Altan och liten trädgård med kvällssol Ljust och fräscht Barnvänligt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 5 750 000 kr/bud. TOMT 994 kvm . EP 93 kWh/m²/år. VISAS Sö 11/5 16.00-16.45. Strandvägen
17b. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

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

Stor villa i toppklass Barnvänligt & populärt område Nära badplats
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ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 kr/bud. AVGIFT 5 770 kr/månad. EP 84 kWh/m²/år. Tegelbruksvägen 7E. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ CENTRUM 3 rok, 79,5 kvm

"Eget" våningsplan högst upp! Inglasad balkong Möjlig 4:a
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Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Oskar Ahlgren, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 2 213 kvm . EP 219 kWh/m²/år. VISAS Sö 11/5 13.00-13.45,
öppen visning. Må 12/5, ring för tidsbokning. Fornbyvägen 1a. EKERÖ Sophia Åkerman 08-564 109 47.

EKERÖ HELGÖ 3 rok, ca 50 kvm

Charmigt hus i toppskick! Närhet till badplats & båtbrygga
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ACCEPTERAT PRIS 1 150 000 kr/bud. AVGIFT 4 896 kr/månad. EP 83 kWh/m²/år. VISAS Sö 11/5 16.00-16.45,
öppen visning. Ti 13/5, ring för tidsbokning. Kvarnstugevägen 11. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

MUNSÖ KVARNBYN 4 rok, ca 108 kvm

Spektakulär inredd vindsvåning Totalrenoverat Lantlig idyll
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ACCEPTERAT PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 5 200 kvm . VISAS Sö 11/5 11.00-12.00. Marielundsvägen 87. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

ADELSÖ STENBY 5 rok, 84 kvm + glaveranda 12 kvm

Stort fritidshus med viss sjöutsikt Del i brygga med båtplats
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ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT 6 624 kr/månad. EP 84 kWh/m²/år. VISAS Sö 11/5 14.30-15.15,
öppen visning. Ti 13/5, ring för tidsbokning. Tegelbruksvägen 3 B. Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

EKERÖ CENTRUM 4 rok, 89 kvm

Fräsch 4:a med egen ingång Två balkonger Två badrum
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ACCEPTERAT PRIS 3 775 000 kr/bud. TOMT 2 450 kvm . VISAS Sö 11/5 13.00-13.45. Älghornsvägen 27. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 4 rok, 60 kvm

Underbart sjöställe på västervänd strandtomt Sol till sent på kvällen

S
M
S
:A

5
6
7
4
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING


	Binder1_ 1
	Binder1_ 2
	Binder1_ 3
	Binder1_ 4
	Binder1_ 5
	Binder1_ 6
	Binder1_ 7
	Binder1_ 8
	Binder1_ 9
	Binder1_10
	Binder1_11
	Binder1_12
	Binder1_13
	Binder1_14
	Binder1_15
	Binder1_16
	Binder1_17
	Binder1_18
	Binder1_19
	Binder1_20
	Binder1_21
	Binder1_22
	Binder1_23
	Binder1_24
	Binder1_25
	Binder1_26
	Binder1_27
	Binder1_28
	Binder1_29
	Binder1_30
	Binder1_31
	Binder1_32
	Binder1_33
	Binder1_34
	Binder1_35
	Binder1_36
	Binder1_37
	Binder1_38
	Binder1_39
	Binder1_40
	Binder1_41
	Binder1_42
	Binder1_43
	Binder1_44

