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DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Historiskt 
beslut
Regeringen har avslagit de överklaganden som 
inkommit angående Förbifart Stockholm och ar-
betsplanen är nu antagen. Nu återstår miljödomar 
och detaljplaner innan spaden sätts i jorden.   | 4

Naturreservat överklagat
Stockholm vatten har överklagat Lovö naturreservat 
med hänvisning till att det förhindrar deras VA-utbygg-
nad.  | 4

Dramatisk statistik
Många brott med grova rubriceringar återfinns i BRÅ:s 
lokala statistik. Att röra sig på Mälaröarnas gator och 
torg är dock förhållandevis tryggt.  | 6

”Att stänga av Drottningsholmsbron för un-
derhållsarbete är sannolikt nödvändigt. Men 
att göra det utan åtanke på de boende på 
Ekerö är ett rent maktmissbruk. Har ni ingen 
dialog med Trafikverket? Ställ krav... När jag 
åker förbi på kvällen är ingen där och arbetar. 
När jag åker förbi fredag eftermiddag är 
ingen där heller. Se till att arbetet utförs alla 
dagar i veckan, dygnet runt” | 38 tyck

Krångligt att köpa biljett
För att köpa biljett till Ekeröleden på internet, måste 
man registrera sig hos kreditföretaget Klarna, även om 
man vill betala med bankkort eller via internetbank.  | 8

Ylva Forslid
lämnar över
Ylva Forslid var med och 
bildade Öpartiet. Nu flyt-
tar hon från kommunen, 
men stannar mandatpe-
rioden ut.  | 26
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Återigen stockas trafiken på Ekerövägen på grund av reparationsarbetena på Drottningholmsbron. Arbetet beräk-
nas dra ut betydligt längre på tiden än vad som tidigare var sagt. ”Vi försöker att samarbeta med Trafikverket, men 
vi tycker väl inte att det går riktigt i takt”, säger Adam Reuterskiöld (M), tekniska nämndens ordförande. | 8 
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Broreparation skapar trafikkaos



      

 

Gustavshill
 

 Tel 560 425 80 
  

HÄNGGUNGA  

 

EXTRAÖPPET  

plantering  
 

Pröva kontaktlinser 
i sommar!

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

   

LINSKAMPANJ!
Startpaket 695:-
I erbjudandet igår:

Synundersökning
Linstillpassning
MyDay endagslinser 

   för 5 dagar

PASSA PÅ!
Köp 4, betala för 3

Gäller vid köp av linser 
från "linsfamiljerna”

MyDay, Biofinity
Proclear
Avaira
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Informationsskyltar saknas än och det är fortsatt 
krångligt att köpa biljett till Ekeröleden på inter-
net. Läs mer på sidan 8 och 9.           

 FOTO: EWA LINNROS

Lena Malmström vann radioprogrammet ”God 
morgon Mälaröarnas” pris och fick en heldag på 
salong Hairligt.  Se sidan 18.               
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REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö

 

PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 

TRYCK V-TAB, Södertälje 2014

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före 
 utgivningsdagen.

Tidningen ansvarar ej för 
icke beställt material samt för fel i 
annonser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Det går uppåt för näringslivet men nedför 
för trafiksituationen. Dessa bitar är bara 
en del av allt vi tar upp i detta nummer av 
Mälaröarnas nyheter.

Köerna växer på grund av ”broeländet” på 
Drottningholmsbron och även Nockeby-
bron kommer att genomgå en del arbeten i 
år. Mer om det kan du läsa på sidan 8 i detta 
nummer.

Vi har också följt upp turerna kring Ekerö-
leden, för ännu finns det ett och annat som 
inte riktigt fungerar som det ska där.

Näringslivet i kommunen ser däremot ut 
att fungera väl om man ser till senaste ran-
kingen, alla företagare på öarna är dock inte 
överens. 

Vår valfråga denna gång handlar också om 
näringslivet och då EU-valet närmar sig, fin-
ner du mer om detta på sidan 14.

Du kan också läsa om ett helt litet sam-
hälle som sakta men säkert kommer att växa 
fram på Adelsö, om en kvinnas väg ur mörk-
ret till ljuset, en hel del kultur och mycket 
sport. 

Som alltid finner du ”50 år sedan”,  familje-
sidorna och läsarnas egen sida ”tyck”.
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VILLOR / BOSTADSRÄTTER  / FASTIGHETSBYRAN.SE

SÅLD INNAN VISNING!

Här bor man ljust och fint i välskött parhus

ritat av arkitekten Gert Wingårdh på omtyckta

Gällstaö. Två stora altaner med fm- och em/

kvällssol. Bostaden har 3 ljusa sovrum,

genomgånde stora fönsterpartier och högt i

tak. Täljstenskamin inbjuder till mysiga

hemmakvällar. Ett modernt boende nära natur

och båtliv!

Rum 4 rum, varav 3 sovrum

Boarea 118 kvm Tomt 105 kvm

Byggt 2004

Energiprestanda 78 kWh/kvm år

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Gällstaö
Riksrådsgränd 11SÅLD

Tomt med viss sjöutsikt i härliga Skärvik. Här

bor man i uppvuxet villaområdet med

närheten till Mälaren. På tomten får ett

boningshus uppföras om max 200 kvm, samt

ett garage/uthus på max 45 kvm. Går att

ansluta till kommunalt V/A.

Accepterat pris 1 800 000 kr

Tomt 1 194 kvm

Ring för tidbokning

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Tätort
Ledungsvägen 22

Med ett toppenläge i Lundhagen ligger denna

rymliga arkitektritade villa med stor, härlig

planerad uppvuxen trädgård och viss sjöutsikt

och många oaser. Totalt 6 sovrum, hel källare

med garage. Trevligt gästhus, ca 44 kvm med

möjlighet till uthyrning. Del i sjötomt (1/5-del)

där brygga, bad och båtplats ingår. Nära till

busshållplats.

Accepterat pris 5 200 000 kr

Rum 8 rum, varav 5-6 sovrum

Boarea 161 kvm + 95 kvm Tomt 2 109 kvm

Byggt 1951

Energiklass E

Ring för tidbokning

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Lundhagen
Sandviksvägen 6

Accepterat pris 2 050 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 64 kvm Tomt 2 971 kvm Byggt 1965

Visas Sön 1/6 15.00-15.45 Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Munsö Flintvägen 5- Fritidshus med viss sjöutsikt!

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 bakom vacker

hästgård, åker och äng. Stort hus med allt du

kan behöva! Nära affär, buss och skola. Ca

18min till Bromma.

Accepterat pris 5 800 000 kr

Rum 6 rum, varav 4 sovrum

Boarea 138 kvm + 77 kvm Tomt 5 371 kvm

Byggt 1945

Energiklass C

Ring för tidbokning

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Färingsö
Pilvägen 1

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Nu har du chansen att köpa en av de få

kvarvarade tomterna i Närlunda. Endast två

kvar! 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 811-834 kvm

Ring för tidbokning

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Närlunda
Sävstaholmsvägen 5

Bygg ert drömhus! Här säljs nu 5 st tomter mitt

i populära Närlunda. Byggnadernas totala

bruttoarea inom tomt får vara högst 35% av

tomtarean dock maximalt 350 kvm.

Kommunalt V/A, och el dras fram till

tomtgräns. Infartsväg med anslutningspunkter

och bullerplank bekostar säljaren. Ring för

visning!

Accepterat pris från 1 795 000 kr

Tomt ca 1 089 kvm

Ring för tidbokning

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Närlunda
Ekeröv/Solhemsv/Hästhagsvägen

Accepterat pris 1 275 000 kr Avgift 5 800:-/mån (inkl sophämtning och garage)

Boarea 95,3 kvm + 23 kvm Energiprestanda 112 kWh/kvm år Visas Sön 25/5 14.30-15.15 Tis 27/5

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

4:a Ekerö | Färingsö Korslötsvägen 11- BR-radhus, idylliskt läge!



FRIHANDELS-
AVTAL DÄR.

FLER NYA JOBB HÄR.
Vi vill att Europa ska vara öppet för människor och handel över 

gränserna. Det betyder att vi vill ha mer frihandel – både inom EU och 
med länder utanför. Då växer vår ekonomi och jobben blir fler. 

Europavalet handlar om din möjlighet att påverka Europas framtid.

Rösta på Nya Moderaterna.RÖSTA REDAN IDAG!

4  | nyheter 

LOVÖN | Den 15 maj fattade 
regeringen beslut om att avslå 
de överklaganden av arbetspla-
nen som kommit in angående 
Förbifart Stockholm. Det innebär 
att ytterligare ett stort hinder nu 
är undanröjt och själva tunnelbyg-
gandena snart kan påbörjas.

– Detta betyder att arbetsplanen nu 
är fastslagen och har vunnit laga 
kraft. Det är ett jätteviktigt steg 
för projektets genomförande, sä-
ger Louise Melander, kommunika-
tionschef på Trafikverket.

Beslutet innebär att Trafikverket 
nu har rätt att ta marken inom väg-
området i anspråk. Arbetsplanen 
överklagades till regeringen i slutet 
av 2013, sedan den beslutats av Tra-
fikverket. Dessförinnan granskades 
den av länsstyrelsen.

– Arbetet med arbetsplanen har 
pågått sedan 2006. Vi ser nu fram 
emot att kunna driva bygget vidare 

med full kraft, säger projektchefen 
på Trafikverket Johan Brantmark.

På flera håll har man redan påbör-
jat arbetet med att till exempel för-
bereda arbetsplatserna, såsom man 
har gjort på Lovön. 

Vad som kvarstår innan själva 
tunnelbyggena kan påbörjas är att 
tolv detaljplaner ska godkännas 
inom området som rör tunnelbyg-
get. Dessutom ska Mark- och mil-
jödomstolen reglera buller- och 
vattenfrågor i förhandlingar under 
hösten. Dessa domar gäller bland 
annat tillstånd för att leda bort 
grundvatten och att bygga de två 
tillfälliga hamnarna som ska ligga 
på Lovön. Ytterligare en hamn ska 
byggas i Sätra och även den behöver 
tillstånd.

– Vi kan dock gå ut med förfråg-
ningsunderlag för de stora entrepre-
naderna och fortsätta med förbere-
delserna, säger Louise Melander.

Miljöpartiet som sedan start sagt 
nej till Förbifart Stockholm, med 
anledning av att de anser att den 
leder till ökad biltrafik, har under 
planläggningens gång överkla-
gat i flera olika instanser. Krister 
Skånberg (MP) har begärt att få ut 
beslutsunderlaget som ligger till 
grund för att regeringen nu avsla-
git överklagandena. Dessa har dock 
inte gått att få ut ännu.

– Det sensationella med beslutet 
är att det inte finns något besluts-
underlag tillgängligt. Innan det tas 
ett beslut måste det finnas ett doku-
ment från något departement, men 
det har jag inte kunnat få läsa ännu, 
säger han och lovar att återkomma 
med en kommentar så snart han läst 
underlaget.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Förbifartens arbetsplan 
godkänd av regeringen

LOVÖN | Stockholm vatten över-
klagar villkoren för Lovö natur-
reservat, eftersom de upplever 
att det hindrar utbyggnaden av 
vatten och avlopp i regionen. 

Då Lovö naturreservat bildades i 
mitten av mars reglerades bland 
annat att nyanläggningar av led-
ningar i området först måste prö-
vas av länsstyrelsen. Detta gillas 
inte av Stockholm vatten, som 
i sin överklagan till regeringens 
miljödepartement skriver att be-
slutet kan medföra att man inte 
kommer att kunna leva upp till 
kraven på rask utbyggnad av vat-
ten och avlopp i den starkt väx-
ande regionen.

Björn Carlgren, länsstyrelsen 
som har varit projektledare för 
reservatsbildningen, berättar att 
länsstyrelsen har varit i kontakt 
med Stockholm vatten vid flera 
tillfällen under ärendets gång. 

– Vi anser att vi tagit god hänsyn 
till deras verksamhet, till exempel 
ligger hela vattenverket utanför 
reservatet med den avgränsning 
som Stockholm vatten föreslagit. 
Vi har också förtydligat att under-
håll och utbyte av befintliga led-
ningar får ske utan prövning, för-
klarar han. 

Det är kravet på tillstånd från 
länsstyrelsen vid nyanläggningar 
som Stockholm vatten vänder sig 
emot och vill att de ska ha en gene-
rell rätt att slippa dispens för sina 
anläggningar.

– Det är brukligt att ha en till-
ståndsprövning för nya ledningar 
i naturreservat. Det innebär na-
turligtvis inte att nya ledningar 
inte kan få tillkomma, endast att 
det ska ske en prövning, där bland 
annat sträckningen för ledningen 
kan diskuteras. Dricksvattenför-
sörjningen i regionen är ju själv-
klart ett mycket starkt intresse, 
konstaterar Björn Carlberg.

På miljödepartementet vågar 
man inte sia om när beslut i frågan 
kommer att fattas.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stockholm vatten  
överklagar reservat

FÖRBIFARTEN

Miljödomar och detaljplaner avgörs härnäst

”Vi anser att vi har tagit 
god hänsyn till deras 
verksamhet, till exempel 
ligger hela vattenverket 
utanför reservatet”



Priserna gäller vecka 21 t o m söndag 25/5-14. Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Mors alla 
favoriter!

 29  90 
 /hg 

 Räkor i lösvikt 
 Pandalus.   50/70.     

 Baguette 
 Schulstad.   375 g.     

   Jfr pris 40:00/kg.    

 Torskrygg 
 Hansson.       

 129k   
 /kg 

 Morsdagstårta 
 Vivels.   6–bitars.     

 119k   
 /st 

Säg hej till  Maria!

Ny i frukt- och grönt-

avdelningen!

 Rosor till  mor 

 Vattenmelon 
 Spanien.     Hel.   

 Jordgubbar 
 Belgien.   500 g.     

   Jfr pris 40:00/kg.    

 Kanonpris! 

 Tips!
Sopranolindad torskrygg . 
En riktig delikatess ! 

 Rosor 
 Rydells.   10-pack.     

 39k   
 /st 

 10k   
 /kg 

 129k   
 /kg 

 30k   
 2 för 

  

 Parmaskinka Soprano 
 Engelmanns.        

   Jfr pris 299:00/kg.    

 20k   
 /st 



MÄLARÖARNA | Mordbränder, 
våldtäkter och brott mot vapen-
lagen – vid första anblicken kan 
brottsstatistiken för Ekerö kom-
mun te sig dramatisk. Men faktum 
är att Mälaröarna ligger lågt när 
det gäller antalet anmälda brott.

Totalt under 2013 anmäldes 2 088 
brott i Ekerö kommun enligt färsk 
statistik från Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ). I jämförelse med ge-
nomsnittet i länet är det mindre än 
hälften av andra kommuners siffror. 
Närpolischef Mats Karlsson kon-
staterar också att Ekerö kommun är 
förskonad från allvarligare brotts-
lighet och att man kan röra sig fritt, 
utan att behöva oroa sig för att bli 
överfallen av någon okänd.

– Mälaröborna kan vara förhål-
landevis trygga här ute, säger han 
och hänvisar bland annat till att bara 
37 av de 124 misshandelsfall som 
rapporterats under året har begåtts 
utomhus, vilket betyder att de allra 
flesta skett i privata sammanhang.

– Bara en av de anmälda våld-
täkterna har skett utomhus, vilket 
också talar för att de övriga inte rör 

sig om överfallsvåldtäkter, fortsät-
ter han.

När det kommer till de elva brott 
mot vapenlagen som rapporterats 
förklarar han att det oftast rör sig 
om dödsbon där man hittat ett gam-
malt vapen som man lämnat in till 
polisen och detta har då klassifice-
rats som ett vapenbrott. 

– Jag kan endast hitta något en-
staka fall där polisen beivrat någon 
som har varit utrustad med pep-
parsprej eller en patron.

De tre mordbränderna som rap-
porterats är visserligen väldigt all-
varliga brott, men inte som man 
kanske kan tro, någon som tänder 
på ett hus för att döda den som finns 
däri.

– Mordbrand betyder att man 
utsätter någon för fara eller att be-
tydliga värden riskerar att förstöras. 
När de gäller dessa mordbränder så 
rör det sig om att någon eldat i an-
slutning till skolor eller förskolor, 
vilket medfört att dessa riskerar att 
brännas ner.

På en punkt ligger dock kommu-
nen högst i länet. Det är de 17 brott 

mot fiskelagen som rapporterats in.
– Vi har mycket stränder och vat-

ten i den här kommunen och fiske-
lagstiftningen i Mälaren är striktare 
än i många andra vattendrag.

De fisketillsynsmän som bevakat 
att lagstiftningen efterlevs i Mälaren 
under senaste åren, har också bidra-
git till att höja siffrorna.

Inga större avvikelser från tidi-

gare år kan konstateras i brottstatis-
tiken, utan siffrorna rör sig lite upp 
och ner hela tiden.

– Jag följer statistiken noga och så 
här långt i år ligger vi faktiskt under 
kurvan för de första fyra månader-
na, säger Mats Karlsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Flest fiskebrott i hela länet 
men tryggt på gator och torgTAPPSTRÖM | Under våren pågår 

skolornas nationella prov för fullt i 
hela landets 3:or, 6:or och 9:or. Att 
det är Tappströmsskolans elever 
som stått modell för bedömning-
arna i årskurs 6 och 9 är dock inte 
allmänt känt.

– Våra elever är med och gör utpröv-
ningar och deras svar blir elevexem-
pel, berättar Maria Becker, lärare på 
Tappströmsskolan, som är en av de 
lärare på skolan som arbetat tillsam-
mans med Skolverket för att utveck-
la de nationella proven och utarbeta 
bedömningsstöd för lärarna.

Hon berättar att det är elever i 
årskurs 6 och 8 som fått göra provet 
ett år innan det är dags för dem att 
få kunskapsnivån testade på allvar. 
Skolverket hade svårt att hitta elever 
med tillräcklig kunskapsnivå i dessa 
årskurser, men på Tappströmssko-
lan fick de napp och det är därför 
som just deras svar valts ut för att 
användas som mall i bedömning-
arna av andra elever. 

– Eleverna gillar det här upp-
draget och tar det på största allvar. 
Dessutom tror jag att det är bra för 
dem att få en chans att testa formen 
innan tiden är inne för dem själva att 
göra provet när de går i rätt årskurs.

LO BÄCKLINDER

Elever från 
Tappen 
som mall

BROTTSSTATISTIK

EKEBYHOV | Efter flera vändor 
ser det ut som att både en ny ten-
nishall och en ny idrottshall blir 
verklighet inom en snar framtid. 
Bygglovsansökningar för båda 
hallarna är under beredning och 
kommunen och tennisklubben har 
nått en överenskommelse.

Ekerö tennisklubb har under en 
femårsperiod konsekvent arbetat 
för att realisera etableringen av ett 
tenniscenter i anslutning till dagens 
anläggning i Ekebyhov. Då Ekerö 
kommun som äger marken, tog be-
slut om att bygga en ny idrottshall 
på samma mark, har en rad diskus-
sioner förts om hur de båda hallarna 
ska utformas och eventuellt sam-
ordnas. 

Ekerö kommun som äger marken, 
har haft önskemål om att de båda 
hallarna ska vara sammanbyggda, 
något som tennisklubben dock inte 
velat. Klubben har själv ordnat med 
finansieringen av den egna hallen 
genom två miljoner kronor de fått 
säkrat ifrån Riksidrottsförbundet 
samt ytterligare 3,5 miljoner kronor 
från Allmänna arvsfonden.

Men nu ser det ut som att parter-
na enats.

– Det har varit många turer fram 
och tillbaka men nu är vi helt över-
ens. Jag trodde för ett år sedan att 
vi skulle göra det här tillsammans, 

men nu blir det två separata hallar, 
berättar Ann Wahlgren, chef för 
tekniska kontoret.

Carl-Magnus Månsson, ordföran-
de i Ekerö tennisklubb håller med.

– Vi för en konstruktiv dialog 
kring samordning mellan projek-
ten och nu ligger ärendet avseende 
bygglov för beslut. Blir det ett posi-
tivt besked där så hoppas vi komma 
igång med bygget under hösten.

Tanken nu är att hallarna kommer 
att ligga intill varandra. Tennishal-
len utvidgas då åt det hållet där ut-
omhusbanorna ligger idag och nya 
utomhusbanor ska anläggas ned-
anför nuvarande hall. Idrottshallen 
placeras närmast mot Ekebyhovs-
skolan med entré precis vid kurvan 
på Björkuddsvägen. 

Idrottshallen kommer att ersätta 
Ekebyhovsskolans gymnastiksal. 
Därutöver kommer den nya hal-
len att kunna ge halltider till flera 
idrottsliga verksamheter. 

– Det innebär äntligen att man 
kan erbjuda fler planer. Egentligen 
har vi bara haft bollhallen tidigare så 
detta känns mycket bra, säger Ann 
Wahlgren och fortsätter:

– När det gäller byggnationen av 
idrottshallen, kommer vi att handla 
upp den tjänsten. Idrottshallen är 
också tänkt att sänkas ned en aning 
för att den ska smälta in i naturen så 

bra som det går. Eftersom vi kom-
mer att gå ner i marken en bit, pågår 
nu arkeologiska undersökningar. 
Det är länsstyrelsen som gör dessa, 
säger Ann Wahlgren som räknar 
med byggstart till hösten.

Bygglovsansökningarna för de 
båda hallarna handläggs nu.

– Som det ser ut idag, kommer 
tennishallen upp för beslut i juni-
nämnden. Vad gäller sporthallen är 

det mer oklart när det ärendet kom-
mer att prövas, men troligen efter 
sommaren, säger Signelill Björk, 
bygghandläggare på Ekerö kom-
mun.

Adam Reuterskiöld (M), tekniska 
nämndens ordförande, har också 
varit engagerad i projekten.

– Det är viktigt för kommunen att 
bådas de här hallarna kan komma 
till stånd. Det kräver att vi arbetar 
tillsammans och att det fungerar 

bra. Sedan är sådana här projekt 
ganska komplexa och kommunens 
kvarnar kan tyckas gå långsamt. 
Men vi försöker att hålla jämna steg 
och jag tycker att vi får väldigt bra 
respons från tennisklubben och 
hoppas verkligen att det här ska 
fungera.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ljusning för hallprojekten

NYA HALLAR

Planerna på en utökad tennishall samt en ny idrottshall i Ekebyhov, verkar nu vara på väg att förverkligas. Går allt i lås, 
kommer Ekerö tennisklubbs hall att byggas ut där utebanorna ligger idag och nya idrottshallen hamnar bredvid, närmast 
Ekebyhovsskolan.                 FOTO: EWA LINNROS

FAKTA  Brottstatistik Ekerö kommun 

TYP AV BROTT                                                               2013 

Misshandel 124 
Människorov/olaga frihetsberövande 4 
Grova kvinnofridskränkningar 5 
Olaga hot 82 
Dataintrång 13 

Våldtäkter 8 

Bedrägerier 98 
Utpressningar 9 
Mordbrand 3 
Brott mot vapenlagen 11 
Brott mot fiskelagen 17 
Källa: Brottsförebyggande rådet,  BRÅ 

Sammanlagt  2 088 brott anmäldes på Mälaröarna under 2013. 
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Gemensam annons för Svenska kyrkan
Ekerö pastorat och Färingsö församling
Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 25 MAJ

Munsö kyrka 11.00 

SÖNDAGSGUDSTJÄNST, Henrik 
Hammar, orgel: Birgitta Ruthberg

TORSDAG 29 MAJ 

Skansberget Adelsö 9.00

GÖKOTTA, Henrik Hammar, musik: 
Irene Hammar, Ta med kaffekorg

SÖNDAG 1 JUNI

Adelsö kyrka 11.00

MUSIKGUDSTJÄNST, Ad Mundi, 
dirigent: Birgitta Ruthberg,  
Henrik Hammar

EKERÖ FÖRSAMLING
LÖRDAG 24 MAJ

Ekebyhovskyrkan 16.00

VÅRKONSERT, Sonorakören & 
Mälarstråk, dirigenter: Birgitta 
Ruthberg, Gudrun Pettersson

SÖNDAG 25 MAJ

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA – BLOMNINGSFEST
gästpredikant: Harry Månsus, Jonas 
Gräslund, Lena stämmor, Ölaget 
och Septemberlek, dirigent: Helena 
Hansson. KYRKKAFFE med föredrag 
och musik i Hembygdsgården

ONSDAG 28 MAJ

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Jonas Gräslund 
musik: Daniel Stenbaek

TORSDAG 29 MAJ

Kullen vid Ekerö kyrka 8.00

GÖKOTTA, Jonas Gräslund,Lena 
Stämmor, Helena Hansson, Ta med 
kaffekorg

SÖNDAG 1 JUNI 

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA, Henrik Hammar, 
orgel: Helena Hansson

ONSDAG 4 JUNI

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA,Jonas Gräslund,  
orgel Helena Hansson

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 25 MAJ 

Hilleshögs kyrka 11.00 

GUDSTJÄNST, Lars Brattgård,  
orgel: Rickard Backlund

ONSDAG 28 MAJ 

Timmermannens kapell 18.30

VECKOMÄSSA, Lars Brattgård, 

TORSDAG 29 MAJ

Sånga kyrka 08.30

GUDSTJÄNST, Yngve Göransson, 
orgel: Rickard Backlund 

SÖNDAG 1 JUNI

Färentuna kyrka 11.00

GUDSTJÄNST, Jeanette Frenkman, 
Irene Hammar, sång: Magda Thomas 
Lyri

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 25 MAJ

Drottningholms slottskyrka 16.00

HÖGMÄSSA – DEN HEMLIGA KRAFTE
Mårten Mårtensson, orgel: Vivi-Ann 
Gäfvert

TORSDAG 29 MAJ

Malmen, Drottningholm 8.00

GÖKOTTA, Mårten Mårtensson, 
Visgruppen Kristall, Ta med kaffekorg

SÖNDAG 1 JUNI

Lovö kyrka 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST, Karin 
Frödinger, orgel:Torbjörn Gustavsson

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING 

LÖRDAGAR 12.00-13.00

Varje droppe regn är en 
välsignelse för blomman!

Gudstjänster

Fegt att be?
Ibland sägs att bönerna i Svenska kyrkan är för 

vida och vaga. Inte för att Gud inte kan besvara 

breda böner. Men för att det är svårt för oss att 

se bönesvaren. Målet med bön är inte att 

testa Gud eller vår egen trosvisshet. Bön 

handlar om längtan och livsmod.
På söndag är det bönsöndagen. Testa själv hur det är att be! 
Det går att be på så många olika sätt. Ibland räcker det med 
en suck och ibland behövs längre böner. Jesus utmanade oss  
att be för våra ovänner. Det kanske inte förändrar våra ovän-
ner men det kan förändra din syn på dem.

Det anses fegt att be till Gud för världsfreden och be Gud 
om hjälp för jordens överlevnad. Det anses fegt att be för alla döpta 
och alla hem. För sådana böner kan ju inte besvaras i sin helhet för-
rän vid Guds rikes fullbordan. Och vi får aldrig koll på om Gud 
besvarar bönen.

Målet med bön
Men målet med bön är ju inte att testa Gud eller vår egen trosviss-
het. Bön handlar om längtan och livsmod. Det är viktigt för jordens 
framtid att vi är öppna för livet och allt levande. Och här finns ingen 
motsättning mellan enskilda behov och gemensamma problem. 

När lärjungarna ville att Jesus skulle lära dem att be så lärde han 
dem Vår Fader. Hela bönen är riktad mot världens framtid och Guds 
rikes ankomst. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Den bönen kan 
inte helt besvaras här och nu. Men bönen öppnar vägar för Guds rike 
i våra hjärtan och i vår värld.

MUSIK
TORSDAG 22 MAJ

Ekebyhovskyrkan 11.45

LUNCHMUSIK, Från A till Ö: Kerstin Baldwin orgel

LÖRDAG 24 MAJ

Ekebyhovskyrkan 16.00

VÅRKONSERT, Sonorakören & Mälarstråk, 
dirigenter: Birgitta Ruthberg, 
Gudrun Pettersson

SÖNDAG 1 JUNI

Adelsö kyrka 11.00

MUSIKGUDSTJÄNST, Ad Mundi, dirigent: Birgitta 
Ruthberg, Henrik Hammar

ONSDAG 4 JUNI

Ekerö kyrka 19.30

EKERÖ GOSPELS VÅRKONSERT
gästsolist: Anna Sahlene, bas: Magnus Ahlgren, 
slagverk: Oscar Eriksson, piano: Daniel Stenbaek, 
dirigent: Pernilla Thörewik

“Smått och gott”
TISDAGAR

Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15
MEDITATION enligt zazen metoden
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
22/5 Terminens sista Sopplunc
11.45 LUNCHMUSIK 12.00 SOPPLUNCH
5/6 12.00-15.00 Sommarcafé

LÖRDAGAR

Kyrkornas Second Hand, 10.00-14.00
KYRKRADION - RADIO VIKING 101,4
varje lördag kl 12.00-13.00
24/5 Vårfint på Kyrkogården
Marianne Abrahamsson intervjuar
31/5  Barbro och Lennart Arlinger

Vår Fader
Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden  
så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd  
vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som 
står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för  
prövning, utan rädda oss  
från det onda. 
Ditt är riket, 
din är makten och äran, 
i evighet. 
Amen.
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Det är brofogarna som är väldigt 
slitna och måste därför bytas ut 
helt och hållet. Det innebär att bara 
två körfält är tillgängliga på bron 
under arbetet. I höstas påbörjades 
arbetet med etapp ett. Etapp två 
startade i maj och nu säger man att 
det inte kommer att bli klart förrän 
i oktober månad. I höstas då MN 
skrev om broarbetet, sa man dock 
att det skulle ta cirka två månader 
att slutföra.

– Den första tidsplanen som jag 
fick muntligen under årets början 
visade att arbetet skulle pågå under 
cirka tio veckor. Denna informa-
tion visade sig vara felaktig. Det 
skulle vara cirka tio veckor per 
etapp, det vill säga totalt 20 veckor 
för de kvarvarande två etapperna, 
säger Joachim Jacobsson, projekt-
ledare på Trafikverket. 

Som läget är nu, kan entreprenö-
ren snabba på sluttiden per etapp 
med en till två veckor, vilket skulle 
göra att arbetet kan vara slutfört 
under mitten av september. 

– För närvarande utförs arbeten 
vardagar mellan klockan sju till 
klockan sexton. För att kunna av-
sluta arbetet tidigare än planerat, 
krävs att entreprenören utför ar-
bete även vissa kvällar och helger, 
säger Joachim Jacobsson. 

På informationstavlorna vid 
bron, uppges att arbetet ska vara 
klart först i december månad. Den 

informationen är dock felaktig. 
– Jag har påpekat för entreprenö-

ren att rätta till texten. Arbetet ska 
vara slutfört till oktober. Dock job-
bar vi alltså på att slutföra arbetet 
tidigare, svarar Joachim Jacobsson.

Arbetet på bron har upprört många 
och även kommunens ansvariga är 
missnöjda med hanteringen.

– Det här är någonting som Tra-
fikverket inte har informerat oss 
om och vi tycker att informationen 
är väldigt bristfällig. Vi försöker att 
samarbeta med Trafikverket, men 
vi tycker väl inte att det går riktigt i 
takt. Det här visar också på att vi är 
väldigt nära kapacitetstaket på den 
vägen som finns och hur akut det är 
med en fjärde fil, säger Adam Reu-
terskiöld (M), tekniska nämndens 
ordförande.

Joachim Jacobsson kommente-
rar:

– Att info om arbetet inte nått 
kommunens tjänstemän är något 
som vi på Trafikverket får ta på 
oss. Information har gått ut till all-
mänheten om trafikstöranden som 
utförs av Trafikverket. Detta har 
tydligen inte nått fram till kom-
munen. 

Även Nockebybron ska genomgå 
en hel del arbeten. Bland annat ska 
man få dit längsgående rännor på 
bron, för att vattenskyddsarbetet 
ska säkras.

– Inför sommarens arbeten har vi 
genomfört en trafikanalys för att 
på bästa sätt planera arbetena på de 
båda broarna. Vår ambition är att 
trafikpåverkan ska bli så liten som 
möjligt. Vi förstår att det blir köer 
och att trafiksituationen upplevs 
som ansträngd. Men vi genomför 
arbetena för att det i slutändan ska 
bli en avsevärt bättre situation för 

ekeröborna och dricksvattentäkten 
Östra Mälaren, säger Pernilla Ngo, 
projektledare på Trafikverket..

Arbetena med vattenskyddsåt-
gärder planeras bli klara i novem-
ber 2014. Åtgärder som kräver att 
bron är avstängd för trafik har pla-
nerats om till 2016. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Broarbeten 
= trafikkaos 

TRAFIK

DROTTNINGHOLM | Återigen stockas trafiken på 
Ekerövägen på grund av reparationsarbetena på 
Drottningholmsbron. Arbetet beräknas dra ut betyd-
ligt längre på tiden än vad som tidigare var sagt.

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

Trassligt att köpa färjebiljett via nätet
JUNGFRUSUND | För att slippa 
köa vid färjelägena, går det att 
köpa biljetter till färjan på inter-
net. Betalning sker antingen via 
kreditföretaget Klarna, via bank-
kort eller internetbanken, men allt 
fungerar inte så smidigt som man 
kan tro.

När MN:s redaktion provköpte en 
biljett och tänkte välja internet-
bank, visade det sig att det inte går 
att välja det alternativet. Först måste 
e-post, namn och adress var ifyllt. 
Det går fortfarande inte att välja 
internetbank som betalningsalter-
nativ. Det står endast att ”Faktura är 
förvalt, du kan självklart byta i näs-
ta steg”. För ”nästa steg” finns bara 
ett alternativ – ”slutför köp”. 

Vad som sker när man klickar på 
detta, är att det kommer en ny sida 
med texten ”Tack för ditt köp! Be-
talning sker efter leverans med fak-
tura som betalas inom 14 dagar.” 
Först här kan man ändra betalsätt. 

Trycker man på internetbank nu, 
lotsas man vidare till Klarnas hem-
sida. På denna sida kan man välja att 
betala via internetbank men…inte 
med vilken bank som helst. Han-
delsbanken, Nordea och SEB är de 
alternativen som finns. Swedbank 
går alltså inte att välja. 

– Det går inte att komma vidare 
till Klarnas betalsida om du inte 
godkänner villkoren. Har du kom-
mit så långt att du har godkänt vill-
koren och slussats över till Klarnas 
hemsida och därefter väljer att av-
bryta, så skickas en faktura automa-
tiskt då vi redan har släppt en biljett 
i vårt system. Detta för att kunden 
ska få sin biljett direkt utan att på-
verkas om till exempel banken eller 
Klarna har problem, förklarar Lisen 
Winge, Trafikverket/ Färjerederiet.

Det som är tydligt är att det alltså 
inte går att köpa biljett på internet 
utan att fylla i namnuppgifter och 
utan att först registreras hos Klarna.

– Det är riktigt att man måste re-
gistrera sig hos Klarna även om man 
bara betalar med kort. Jag tittade på 

detta och konstaterar att detta är ett 
vedertaget sätt i de flesta betaltjäns-
ter på nätet, säger Anders Nordqvist 
på Färjerederiet.

En av MN:s läsare har också hört 
av sig till tidningen om detta:

– Det enda jag vill är att köpa 
färdbiljett och betala med mitt 
bankkort. Jag har inte någon som 
helst anledning att för detta ända-
mål registrera alla mina person-
liga uppgifter hos ett kommersiellt 
kreditföretag vars tjänster jag inte 
efterfrågar och dessutom tvingas 
godkänna deras långa och inveckla-
de villkor, bara för att köpa en färd-
biljett på nätet. Eftersom jag betalar 
med ett bankkort, har de ingen an-
ledning att få mina personliga upp-
gifter. Detta påminner om tidigare 
öststaterna och är främmande för 
en modern demokrati, säger läsaren 
som önskar att vara anonym. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

För att köpa en biljett till färjan på 
internet, måste man registrera sig 
hos kreditföretaget Klarna, även om 
man tänker betala via internetbank 
eller kreditkort. 

 

Det är inte bara på Drottningholmsbron som det är reparationsarbeten. 
Nockebybron ska få längsgående rännor, för att vattenskyddsarbetet ska 
säkras. Detta kan komma att påverka trafiken i sommar.       FOTO: EWA LINNROS

”Rörmaren” 
förblir namnet
GÄLLSTAÖ | För 29 år sedan god-
kände lantmäteriet Ekerö kom-
muns ansökan om att få byta 
namn på nordvästra viken mellan 
Gällstaö och Ekerön från Rörmaren 
till Jungfrusund. Men därefter fort-
satte myndigheten att använda 
namnet Rörmaren i sina geodata. 
Ekerö har därför tagit upp frågan 
om namnbytet igen, men den här 
gången avslår lantmäteriet begäran. 
Man hänvisar till att ordet ”mar” i 
Rörmaren  avser  ”grund havsvik 
med tät vassvegetation”, medan 
ordet ”sund” normalt betecknar en 
trång passage mellan två större vat-
ten. Rörmaren anses därmed bättre 
beskriva vattenområdet än ordet 
Jungfrusund.

Friad från brott 
får ersättning
EKERÖ | En mälaröbo får drygt       
22 000 kronor i ersättning efter att 
ha suttit frihetsberövad för grov 
fridskränkning men sedan friats. 
Det beslutar justitiekanslern.

Neddraget       
underhåll
FÄRINGSÖ | Anstalterna Färingsö 
och Svartsjö är slitna inuti, men de 
kan bara räkna med akut underhåll. 
Enligt husarkitektens årsrapport är 
anledningen att de finns med bland 
de fastigheter som Statens fastig-
hetsverk tänker sälja. En förändring 
för de intagna blir också enligt rap-
porten att anstalterna de närmaste 
åren inför sopsortering av deras 
hushållsavfall. 
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gaddstekelarter
MUNSÖ | Totalt 61 arter av gadd-
steklar hittade länsstyrelsen på 
Munsö vid en sex dagar lång inven-
tering som pågick förra somma-
ren.  Inventeringen är en del av ett 
åtgärdsprogram för hotade arter. I 
Bonavik påträffades 30 arter, medan 
Malmtorp kom upp i 46 arter. Det 
är viktigt att det framöver råder god 
tillgång på öppna ytor med fri sand 
för att steklarna ska gynnas, konsta-
terar länsstyrelsen.

Inventeringar har tidigare 
genomförts vid Löten, cirka 3 
kilometer norr om Bonavik och 
Malmtorp. Här har en rad ovanliga 
sandmarksinsekter påträffats.

Flest heter
Maria och Erik!
MÄLARÖARNA | Grattis Maria och 
Erik! Era namn är de vanligaste för-
namnen bland kvinnor respektive 
män i kommunen. 1508 heter Maria 
och 1138 Erik finns på Mälaröarna.



www.ivt.se

IVT AirX sparar 
mer. Och låter 
mindre. 

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

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

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.

  

JUNGFRUSUND | Det fram-
går fortfarande inte att 
Ekeröleden är en betalfärja 
om man kommer på E4:an. 
Trafikverket som myndig-
het ansvarar för skyltarna 
längs E4an. När MN tit-
tade närmare på frågan i 
februari kring skyltningen, 
hade man inte bestämt sig 
för hur skyltningen skulle 
se ut.
 
– Färjerederiet har ingen för-
tur hos Trafikverket och det-
ta är heller inget tillståndsä-
rende, vi väntar på besked. 
Skyltarna längs vägen ner till 
Slagsta färjeläge ska enligt 
uppgift från Botkyrka kom-
mun kompletteras så att det 
framgår att det är en betalled, 
svarade i februari Ingrid Jarn-
ryd, kommunikationschef på 
Färjerederiet.

Längs E4:an sitter fort-
farande de gamla skyltarna 
som endast visar på att det 
finns en färja till Ekerö.

Även skyltningen till fär-
jelägena har dröjt och först 
under vecka 23, ska alla nya 
skyltar vara på plats. 

– Påfartsvägarna kommer 
att skyltas om, men det kom-
mer att dröja länge. Det är en 
lång process. Det är framfö-
rallt fyra skyltar på E 4:an ner 
mot Botkyrka som är jätte-
stora, berättar Bo Hjertstrand 
från Ramböll som är den en-
treprenad som ska sätta upp 
skyltarna.

En information som inte 
framgår helt tydligt, är att det 
är för sent att köpa biljett när 
man väl kört ombord. Det är 
därför inte heller en ovanlig 
syn ombord, att se en person 

som letar efter en biljettauto-
mat.

Flera läsare hör fortfarande 
av sig till MN med sitt miss-
nöje över det nya biljettsys-
temet. En som reagerat med 
handling är Gunilla Boivie. 
Då hon kom till färjeläget i 
Slagsta, hade hon fyra minu-
ter på sig att köpa biljett. 

– Det kan verka länge men 
jag vet att biljettautoma-
ten är krånglig. För att inte 
missa färjan körde jag därför 
ombord med framhjulen på 
färjan, medan bakhjulen var 
kvar på kajen. Mycket riktigt 
så krånglade biljettautoma-

ten och jag hade inte hunnit 
med färjan. Då kände jag att 
då får färjan vänta på mig, be-
rättar Gunilla Boivie.

Hon uppmuntrar till att 
överklaga den tilläggsavgift 
(bot) som man får om man 
inte lyckats lösa biljett före 
ombordkörning på färjan, 
och hänvisar till  Lagen om 
tilläggsavgift i kollektiv per-
sontrafik som säger: ”Till-
läggsavgift får ej tagas ut 
med hänsyn till den resandes 
ålder, sjukdom, bristande 
kännedom om lokala förhål-
landen eller annan omstän-
dighet.”

– Det här biljettsystemet 
kan hävdas vara synnerli-
gen lokalt då det inte finns 
någon annanstans. Man kan 
inte förväntas känna till hur 
det fungerar. Man hinner 
inte heller läsa sig till det i 
en trafiksituation som om-
bordkörning, säger Gunilla 
Boivie.

Med detta till stöd har re-
dan en resenär bestridit till-
läggsavgiften, då resenären 
inte funnit tillräcklig infor-
mation om hur betalningen 
skulle gå till och fick igenom 
sin överklagan.

Det är också flera personer 
som överklagat systemet till 
förvaltningsrätten och det 
pågår även ett tillsynsärende 
mot Färjerederiet hos Da-
tainspektionen. Vid denna 
tidnings pressläggning, var 
ännu inget av ärendena av-
slutade.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tydliga informationstavlor om 

biljettsystemet saknas fortfarande 

EKERÖ | Tvåtusen inten-
siva arbetstimmar ägnade 
trettiotvå studenter på 
Handelshögskolan nyligen 
åt att hitta affärsmässigt 
hållbara lösningar för pen-
delbåtstrafik i kommunen. 
Som underlag hade de en 
problemställning som for-
mulerats av Ekeröbaserade 
företaget Vattenbussen.

Studenterna, varav två var 
ekeröbor, gjorde arbetet som 
en del av en tvåårig master-
utbildning i ”general mana-
gement”. Övriga studenter 
kom från en rad olika län-
der såsom Kina, Brasilien, 
Frankrike, Ukraina och USA 
och har redan en kandidat-
examen i ett annat område än 
företagsekonomi.

– Som liten företagare är 
detta en fantastisk möjlighet 
att tillsammans med mina 

samarbetsparter inom of-
fentlig sektor få teori kors-
befruktad med verklighets-
baserade utmaningar och få 
nödvändiga områden när-
mare belysta. Nya perspektiv 
är också avgörande när man 
som vi arbetar med att hitta 
nya typer av affärsmässiga 
lösningar för att bidra till ett 
hållbart samhälle – och då 
menar jag hållbart ur alla tre 
aspekterna – ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt, sä-
ger Susanna Hall Kihl, VD på 
Vattenbussen. 

Problemställningen tog sin 
utgångspunkt i att erbjuda 
pendlarna en pilotlinje mel-
lan Ekerö och Stockholm 
utifrån ett koncept som for-
mulerats. Andra antaganden 
som studenterna ombads 
hålla sig till var en turtäthet 
på var 20:e minut i rusnings-

tid och en maximal restid på 
30 minuter. Uppgiften var 
att med dessa förutsättning-
ar identifiera och utveckla 
en optimal affärsmodell för 
hållbar vattenburen kollek-
tivtrafik.

De flesta grupper visade 
att även en mindre och mer 
perifer kommun i Stock-
holmsregionen, som Ekerö, 
kan uppnå en turtäthet och 
service i klass med innersta-
dens, utan att för den skull de 
enskilda resenärerna måste 
betala utöver SL-taxa. Dock 
var lönsamheten genomgå-
ende beroende av mer eller 
mindre oväntade samarbeten 
med kulturplatser, kulture-
venemang, lokalt företagan-
de, bostadsutveckling eller 
liknande.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Studenter löste pendelproblem
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EKERÖLEDEN

Skyltningen vid Ekerö-
leden är inte tydlig och 
flera skyltar på påfartsvä-
garna, saknas fortfarande. 
                     FOTO: EWA LINNROS

”Mycket riktigt så 
krånglade biljett-
automaten och jag 
hade inte hunnit 
med färjan.” 



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.

Film: Sms:a 4QKUMS till 71501

Accepterat pris: 6 350 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

196KVM Ekerö Sandudden, Småsvaltingens Väg 3

Typ: Villa Byggår: 2011  Boarea: 196 kvm 

Rum: 7 Tomt: 1 005 kvm 

Energideklaration: 85 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Film: Sms:a QDDP47 till 71501

Accepterat pris: 3 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

129KVM Ekerö Gällstaö, Riksrådsgränd 8

Typ: Radhus Byggår: 2004  Boarea: 129 kvm 

Rum: 4 Tomt: 109 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 5 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

277KVM Ekerö Träkvista, Slåttervägen 8

Typ: Villa Byggår: 1971  Boarea: 169 kvm 

Biarea: 108 kvm Rum: 7 Tomt: 781 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

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

Film: Sms:a K82KYC till 71501

Accepterat pris: 3 625 000 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

Film: Sms:a YUA88T till 71501

Accepterat pris: 3 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

58KVM Färingsö Prästnibble, Klippans Väg 40

Typ: Vinterbonat fritidshus Byggår: 1991 Boarea: 58 kvm 

Rum: 3 Tomt: 518 kvm 

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Film: Sms:a AC3KKE till 71501

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: 2 925 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

111KVM Ekerö Hummelvreten, Bandygränd 28

Typ: 1-plans atriumhus Byggår: 1967  Boarea: 111 kvm 

Rum: 4 Tomt: 237 kvm 

Energideklaration: 100 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Film: Sms:a UW2FKB till 71501

Accepterat pris: 4 475 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

144KVM Färingsö Stenhamra, Strandvägen 18C

Typ: Villa Byggår: 2014  Boarea: 144 kvm 

Rum: 4 Tomt: 904 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Bildspel: Ladda hem vårt bildspel. Sms:a 
koden i annonsen till 71501.



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

Film: Sms:a 6Q5FTD till 71501

Accepterat 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

Film: Sms:a P5TFSR till 71501

Accepterat pris: 4 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

160KVM Färingsö Stenhamra, Klubbstigen 3A

Typ: Villa Byggår: 2014  Boarea: 160 kvm 

Rum: 6 Tomt: 1 341 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Film: Sms:a RSEJQB till 71501

Accepterat pris: 1 550 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

117KVM Färingsö Ilända, Iländaskär 11

Typ: Fritidshus Byggår: 1957 Boarea: 53 kvm 

Biarea: 64 kvm Rum: 3 Tomt: 2 514 kvm 

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Film: Sms:a 7B2RJ2 till 71501

Accepterat pris: 2 490 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

51KVM Färingsö Sånga-Säby, Skillingevägen 31

Typ: Vinterbonat fritidshus Byggår: 1984 Boarea: 47 kvm 

Biarea: 4 kvm Rum: 3 Tomt: 14 752 kvm 

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Film: Sms:a G834NK till 71501

Accepterat pris: 1 295 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

41KVM Ekerö Adelsö, Skogstorps Tomtväg 2

Typ: Fritidshus Byggår: 2011 Boarea: 30 kvm 

Biarea: 11 kvm Rum: 2 Tomt: 967 kvm 

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Film: Sms:a SPOQLV till 71501

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

Film: Sms:a NMV9Y4 till 71501

Accepterat pris: 14 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

230KVM Lindvägen 6, Ekerö Gällstaö

-SJÖTOMT MED UNIKT VÄSTERLÄGE- Plan sjötomt med egen brygga och badstrand, helt 

insynsskyddad. Rymlig vitputsad villa om totalt ca 230 kvm med 4-5 sovrum, 2 allrum, som-

maravdelning, generöst badrum med bl a bastu, mm. Helt underbar sjöutsikt. Garage.

Typ: Villa Byggår: 1950  Boarea: 230 kvm 

Rum: 7 Tomt: 1 880 kvm 

Energideklaration: 94 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se



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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FÄRENTUNA | Träd, gräs och 
orörd natur i all ära, men när det 
kommer till fritidsaktiviteter 
längtar barnen i Färentuna även 
efter betong och asfalt. Nu tar de 
hjälp av sina föräldrar för att få 
politikerna att lyssna.

Just nu pågår ett stort ombyggnads- 
och renoveringsarbete på Färentuna 
skola. Det är efterlängtat och väl-
behövligt, men elever och föräldrar 
är nu oroliga att inte barnens egna 
önskemål ska fångas upp innan allt 
är färdigbyggt. En uppskattad lin-
bana har byggts bort och de befarar 
att fotbollsplanen som ligger intill 
ska försvinna när Färentunahem-
met utökas med paviljonger.

En betongpark med skatebo-
ardramp och basketplan står högst 
på önskelistan. 

– Vi diskuterade länge kring vad 
vi ville ha. Det är många som kör 
sparkcykel och använder skatebo-
ard på skolan. Det enda som finns 
är asfalten framför skolan och där 
får vi inte åka. Sedan har vi också en 
gammal skateboardramp, men den 
är jättedålig, berättar skolans elev-
rådsrepresentanter som energiskt 
och målmedvetet förklarar om de 
önskemål som de formulerat under 
sina möten.

I en träff med föräldraföreningen 
lade de fram sina önskemål. För-
äldrarna tog sedan det hela ett steg 
till, lade till några egna frågor de vill 
prioritera och skrev ett öppet brev 
som de skickat till de 58 förtroen-
devalda politiker som har postfack i 
kommunhuset samt ett par berörda 
tjänstemän.

”Vi föräldrar älskar vår vackra na-
tur på norra Färingsö och har valt att 
bo här, men det har inte våra barn. 
De vill ha en betongpark och vi vill 
ha närproducerad och ekologisk 

mat!” skriver föräldraföreningen i 
brevet. De har även affischerat runt 
om i kommunen och tänker jobba 
aktivt fram till valet för att påverka 
politikerna att jobba för deras hjär-
tefråga och att det ska göras nu, i 
samband med att en stor del av skol-
gården är uppgrävd.

Om kommunen väljer att satsa 
på betongparken kontrar föräld-
rarna med att de själva kan driva 
kaféverksamhet i det hus som heter 
”Röbacka” och ligger i anslutning 
till skolan, för att göra platsen till 
den mötesplats som barnen i områ-
det har signalerat att de saknar.

Förutom betongpark och priori-
tering av närproducerad mat, lade 
föräldrarna även till behovet av cy-
kelbanor längs huvudvägarna som 
leder fram till skolan samt bättre 
bussförbindelser.

– Kravet på cykelvägar måste 

kommunen ta på allvar. Det är ett 
ansvar för barnens säkerhet som 
kommunen måste ta. När det gäller 
bussförbindelserna är det en stän-
digt levande fråga i ett föränderligt 
samhälle, säger Ylva Skoglösa från 
föräldraföreningen.

Om något av de politiska partierna 
väljer att nappa på föräldrafören-
ingens önskemål och lyfta frågan i 
valarbetet återstår att se. Från tjäns-
temannahåll hänvisar man också till 
att det måste till politiska beslut för 
att förverkliga drömmen.

– De här frågorna måste priorite-
ras politiskt för att avgöra om man 
ska satsa på de här förslagen, säger 
Anders Anagrius, nämndansvarig 
för barn- och utbildningsnämnden.

Han berättar att flera av de be-
rörda nämnderna prioriterar just de 
frågor som föräldrarna i Färentuna 
tar upp. När det till exempel gäller 

ekologisk, närproducerad mat pågår 
en ny upphandling av matleveran-
tör, där man även har med den eko-
logiska aspekten.

Barnen på Färentunaskolan har 
gott hopp om att politikerna ska 
lyssna till deras önskemål. Många 
av de barn som nu går på skolan och 
driver frågan kommer dock sanno-
likt inte längre att vara elever här om 
politikerna hörsammar önskan.

– Det är ju andra som har jobbat 
för att vi ska få det bra och vi vill att 
de som kommer efter oss också ska 
ha det bra på skolan, konstaterar en 
av elevrådsmedlemmarna och flera 
av de andra nickar medhåll.

Brevet från föräldraföreningen 
finns att läsa i sin helhet på insän-
darsidan i detta nummer av MN.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Barnen i Färentuna skola
längtar efter mer betong

SKOLUTBYGGNAD

Cykelbanor och ekologisk mat står också på önskelistan

Elevrådet på Färentunaskolan vill ha en plats där de kan åka skateboard och sparkcykel och har tagit hjälp av föräld-
raföreningen för att få gehör hos politikerna.                         FOTO: LO BÄCKLINDER

Restaurang        
får anmärkning
KOMMUNEN | Kommunens livs-
medelsinspektörer är kritiska till 
brister i livsmedelshanteringen vid 
en restaurang på Mälaröarna. Det 
här framgår av en inspektionsrap-
port. Bland annat  stod kryddor 
i jord på  samma bänk där bered-
ning av livsmedel förekom, dörren 
till varumottagningen stod öppen 
utan myggnät vid tidpunkt för 
besöket, handtvättstället på per-
sonaltoaletten saknade engångs-
handdukar och personal som arbe-
tade med oförpackade livsmedel 
saknade hårskydd. 

3 %
arbetslösa
KOMMUNEN | I Ekerö kom-
mun är 3 procent arbetslösa enligt 
Arbetsförmedlingens samman-
ställning från mars månad, där 
antalet öppet arbetslösa och per-
soner i åtgärdsprogram ingår. 
Danderyd och Vaxholm har  med 
2,8 procent lägst arbetslöshet bland 
kommunerna i Stockholms län. 
Generellt är arbetslösheten lägre i 
länet än i övriga riket. Södertälje, 
Botkyrka och Järfälla är de enda 
kommunerna som har en högre 
arbetslöshet än riksgenomsnit-
tet, som ligger på 6,6 procent. Det 
framgår av en månatlig rapport 
från länsstyrelsen Stockholm.

Lärare vann 
domstolsmål
KOMMUNEN | En mälaröbo får 
rätt i ett mål i förvaltningsrätten 
angående behörighet och legitima-
tion. Läraren får nu undervisa i geo-
grafi även på gymnasiet och inte 
enbart inom grundskolans högre 
årskurser som var skolverkets för-
sta beslut. Skolverket valde dock 
att ändra sin uppfattning i sitt ytt-
rande i samband med överklagan-
det. Förvaltningsrättens beslut att 
ge läraren rätt blev då uppenbart 
enkelt.



ÖPPETTIDER: Vardagar  10 - 18.30. Lördag  10 - 15

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

Ekerö 
tobak

Tappström

Ekerö  Kemtvätt
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Ekerö Blomman

0 - 18.30. Lördag  10 - 15

8 - 22. www.ekerocentrum.se

Apotek I Bageri, Café I Bank I Bibliotek I Blommor I Restaurang & Grill I Djuraffär I Frisör I Hobby I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri I Kyrka I Leksaker 

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

Välj bland många olika affärer och hitta den där speciella presenten hos oss 

i Ekerö Centrum. Här får du alltid ett personligt bemötande. Använd gärna 

våra tre inomhusgarage. Glöm inte P-skivan!

Ekerö Centrum

Thai Wok 
& Sushi  –

MORS DAG!
Hitta bästa presenten till mamma! 
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KOMMUNEN | Den 25 maj är det 
val till Europaparlamentet. I kom-
munen går det att förtidsrösta 
sedan den 7 maj och vid denna 
tidnings pressläggning i mitten av 
maj, hade redan flera mälaröbor 
lagt sin röst.

Den 15 maj hade totalt 624 personer 
röstat på Mälaröarna.  Förra Euro-
paparlamentsvalet låg Ekerö kom-
muns valdeltagande på 53, 7 procent 
vilket var högre än medelvärdet i 
riket som låg på 45,5 procent.

I Sverige minskade valdeltagan-
det lite mellan valen 1995 och 2004, 
men ökade sedan i valet 2009. I 
övriga EU-länder är trenden gene-
rellt att valdeltagandet fortsätter att 
minska. EU hade nio medlemslän-
der vid det första valet till EU-par-
lamentet 1979. Vid valet 2009 var 27 
länder med i EU.

Till Europaparlamentet väljs 751 
ledamöter. De ska representera 
EU-parlamentet de kommande fem 
åren. 

Europaparlamentet är den enda 
EU-institution vars ledamöter väljs 
i direkta val och en av de största de-
mokratiska församlingarna i värl-
den. 

– EU-valet är viktigt. Det här EU-
parlamentet vi ska rösta om den 25 
maj, är det mäktigaste EU-parla-
mentet någonsin. Viviane Reding 
som är ordförande i EU-kommissi-
onen, hon har gått så långt att hon 
nyligen sa att det är viktigare att rös-
ta i valet till EU-parlamentet  än till 
nationella parlament, för EU-parla-
mentet bestämmer vart en hel kon-
tinent ska gå, sa Erika Bjerström, 
tidigare Europakorrespondent och 
en av SVT:s EU-experter, då hon 
intervjuades i Aktuellt.

Hon sa också att det finns en stark 
politisk energi i kommande EU-val 
och för första gången finns en ge-
mensam, europeisk agenda när man 
pratar om ungefär samma valfrågor 
i alla europeiska länder. 

Före den 25 maj kan man förtids-
rösta på Ekerö bibliotek och Bar-
nens bibliotek i Stenhamra.

För information om öppettider, 
se annons på sidan 19.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Populärt att förtidsrösta

EU-VALET

Det är redan flera mälaröbor som 
har förtidsröstat.
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BEO ger kritik 
till Ekeröskola
EKERÖ | Barn- och elevombudet 
(BEO) har utrett två ärenden som 
rör kränkande behandling av elever 
på en skola på Ekerö. I det ena fallet 
har en elev i lågstadiet blivit utsatt 
för strypgrepp av en annan elev. 
Skolans rektor har blivit informe-
rad och personalen har haft samtal 
med de båda eleverna och deras 
vårdnadshavare. BEO bedömer 
att skolan har vidtagit tillräckliga 
åtgärder. 

I det andra fallet har två elev-
er utsatts för fysiska och verbala 
kränkningar som bland annat 
bestått av knuffar, slag, hot, krän-
kande hot och sparkar. BEO anser 
att skolan inte tagit de uppgifter 
som framkommit i ärendet på till-
räckligt stort allvar och inte heller 
utrett de två elevernas skolsitua-
tion och utsatthet i den utsträck-
ning som de borde.

Skolinspektionen 
avslutar ärende
TAPPSTRÖMSSKOLAN | Skol-
inspektionen bedömer att 
Tappströmsskolan har vidtagit till-
räckliga åtgärder för att tillgodose 
att elevers rätt till särskilt stöd upp-
fylls. Skolan har tidigare ålagts att 
redovisa vilka åtgärder som vid-
tagits med anledning av ett beslut 
i februari 2014, men nu avslutas 
ärendet då skolan anses ha uppfyllt 
kraven.



God morgon!
Nu är det val till Europaparlamentet. Vi vill påminna dig om att gå och rösta.

Vi som bor i Europa behöver samarbeta mer med varandra för att lösa våra gemensamma problem. 
Växthuseffekten kan inte varje land lösa på egen hand, inte heller den grova brottsligheten. Jobben i 
Sverige är beroende av den fria handeln inom EU.

EU bildades för att säkra fred och frihet på vår kontinent. Vikten av samarbetet har visat sig tydligt våren 
2014 när Ryssland vill skrämma forna sovjetstater från att närma sig västvärldens demokratier. Freden i 
Europa kräver mer samarbete mellan fria, demokratiska länder. Inte mindre. 

Vi i Folkpartiet tycker att det europeiska samarbetet är viktigt och behöver stärkas.  
Andra partier tycker tvärtom.

Nu är det du som bestämmer om Europas framtid. Rösta för mer samarbete. Rösta på Folkpartiet.  

Vänliga hälsningar 

Marit Paulsen,  Jan Björklund,  
kandidat till  Europaparlamentet partiledare 

PS. Är det något mer du vill ha svar på? Besök gärna  
www.folkpartiet.se eller ring vårt valcenter  
på 020–53 53 53.
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KOMMUNEN | Ekerö kommun 
hyllas i årets upplaga av Svenskt 
näringslivs ranking av kommu-
nernas företagsklimat och utses 
till årets klättrare. I samtal med 
företagare runt om i kommunen 
är dock tongångarna inte fullt lika 
positiva.

När årets upplaga av Svenskt nä-
ringslivs ranking släpptes hade 
Ekerö kommun klättrat 72 platser 
från plats 130 till 58. Förra året dök 
dock kommunen 78 platser, så årets 
rekordstigning var en upphämtning 
av de tappade placeringarna.

– Vi har diskuterat vad förra årets 
dipp kan bero på, men har inte fun-
nit något svar. Eventuellt kan det ha 
med urvalet att göra, säger närings-
livschef Stefan Pellén.

Han förklarar att Svenskt närings-
livs ranking baseras på medlems-
företagens omdömen. När det inte 
finns tillräckligt många medlemmar 
i en kommun görs ett urval bland 
övriga företag, vilket betyder att det 
till viss del blir olika deltagare från år 
till år i bland annat Ekerö kommun 
som inte har tillräckligt antal med-
lemsföretag.

Förutom förra årets dykning har 

dock Ekerö gjort en rekordklättring 
mellan 2009 och 2012 med 160 plat-
ser.

– Vi har gjort ett omfattande vär-
degrundsarbete, snabbat på hand-
läggningstider och jobbat på att ge 
bättre service, säger Stefan Pellén 
om de goda betyg som även visat sig 
i Stockholm Business Alliance mät-
ning. Han menar att om man väger 
ihop de två undersökningarna så 
hamnar man nära sanningen kring 
hur företagarna verkligen uppfattar 
det bemötande de får av kommunen.

Gällande den kritik som vissa av 
företagarna i enkäten nedan framför 

blir han brydd.
– Jag blir lite förvånad över det de 

säger och känner inte igen mig. När 
det till exempel gäller den företags-
policy som någon efterlyser, har det 
funnits en sådan sedan 2011.

VA-frågorna hänvisar han till att 
det är politiska beslut som styr den 
utbyggnaden, men berättar att en 
VA-plan är antagen och att det aktu-
ella området ingår i den.

– Det händer också mycket på den 
privata marknaden när det kommer 
till företagslokaler. Det har kommit 
till flera kontorshotell och det har 
kommit till butikslokaler i både Trä-

kvista och Jungfrusund.
Att företagarna inte får sätta upp 

skyltar eller banderoller kritiseras 
också.

– Det finns förordningar som reg-
lerar och generellt sett så får man 
inte sätta upp varken skyltar eller 
banderoller. I centrum handlar det 
till exempel om att vi inte kan bevilja 
banderoller för en företagare, för då 
vill alla ha det. Utmed vägarna så 
tillåter varken kommunen eller Tra-
fikverket att man sätter upp skyltar.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ekerö kommun är ”Årets klättrare”

NÄRINGSLIV

B-jord är en fukthållande jord utan tillsats av torv eller sand.  

Martin Siönäs, Mälarö 
skydd, Skå:
– Som företagare på 
Färingsösidan, tycker vi 
att det sker alldeles för 
lite utveckling. Vi kän-
ner oss helt bortglömda. 
Vi tänker då framförallt 
på vatten- och avlopps-
sidan. Vi har inget kommunalt VA här och 
det hämmar oss i vår utveckling. Vi kan 
inte bygga ut och bygga till som vi vill. Från 
Mälarö skydd bort till glasmästeriet, ligger 
det ungefär tio företag så det är företagstätt 
här. Ändå händer det alldeles för lite. Vi hör 
hela tiden att det ska vara på gång, men i ett 
protokoll från 1978 stod det att det skulle bli 
av inom fem år. Nu har det gått 36 år, så vi tar 
det där med en nypa salt. Vi tror inte på det 
förrän vi ser det.

Staffan Eriksson, 
Ekerö glasmästeri, 
Skå:
– Jag har egentligen inte 
märkt någon skillnad 
under åren. Jag har job-
bat med min pappa se-
dan 1967 och har drivit 
glasmästeriet själv se-
dan 1975. Men det som 
var bekymmer då, är fortfarande bekymmer 
idag. Det är framförallt kommunikationen 
med kommunen. Det som saknas är en sorts 
kommunikationskanal. Nu finns näringslivs-
chefen, men det är ändå svårt att få en kanal in. 

Man kan inte lyfta luren och få svar på en fråga 
rakt av. Sedan saknas det en övergripande po-
licy. Det finns en policy för Ekerö centrum, 
men ju längre ut på öarna du kommer, desto 
mindre intresse finns det för att vara med och 
lösa alldagliga problem.

Håkan Alverbäck, 
Alverbäcks blommor:
– Jag tycker att närings-
livsklimatet är jättebra. 
Kommunen har alltid 
varit väldigt förstående 
för verksamheten. Det 
har alltid varit en positiv 
anda i alla år som vi har 
jobbat.

Anna Wahlström, 
Pysselhuset, Ekerö 
centrum:
– Det är både plus och 
minus. Lokalmässigt är 
det fruktansvärt. Det är 
jättesvårt att hitta nya 
lokaler vilket gör att det 
är svårt att etablera nya 
företag. Små företag vå-
gar inte etablera sig när det är så dyra hyror 
som det är här. Sedan försöker de jobba myck-
et med företagarna och de lyssnar på åsikter 
och så. Men ibland kan jag känna att det är 
svårt att vara ett litet företag. Det är lättare om 
man är större än medelstor, då är det ett bra 
näringslivsklimat tror jag. 

Stefan Stjernberg, 
Ekebyhovs Business 
Center:
– Jag har ju två olika 
typer av företag, det är 
fastigheter och fastig-
hetsbolag och sedan har 
jag halkat in på byggbo-
lag också. Jag tycker att 
jag har fått bra uppskatt-
ning från kommunen hela vägen. Det är lite 
svårt som entreprenör med alla avgifter. Det 
är anslutningsavgifter, planavgifter och byrå-
krati kring bygglov som är lite kinkigt. Men 
jag har fått ganska bra stöd tycker jag. Det som 
är problemet för näringsidkare härute, det är 
trafiksituationen. Jag har fått sju nya företaga-
re som haft sina verksamheter utanför kom-
munen tidigare och många vill gärna starta 
upp, bo och arbeta på samma ort. Tjänster och 
varor ska ju kunna komma till en smidigt så 
jag skulle vilja se en utveckling av infrastruk-
turen för att underlätta det.

Lena Skärdin, 
Mälaröarnas bokhan-
del, Ekerö centrum:
– Jag har inte fått så 
mycket hjälp från det 
hållet. Jag har tvärte-
mot blivit lite motarbe-
tad. Jag har velat ha min 
banderoll upp i centrum 
eftersom min butik lig-
ger nedanför centrumgatan. Men jag får inte 
ha den och då undrar jag varför. Vill de inte 

ha mig kvar? Vill ni inte hjälpa mig att göra
reklam för min bokhandel som finns i kom-
munen? Den finns kvar, men de har sagt till
mig att de kommer att ta ned min banderoll.

Kjell Perninge, OKQ8, 
Skå:
– Det är mycket snack 
och liten verkstad, det 
händer ingenting. Tack 
vare att jag har en mack 
så kommer alla katego-
rier hit, både nationali-
teter, arbetstagare och 
arbetsgivarna känns som om de mer eller
mindre ger upp. Det finns ingen hjälp, det
finns ingen draghjälp och har man en idé så är
det bara nej. Man för sköta sig själv helt enkelt.

Carina Persberg, 
Mälaröarnas 
Specialistklinik Stora 
Blå, Stenhamra:
– Näringslivsklimatet 
är mycket sämre än i 
många andra kommu-
ner. Det borde göras sto-
ra insatser. Näringsid-
karna går inte ens att 
finna för resande på grund av att det inte finns
skyltplatser. Banderoller och snygga rejäla
vägvisare är obefintliga. Det är förbjudet att
skylta längs vägarna och det som sätts upp, tas
ner. Vi som vill visa vad vi kan och har att er-
bjuda, motarbetas. Vi borde få platser att göra
reklam på och fina vägvisare i kommunen.

Redaktionen frågade åtta slumpvis valda företagare hur de upplevde näringslivsklimatet i kommunen. Tvärtemot den senaste rapporten, 
var flera åsikter negativa. Det som verkar vara utmärkande, är att de mindre företagen inte är nöjda, medan de större tycker att det är braSå här tycker vi!



EKERÖ VÅRDCENTRAL Bryggavägen 8, plan 2, Ekerö           www.ekerovardcentral.se

Ett förbättringsarbete har startats!
Vi på Ekerö vårdcentral jobbar just nu intensivt för att utvecklas och anpassa oss till nya tider 
inom vården. Vi vill informera dig som är listad hos oss att Dr Ulla Puolakka slutade hos oss 
i mars och Dr Olof Thilander återkommer inte till tjänsten på grund av sjukdom.

Den nya verksamhetschefen, Adolfo Jiménez Almeda, även verksamhetschef 
för Stenhamra hälsocentral, har fått i uppdrag att förbättra kvalitet och konti-
nuitet inom vården på Ekerö vårdcentral.

I vårt förbättringsarbete ingår:
– Byte av IT-system till det mest använda systemet i Stockholm, ”Take care”, vilket är ett system 
med sammanhållen journalföring som har stora fördelar inom vården. Se nedan för ytterligare 
information.
– Rekrytering av nya specialister i allmänmedicin. Det pågår ett intensivt arbete för att uppnå 
detta och just nu har vi anställt Dr Gunilla Lahne och 1 september börjar även Dr Sara 
Banegas och Dr Ladan Kaibullahi hos oss. Vårt mål är att alla våra patienter ska kunna 
lista sig hos specifik doktor för att få kontinuitet.
– Vi har anställt flera läkarsekreterare och sjuksköterskor för att förbättra vår kvalitet.
– Vi arbetar för att utöka vår service till våra patienter med kvällsmottagning kl 17-20 nästan 
   alla vardagar med start efter sommaren.
– Vi ska ha konsulter inom olika specialiteter hos oss någon gång i månaden för att förbättra 
   vår kvalitet och vår service till våra patienter.

Öppettider:  
Mån-fre kl 08:00-17:00
Mån, tors kl 17:00-20:00

Reception:  
Mån-fre kl 07:50-16:30
Mån, tors kl 17:00-19:30

Telefon: 08-560 375 00

Återbud: 08-560 375 70

Kvällsmottagning för akuta besök: 
Måndag och torsdag kl 17-20. Bokas dagtid 
kl 8-17. Ingång på bottenplanet.

Information om sammanhållen journalföring
Från och med 1 juni erbjuder Ekerö vårdcentral sammanhållen journalföring. Det innebär att den du söker vård hos har 
möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare – landsting, kommuner och privata vårdgivare. 
Om behov uppstår är det endast vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifterna i dina 
journaler.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalförning och rätt att spärra dina uppgifter.

På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om reglerna och rättigheterna kring sammahållen journalföring.
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– Allting bara faller på rätt plats 
nu, det är helt fantastiskt, säger 
Lena Malmström som precis fått 
en helt ny look.

Ny frisyr, makeup och kläd-råd-
givning under en hel dag i ”Heta 
stolen” på salong Hairligt med 
frisören och makeup-artisten Ca-
roline Dahlqvist och stylisten och 
designern Hedvid Andér. 

– För oss är Heta Stolen ett ex-
tremt inspirerande uppdrag där 
man verkligen får möjlighet att låta 
sin kreativitet flöda. Vi får plocka 
fram det allra bästa hos personerna 
i stolen och skapa en helhet. Extra 
bra känns det att köra ett hållbar-
hetsperspektiv där man utgår i från 
vad kunden redan har hemma och 
lära sig att använda det på bästa sätt, 
säger Maria Hellström, frisör och 
en av ägarna till salong Hairligt.

För Lena var dagen ännu ett led 
i att allt faller på plats i hennes liv 
just nu.

– Det var helt fantastiskt, jag fick 
nypa mig i skinnet flera gånger om 
för att förstå att det var sant, säger 
Lena.

Man kan lugnt säga att hon var 
rätt person att vinna detta pris. För 
Lena fick inte bara en förändring i 
”Heta stolen”, hon har det senaste 
året gjort en lång resa ur det mörka 
till det ljusa.

– Den 17 maj för ett år sedan 
satt jag på en bänk i Drottning-
holmsparken och allting kändes to-
talt nattsvart. Då ringde min dotter 
som anade att något var fel och sa 
att nu måste vi prata, berättar Lena.

Hon inser idag att hon förmodli-
gen mått dåligt i många år men att 
hon förträngt detta. 

– Jag har försökt leva upp till alla 
andras förväntningar och hålla hu-
möret uppe, men jag inser att jag 
ljugit för både mig själv och min 
omgivning.

Men så, den där dagen för ett år se-
dan, lossnade proppen och tårarna 
kom. Hon hade varit så nära att 
göra slut på alltihop. Men samtalet 
med dottern blev startskottet och 
sakta men säkert tog Lena tag i sitt 
liv. 

– Jag tänkte att jag har tre under-
bara ungar och jag är bara drygt 50 
år, vad är det här? Jag tog kontakt 
med Marie Björnvad som är dia-
konissa. Jag är inte religiös men jag 
känner henne. Sedan vräkte jag ur 
mig allt till henne och hon stärkte 
mig.

Efter det kom Lena i kontakt med 
Gabriella Wessman på Kyrkornas 
second hand och här blev Lena en 
i gänget och hjälpte till där och gör 
det ännu. 

Lena sökte också upp en terapeut 
och började att träna.

– Medan jag mådde dåligt hade 
jag ingen aptit, men jag gick ändå 
inte ner i vikt. Jag bara svällde. Det 
har jag fått förklarat att när man 
är så deprimerad som jag var, då 
utsöndrar man kortisol. Det gör 
att det spelar inte någon roll hur 
mycket du än rör dig, du går ändå 
inte ner i vikt.

Men Lenas uppåtgående humör 

ändrade på detta. Nu har hon tap-
pat närmare 20 kilo. 

Lena hade även varit arbetslös en 
längre tid. Nu tog hon kontakt med 
Arbetsförmedlingen, men det var 
egentligen via tips från en av dem 
som hjälper till på Kyrkornas se-
cond hand, som Lena fick nys om 
det perfekta jobbet. Lena är i grun-
den florist och nu fanns en önskan 
om personal till en blomsteraffär 
i Blackeberg. De sökte visserligen 
en pensionär för att få lägre arbets-
givaravgifter, men det hela löste 
sig då Lena kontaktade affärens 
ägare Inger Andersén, som också är 
ekeröbo. 

– Jag berättade precis hur läget 
var för henne. Hon var helt inställd 
på att vi skulle fixa detta. Något 
som inte Arbetsförmedlingen hade 
tipsat oss om men som vi hittade, 
var så kallat nystartsjobb om man 

har varit arbetslös i ett år.  Det 
innebär att arbetsgivaravgiften be-
talas tillbaka till arbetsgivaren och 
så kan man göra i ett års tid. Sedan 
kan man få förlängt för om ett år 
har jag fyllt 56 år. Då kommer man 
in i en ny klausul. 

Det glittrar i ögonen på Lena då 
hon berättar om alla turer som 
fört henne till att äntligen känna 
lycka på första gången på många 
år. Dagen då hon vann radiopro-
gramsvinsten, gick hon och köpte 
en lott. Hon vann två vinster på 
samma lott.

– Jag tror att det här är mitt år. Nu 
har jag anmält mig till en dejting-
sida också, men det är ingen bråd-
ska med kärleken. Man måste älska 
sig själv innan man kan älska någon 
annan. Jag trivs med mig själv och 
mår bra med mig själv nu. Sedan 
får vi se vad som händer, säger Lena 
och plirar med blicken. Sedan tar 
hon sina gåstavar och knallar iväg 
med stolt hållning och förväntans-
full blick inför livet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se  

Lenas väg från mörker till ljus 
kröntes med en ”make over” 

Frisören och make up-artisten Caroline Dahlqvist har klippt och färgat Lenas hår och lägger sedan en make up. Lena får inte titta i spegeln förrän när dagen är slut. Bilderna överst till höger: Lena före 
och efter ”Heta stolen”. Nedre bilden till höger: Hedvig Andér – stylist och designer, Maria Hellström – frisör, Lena Malmström, Carin Lindahl Edvardsson (fick också en dag i Heta stolen) och Caroline 
Dahlqvist.                                                                FOTO: EWA LINNROS OCH HAIRLIGT

VINNARE AV ”GOD MORGON MÄLARÖARNAS” TÄVLING

”Jag tror det här är mitt 
år... Jag trivs med mig 
själv och mår bra med 
mig själv nu. Sedan får vi 
se vad som  händer... ”

EKERÖ | I det lokala radioprogrammet ”God mor-
gon Mälaröarnas” tävling den 9 maj, var priset 
en total ”make-over” på salong Hairligt på Ekerö. 
Vinnare blev Lena Malmström och vinsten blev 
som en krona på verket.



25 maj

Läs mer på www.ekero.se om förtidsröstning, röstlokaler 
och annat du behöver veta inför EU-valet

Vad har EU med Ekerö att göra?
— Sex av tio politiska beslut i vår kommun påverkas av EU

FÖRTIDSRÖSTNING
Ska du förtidsrösta behöver du både röstkort och id-handling.  
Röstkort skickas till alla som har rätt att rösta. På röstkortet står det var du röstar och när vallokalen är öppen. 
Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.  
I Ekerö kommun äger förtidsröstning rum på biblioteken i Ekerö centrum och Stenhamra.

Barnens bibliotek i Stenhamra
Måndag: 
Tisdag: 
Onsdag: 
Torsdag: 
Fredag: 
Söndag: 

Röstkort
Om du inte fått något röstkort eller tappat bort det kan du få 
ett dubblettröstkort utskrivet. I Ekerö kan du få det i 
förtidsröstningslokalen i Biblioteket i Ekerö C eller så kan du 
ringa till kommunens växel 08-560 391 00, och be om hjälp 
att få ett nytt röstkort.

Budröstning
För dig som inte kan ta dig till en förtidsröstningslokal 
eller vallokal kan röstning ske genom bud. 
Det kan vara en släkting, en granne eller annan person 
som brukar vara dig behjälplig. 
Om du bor vid en lantbrevbärarlinje så kan lantbrev-
bäraren fungera som bud. 
Du kan också få hjälp av kommunala bud. Dessa når du 
genom att ringa till kommunens växel 08-560 391 00.

VALDAGEN 25 MAJ
Vallokalernas öppettider
På valdagen är vallokalerna öppna från kl. 08.00-21.00. 
På ditt röstkort står det i vilken lokal du ska rösta. 

Obs! Ändrad vallokal för två valdistrikt

Ni som tillhör valdistrikt Svartsjö Sånga röstar i 
Uppgårdskolans matsal och personer som tillhör 
valdistrikt Stenhamra röstar i Stenhamraskolans 
matsal från och med detta val.

Frågor
Har du praktiska frågor om valet ring valnämndens 
kansli på 08-560 391 00 eller 073-661 82 62.

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

Världen kan förändras till det bättre. Med din röstVä ld k fö ä d till d t bätt M d di ö t

EU-VALET 25 maj

14 - 19
12 - 16
12 - 16
14 - 20:30
12 - 16
12 - 16 OBS! ej 25 maj



20  | nyheter 

SÄTTRA | På Adelsö växer nu sak-
ta fram ett helt bysamhälle. Det är 
gamla Sättra gård som nu återfår 
liv och rörelse. 

Sättra gård har anor från långt bak 
i tiden. På senare år har här funnits 
en vårdinstitution. För 13 år se-
dan köptes gården av Björkfjärden 
egendomar, som förvaltar och ut-
vecklar lantegendomar. Efter sju år 
från det att de tagit över Sättra gård, 
gick kommunen med på att de-
taljplanera området. Därefter tog 
själva planarbetet tre år och hösten 
2012 var det klart.

– Vår strävan är att omvandla 
den gamla bortglömda gården till 
en omtyckt by för boende och olika 
verksamheter. Vi brukar prata om 
Sättra by snarare än Sättra gård. En 
Bullerby långt bortom storstaden, 
där tystnaden och naturen är på-
taglig, berättar Mats Gransell som 
är en av de tre ägarna till Sättra.

2003 byggde de en egen flispan-

na som värmer alla större byggna-
der på gården. Fliset kommer från 
egna skogen. Här har det funnits 
gott om träd att ta av, då det har va-
rit mycket igenvuxet. 

– När vi tog över 2002 värmdes 
gården med cirka 150 kubikmeter 
olja årligen, nu har alla oljebränna-
re tystnat. Vi kommer att investera 
mellan tio och tolv miljoner kronor 
i hela gården på nya vägar, VA-nät 
och upprustning av Bygatan, fort-
sätter Mats Gransell.

Längs Bygatan ligger nio gamla 
vårdvillor. Dessa totalrenoveras nu 
successivt och blir tämligen mo-
derna enplansvillor med många 
kvadrat i ett plan. Det första kom-
mer ut till försäljning i vår. Därtill 
kommer nya hus sakta att uppfö-
ras på de tomter som den nya de-
taljplanen givit Sättra. Flertalet av 
tomterna har utsikt över solned-
gång över Norra Björkfjärden och 
sjöglimt från övriga. I vilken regi 

dessa kommer att uppföras är fort-
farande inte klart. 

– Det rör sig totalt om 26 nya hus 
som ska finna sina ägare. Vilka de 
blir ska bli intressant att se. Sättra 
ligger lite långt bort för ett vanligt 
”nio till fem-jobb” i stan. Vi har 
sett att flera av de tidigare friköpta 
husen, nyttjas som fritidshus va-
rav några ägare har för avsikt att 
flytta ut permanent längre fram.

Dessa 26 fastigheter inom plan-
området kommer att ligga centralt 
på gården nere vid sjön. Förutom 
detta finns redan ytterligare 90 
byggnader av olika slag runt om på 
gården utanför det definierade pla-
nområdet.

Inom området finns också 
bad- , båt- och stallplatser, vand-
ringsleder men även ett ”eget” 
naturreservat (”John Bauer-
skogskvalitetscertifierad” av Na-
turskyddsföreningens Kenneth 
Bengtsson).

– Vi arbetar långsiktigt och är väl-
digt stolta att vi ändå har kommit 
så långt under våra år på gården. 
Alla skogar är upprensade och ge-
nomgallrade. Skogshyggen är för-
bjudna i vår förvaltning. Vi ser våra 
skogar som parkskogar och de ska 
vara välskötta och snygga. Mycket 
kraft har lagts på att öppna upp ut-
med våra stränder så att sjön är när-
varande vart man än är på gården, 
säger Mats Gransell och fortsätter:

– Flera knepiga vassvikar hålls 
öppna med hjälp av egna Highland 
cattle-kor, bästa vapnet mot sly 
och vass. 

På området finns redan idag flera 
verksamheter som ger liv till byn 
såsom snickare, bilverkstad, två 
hästhållare och en yrkesfiskare.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Bullerby” på Adelsö växer fram

 EXPLOATERING

”En Bullerby långt 
bortom storstaden 
där tystnaden och 
naturen är påtaglig”

Highland cattle och vägen mot piren, Sättra gård.  FOTO: OVE WESTERBERG

ADELSÖ | På Kristi himmel-
färdsdagen, som i år infaller den 
29 maj, invigs traditionsenligt 
Adelsös natursköna vandringsled.

Från det att Adelsös hembygds-
legendar Linnea Kulle Lindblad 
invigde den 14 kilometer långa 
vandringsleden 1994 har Adelsö 
föreningsråd säsongsöppnat leden 
varje Kristi himmelfärds dag. Längs 
första halvan av leden har öns för-
eningar riggat upp dryckes-, mat- 
och informationsstationer. Alsnu 
Vikingar välkomnar vid starten vid 

Norrängen, på gravfältet vid Kun-
sta bjuder Adelsö hembygdslag på 
hembrygd mjöd, vid utkikstornet 
bjuder Värna Adelsö på saft och ka-
kor, Adelsö evenemang bjuder på 
lokala delikatesser nära Horn och 
hos fiskare Widlund i Sättra säljer 
Adelsö IF fisksoppa, kaffe och hem-
bakt erbjuds av Sättra gårdsråd som 
avslutning. 

År 2001 höjdes ledstatusen ytter-
ligare ett snäpp när den godkändes 
som en IVV-certifierad vandrings-
led av Svenska folksportförbundet. 

Genom att bli officiellt godkänd 
vandringsled sprids dess existens 
till världens alla vandrare som är 
organiserade i något Folksportför-
bund.

Adelsö vandringsdag lockar         
långväga vandrare.  

FOTO: OVE WESTERBERG

Vandringsdag med Adelsö föreningsliv

Planbeskrivning Sättra gård, Adelsö. 
 KARTA:  EKERÖ KOMMUN
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GRÄNSLÖS
DEN ENKLA & FLEXIBLA MUREN

 Nu även i  

GRAFIT

581 kr
per kvadratmeter

Gränslös grå
har vi som lagervara

Gränslös är ett  lättmonterat  mursystem 
av ihåliga  betongblock som säljs till 
kanonpris. Väljer du en  låg mur behöver 
du inte ens gjuta  eller armera. Muren 
 bygger du  stabilt och  enkelt där du 
 önskar  .   Det är bara  fantasin som sätter 
gränsen. 

Läs mer på www.finja.se

LÅT FANTASIN  
SÄTTA GRÄNSEN!

NU!! SÖNDAGSÖPPET 10-14!!!

Pris från:

VERKSTAD

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

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

Vi erbjuder fullservice för

de flesta bilmärkena.

Assistansförsäkring på köpet

vid service hos oss.

S h Bil & D k i AB

pet

sförsäkring på köpetss.

vid service hos oss
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EKERÖ | Butiken Din syn Ekerö 
optik har samlat in begagnade 
glasögon ända sedan starten 
1999. Under 2013 skänkte svens-
ka folket 23 000 av sina gamla 
men väl fungerande glasögon, till 
fattiga ute i världen som annars 
inte kunnat skaffa glasögon. 

– Vi jobbar både med Lions och 
Vision For All som är huvudmot-
tagaren och en ideell organisation. 
Lions är ofta mellanhand till Vision 
for all, berättar Thorbjörn Rönn-
lund som är en av grundarna och 
ägarna till Din syn group, till vilken 
butiken Ekerö optik hör.

Vision For All, VFA, vill göra 
det möjligt för människor som är i 
behov av glasögon, att studera och 
arbeta. VFA  arbetar med de allra 
fattigaste som har störst behov av 
optikers insats. VFA samlar in bra 
begagnade glasögon i Sverige.

– Det går till så att du lämnar in 
dina glasögon och de gås igenom. 

Det är lite olika hur det fungerar i 
de olika Lionsklubbarna, men här 
på Mälaröarna gör Lions ett förar-
bete och plockar bort sådant som 
kanske inte är användbart. Ibland 
kommer det in glasögon som inte 
är helt brukbara, berättar Thorbjörn 
Rönnlund.

Glasögonen putsas upp och 
sänds därefter till de optiker som 
har valt att åka med VFA för att 
leverera glasögonen. Dessa opti-
ker går igenom och mäter upp alla 
glasögonens styrkor och gör en 
slutkontroll på dem. 

– De sorterar kanske bort dem 
som har abnorma styrkor och som 
de tror kan vara svåra att använda av 

någon, men annars går alla glasögo-
nen iväg. Sedan åker optikerna till 
olika länder i Afrika och Latiname-
rika. Man bär de här glasögonen 
genom tullen själv. Efter det sitter 
man och gör undersökningar på 
plats, förklarar Thorbjörn Rönn-
lund och fortsätter:

– Träffsäkerheten är inte exakt li-
kadan som den är i Sverige. Men här 
möter man människor som kanske 
ser i princip ingenting och då blir 
allting otroligt mycket bättre. 

VFA arbetar på ideell basis. Skän-
ker man glasögonen når de målet 
till hundra procent. VFA får bidrag 
från olika optikerkedjor. Din syn 
Ekerö optik skickar optiker och bi-
drar till deras kostnader på resorna.

Thorbjörn Rönnlund har ännu 
inte åkt själv, men han skickade sin 
bror och brorsdotter för några år se-
dan.

– Det var helt fantastiskt berätta-
de de. Just att se hur man med enkla 
medel kan hjälpa på en gång. 

Hur många glasögon som Din syn 
har hunnit skänka under årens 
lopp kan Thorbjörn Rönnlund inte 
svara på, men det rör sig om tusen-
tals då samtliga av de nio butikerna 
som ingår i kedjan, samlar in glasö-
gon. 

– Vi har haft kampanjer också 

som har byggt på att lämnar man 
sina gamla glasögon, får man dess-
utom en liten symbolisk rabatt på 
sina glasögon. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Gamla glasögon
ovärderlig hjälp

BISTÅND

”... fantastiskt... att se 
hur enkla medel kan 
hjälpa på en gång”

Optiker Thorbjörn Rönnlund visar upp behållaren där man kan lämna in glasögon 
som inte längre används. Glasögonen skänks via organisationen Vision For All 
som arbetar med de allra fattigaste som har störst behov av optikers insats.

 FOTO: EWA LINNROS

Fråga

”Säkra 
fillerbehandlingar
– var hittar jag det? ”

En ökad efterfrågan på fillers har lett till att allt fler ose-
riösa kliniker utför behandlingar med en del förödande
konsekvenser som infektioner, allergier och felbehand-
lingar med piratkopior med ett lägre pris för att locka. 

1) Välj rätt behandlare, dvs en certifierad läkare, eller en en
sjuksköterska i samarbete med ansvarig läkare

2) Välj rätt filler. Undvik preparat som innehåller kollagen, 
silikon, animalisk hyaluronsyra eller en permanent substans.  
Stylage ger ett mjukare, naturligare och ett mer hållbart resultat
med mindre irritation och svullnad.

3) Överbehandla inte. Upprepade injektioner stimulerar till
ökad kollagenbildning som kan sitta i flera år. Då är det extra vik-
tigt att resultatet blir bra från början.

4) Håll dig till samma seriösa behandlare där du kan skapa
en långvarig relation med stort förtroende.

Carina försäkrar avslutningsvis:
– Vårt  mål är alltid ett snyggt och subtilt resultat med naturliga
proportioner och symmetri, ett naturligt soft-lift. Vi säger t ex nej
till kunden som önskar onaturligt stora läppar. Vi ansvarar för ditt
resultat.

Och du! Gå alltid tillbaka om du inte är nöjd med resultatet, både
för din egen och för behandlarens skull.

HUDSTRATEGC��a Per�erg

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

Telefon 560 406 00 

storablaklinik.se ATELJÉHUSEN, STENHAMRA

MÄLARÖARNAS SPECIALISTKLINIK STORA BLÅ
Vi samarbetar med  

samtliga försäkringsbolag
Bilskadereparationer

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

www.ekerobilskadecenter.com

EKERÖ  
CENTER

Reparation av stenskott

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

Köp Sättra planteringsbord för 1200:-. 
Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Sättra planteringsbord
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Otroligt kampanjpris
på vit furuplanka

Berg & Berg
Äkta furugolv vit 

mattlack, lamellgolv

459 kr
per kvadratmeter

tjockt. Till skillnad från massivt trägolv får du 
inga springor i golvet. Vit mattlackad.

Ord. pris 599 kr

FASADEN ÄR VIKTIG

Lite färg gör mycket.

ALLT
DU BEHÖVER

FÖR ETT
LYCKAT 
JOBB!25% 

FÄRGKAMPANJ! 

på Alcro Bestå Täckfärg Trä.

Erbjudandet går inte att 
kombinera med andra rabatter 
eller avtal och gäller 14-25 maj. EKERÖ TRÄKVISTA TORG

Colorama Ekerö • Vardagar 9-18 Lörd-Sönd 10-14 • Tel 08-560 313 40 • www.coloramaekero.se 

SLUT
SPUR

T!

Stort och litet. Gammalt eller nytt. Att måla fasader  
kräver kunskap och lång erfarenhet. Prata med vår  
fasadexpert som ger alla råd du behöver. Välkommen!

Erbjudandet går inte att kombinera 
med andra rabatter eller avtal och 
gäller till och med den 25 maj.



KOMMUNEN | Kommunens näringlivskli-
mat rankas högt i flera olika mätningar. 
Dock är politikerna överens om att mer 
behöver göras för att skapa goda förut-
sättningar för ett blomstrande näringsliv.

Satsningar på att förbättra företagsklimatet i 
kommunen har gett goda resultat i de mät-
ningar som görs på området. Efter att tidigare 
ha legat väldigt lågt, har de senaste fem åren 
inneburit rejäla kliv uppåt efter medvetna 
satsningar på bland annat en näringslivschef 
och särskilt snabb handläggning av bygglov 
till företagare.

För endast ett par veckor sedan kom 
Svenskt näringslivs senaste ranking av Sve-

riges kommuners näringsliv. Där placerade 
sig Ekerö kommun på plats 58 av landets 
290 kommuner  och blev även utnämnd till 
”Årets klättrare” (läs mer om detta på sidan 
16). 

Även i Stockholm Business Alliance (SBA) 
näringslivsranking för 2013 var resultaten 
goda. Sedan mätningen 2011 hade kommu-
nen klättrat 35 placeringar och hamnade nu 
på plats fyra av de 51 kommuner som ingår 
i SBA. När det gäller miljötillsyn var place-
ringen lika hög, men SBA pekade även ut 
förbättringsmöjligheter: ”Förbättringsarbe-
tet bör fokusera på tillgänglighet och rättsä-
kerhet där en förbättring har störst effekt på 

den totala kundnöjdheten”, stod det i analy-
sen.

I den enkät som MN gjort till detta num-
mer med ett antal företagare i kommunen, 
finns det dock en hel del synpunkter gällande 
bland annat VA-problem som motverkar ex-
pansion, önskan om företagsannonseringar 
på allmän plats och svårighet för småföreta-
gera att kunna hyra lämpliga lokaler till ex-
empel. Kritiken bemöts av näringslivschef 
Stefan Pellén i anslutning till enkäten.

Kommunens politiker nedan är förhål-
landevis eniga om att näringslivsklimatet i 
kommunen ska prioriteras för att utveckla 
Mälaröarna och skapa arbetstillfällen i när-
området.

Fortsatt fiberutbyggnad, prioritering av såväl 
butiks- som kontorslokaler samt turism- och 
ekosatsningar nämns i visionerna för nästa 
mandatperiod.

I allianspartiernas regeringsförklaring in-
för mandatperioden står det bland annat att 
kommunen ska erbjuda hög service till fö-
retag, underlätta småföretagande, utveckla 
nya och befintliga arbetsplatsområden samt 
verka för såväl utökad turistnäring som  ökad 
konkurrens inom detaljhandeln. Kommu-
nen ska även undersöka möjligheterna för 
lokal upphandling.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Enighet om satsning på lokala företag

KOMMUNALVAL 2014

MODERATERNA

Ett väl fungerande näringsliv är grunden 
för ett dynamiskt samhälle. Det skapar inte 
bara lokala arbetsplatser utan innebär även 
ett minskat pendlande och en ökad livs-
kvalitet.

Ekerö kommun blev årets klättrare på 
näringslivsrankingen bland Sveriges kom-
muner. Ekerömoderaterna vill fortsätta ut-
veckla kommunens verksamhet som stöd 
för det lokala näringslivet och turismen. 
Vi vill underlätta för privata investerare att 
bygga företagshotell och andra lokala före-
tagsidéer. Arbetet med byggbar mark ska 

påskyndas och kommunen ska även ge råd och anvisningar i 
myndighetsfrågor och göra det lättare för företagare att verka 
i Ekerö.

Vi vill satsa på ungt företagande genom utbildning i våra 
skolor. Turism och besöksnäringen ska ges större utrymme för 
expansion då detta skapar många lokala arbetstillfällen. 

FOLKPARTIET CENTERPARTIET

Adam 
Reuterskiöld 

Foto: Jonna 
Thomasson

Näringslivet bidrar till utvecklingen av 
våra öar. Därför vill Folkpartiet satsa på 
ett lokalt näringsliv som kan knytas ihop 
med turismen och våra kulturmiljöer. Vi 
ser gärna att kommunen utvecklar fler fö-
retagsområden, gärna i Älvnäs grustag. 

Utmärkande för Ekerö är den små-
skaliga matproduktionen. Här finns det 
möjligheter att skapa intresse för Ekerö 
genom att erbjuda mat- och kulturupple-
velser. Kommunen har under de senaste 
åren satsat mycket på nyetablering av fö-

retag. Vi ligger bra till på rankinglistorna när det gäller ser-
vice till företagarna, men det räcker inte. Om vi vill ha ett 
dynamiskt näringsliv måste vi kunna erbjuda bostäder med 
rimliga hyror och bra trafiklösningar. Förutsättningen är 
också ett utbyggt fibernät för såväl boende som företag.

Gunilla Lindberg 
Foto: 

Ove Westerberg

Centern månar om ett gott företagsklima-
tet i hela landet. 

För ett fungerande näringsliv krävs 
fungerande tele- och internetkommunika-
tioner vilket möjliggjorts genom Centerns 
arbete med IT-satsningar med fiber på såväl 
kommunal nivå men även på riksnivå. Ut-
byggnaden ska fortsätta till alla.

Vi satsar på närproducerat och vill sti-
mulera gårdsförsäljning inom trädgård, 
köttproduktion med mera. Kommunen 
ska vid upphandlingar satsa på delade upp-

handlingar som främjar det närproducerade som kan ge bättre 
matkvalitet inom barn- och äldreomsorgen. Vi måste också 
satsa mer på möjligheter för handel och service och stöd till 
företagare från vårt näringslivsråd. Det ger arbetstillfällen 
som stimulerar kommunens ekonomi. Planerade vägbyggen 
förenklar transporter till och från Ekerö vilket bör stimulera 
etablering av företag på Ekerö.               

KRISTDEMOKRATERNA

Entreprenörerna har alltid varit, är och 
kommer att vara grunden för Sveriges väl-
färd. KD har i regeringen varit med om att 
genomföra en rad åtgärder som till exempel 
sänkt bolagsskatt, nytt investeraravdrag 
och minskat sjuklöneansvar. I Ekerö har 
vårt initiativ med tjänstegarantier innebu-
rit att servicen till företagarna blivit bättre. 
Vi måste planera för mark och lokaler till 
företagarna och snabba tillstånd ska ges vid 
fiberutbyggnad. I läroplanen för grundsko-
lan står det om entreprenöriellt lärande. Vi 

vill gärna uppmuntra de skolor som arbetar med entreprenör-
skap på schemat. Det är ämnesövergripande och kan inspirera 
morgondagens entreprenörer. Vi tycker även att det vore in-
tressant att införa utmaningsrätt i Ekerö. Utmaningsrätt inne-
bär att den som vill överta driften av en kommunal verksam-
het kan utmana kommunen genom att lämna in en begäran 
om detta.

SOCIALDEMOKRATERNA ÖPARTIET

Sivert Åkerljung 
Foto: 

Ove Westerberg

De kommande åren behöver vi en mer ak-
tiv politik för företagande och innovationer 
så att förutsättningar för fler jobb skapas. 
Ekeröföretagarna är viktiga för kommunen 
eftersom de skapar jobb och ekonomisk 
tillväxt. För detta behövs snabba tydliga 
och enkla rutiner för tillståndsgivning, 
bygglov och klara markanvisningar så att 
företagen kan växa och utvecklas. Det be-
hövs flera företagsetableringar för mindre 
företag. Vi måste stimulera och fortsätta att 
satsa på nyföretagare och se till att turist- 

och besöksnäringen får mer resurser och möjlighet att växa 
i Ekerö. Vi måste öka byggandet och rusta upp och utveckla 
våra lokala köpcentrum. Socialdemokraterna vill investera 
långsiktigt i infrastruktur så att företag kan frakta sina varor 
och människor smidigare kan ta sig till sina jobb.  
                                
                                     

Ekerös näringslivspolitik ska vara att öka 
antalet arbetstillfällen för att minska våra 
restider och öka vår valfrihet. Även före-
tag utanför kommunen ska informeras 
om fördelarna med att etablera sig i Ekerö 
kommun. Ledstjärnan i kommunens kon-
takter med företagen ska vara service och 
dialog. Attityden ska vara att skapa möj-
ligheter och ta sig förbi begränsningar och 
svårigheter. Företagen i kommunen bär 
upp en stor del av vårt välstånd. De är ingen 
belastning, de är en tillgång som kan skapa 
fler arbetstillfällen i vår kommun. Öpartiet 

vill fortsätta att utveckla näringslivsklimatet i dialog med fö-
retagarna.

Vi behöver bygga ut fibernätet över hela kommunen för att 
stärka företagen och göra det lättare för de anställda att arbeta 
hemifrån. Vi vill stimulera nystart av företag.    
                

MILJÖPARTIET

Efterfrågan på ekologisk mat stiger men 
utbudet av ekologiskt och närodlat sjunker. 
Det vill vi ändra. Vi vill att Ekerö kommun 
söker medel för landsbygdsutveckling och 
stödjer dem som vill ställa om till ekologisk 
odling. Ekoturism är en framtidsbransch 
för Mälaröarna. Alltfler turister söker kom-
binationen storstad och naturupplevel-
ser. Marknaden för cykling, vandring och 
paddling ökar för varje år. Vår utmärkta 
näringslivsenhet kan hitta vårt nästa steg 
in på ekoturismmarknaden. Entreprenörer, 

lokalproducerad mat, hus som gärna blir pensionat eller ”bed 
and breakfast” och fantastisk natur har vi redan. Sociala företag 
behövs. De ger en väg in på arbetsmarknaden för dem som står 
en bit ifrån. Starthjälp från kommunen är en investering som 
betalar sig väl. Ett returvaruhus är ett bra första steg. Redan 
verksamma företag behöver snabba besked i tillståndsärenden 
och bemötande med fokus på möjligheter mer än problem.  

VÄNSTERPARTIET SVERIGEDEMOKRATERNA

Lena Holst 
Foto: 

Model house

Näringslivet är en viktig del av Ekerö. På 
Ekerö finns många småföretagare i olika 
branscher. Det är viktigt att tillstånds- och 
bygglovsärenden går fort och smidigt. 
Många kulturarbetare är också egna före-
tagare som kan behöva hjälp och stöd av 
kommunen. En fungerande kollektivtrafik 
och ett utbud av hyresrätter gör det lättare 
för företagen att anställa. Kommunen bör 
hjälpa till med skapandet av nätverk, eta-
blerandet av företagsbyar etcetera. För att 
säkerställa de anställdas villkor och för att 

stödja seriösa företag bör kommunen ställa krav på kollektiv-
avtal i alla upphandlingar. Ökat samarbete mellan kommun 
och företagen bidrar till en god utveckling.

Mikke Lillman
Foto: 
Privat

Vi behöver ge stabila förutsättningar för 
det lokala näringslivet och stimulera ar-
betsmarknaden på Ekerö. Vi har i dag ett 
antal större företag som nått det vi kallar 
för kritisk massa och är relativt välmåen-
de, men det finns många småföretagare 
som tvekar inför att anställa i dagsläget. 
Att ge de små företagen sådana förut-
sättningar att de vågar anställa och på så 
sätt generera positiva effekter på den lo-
kala arbetsmarknaden måste prioriteras i 
den kommande mandatperioden. I detta 

sammanhang är det viktigt att värna om flera viktiga aspek-
ter. För det första inte gynna lönedumpningen genom an-
ställningen av billig EU-arbetskraft. Detta måste ses ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv. Det kan visserligen tyckas 
vara positivt för små företagare i det korta perspektivet, men 
drabbar den inhemska utbildade arbetskraften i det långa 
loppet.  

Å

John Sjögren

Foto: 
Anita Hellström

Anders 
Gustavsson

Foto: 
Ann-Mari Andersson

Lars Holmström

Foto: 
Charlotte Rückl

Ove Wallin

Foto: 
Ove Westerberg
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Priserna gäller för v 21 (19/5–25/5 2014)

Skå

 Enkelt 
på grillen !

 Fläskkarré 
 Ursprung Danmark.     Långskuren. 
Naturell, marinerad.       Max 2 köp/hushåll.  

 /kg 

 Torskrygg   Gadus morhua. 

Fiskad i nordostatlanten.     Färsk.      

  

    /kg 

 Herrgård, Präst, Grevé, Svecia 
 Arla.   Ca 667 g.   Fetthalt 17-31%.   

    /kg 

 Jordgubbar   
Holland/Belgien. 
  500 g.   Klass 1.   
Jfr pris 40:00/kg.    
  

    /st 
 Kaffe 
 Classic, Löfbergs.   
450–500 g. 
  Gäller ej Ekologiskt, 
koffeinfritt, Selection, 
rättvisemärkt och 
hela bönor.   
Jfr pris 39:33/kg.     
Max 1 köp/hushåll.      

 3 
för

 Gårdskyckling 
 Kronfågel. 
Ursprung Sverige.   
Ca 1100 g.   Färsk.       
Max 2 köp/hushåll. 

 /kg 

 Rökta räkor 
          
  

    /kg 

 Handskalade räkor 
 Sjöboden.   200 g.   I lake. 

  Jfr pris 295:00/kg    
  

    /st 



lva Forslid hade aldrig 
haft en tanke på att bli 
politiker. Men med en 
stark vilja och svårt för 
att inte engagera sig, 

ville det sig annorlunda.
– Jag träffade en av mina lärare 

från mellanstadiet för inte så länge 
sedan. Hon sa till mig att hon min-
des mig som en stark tjej med myck-
et vilja, berättar Ylva Forslid.

Hon flyttade till Ekerö kommun 
1988 när hennes äldste son föddes. 
Hon arbetade inom barnomsorgen 
på Mälaröarnas montessoriför-
skola, på Pråmvägens förskola och 
på Stenhamraskolans lekis som det 
hette då när sexåringarna kom in i 
skolan.

Kring 1994 engagerade hon sig i 
facket kring  och 1996 blev hon ord-
förande i lärarförbundet. 2003 upp-
stod en lärarkonflikt, som vi vid den 
här intervjun är eniga om att inte ta 
upp i denna artikel. Men, konflikten 
ledde däremot till att Ylva och hen-
nes man blev varslade om uppsäg-
ning 2004.

– Det jag såg som facklig repre-
sentant, det gjorde också att jag blev 
politiskt intresserad. Det var där det 
hela började, säger Ylva och berättar 
vidare:

– Vi var ett gäng fackligt anslutna 
som länge pratat om att vi borde 
göra någonting politiskt. Vi var så 
många och sa att vi skulle ta oss in i 
något parti, men vi kunde inte enas 
om samma parti. 

Tankarna om att starta ett eget parti 
kom upp, men till en början blev det 
ingenting av detta. Men till slut sa 
Ylva att antingen skulle de starta ett 
parti eller så tänkte hon bli politiskt 
aktiv i något annat. Då bestämde de 
sig och processen var igång.

I januari 2005 gick de ut och infor-
merade och bjöd in till möten och 
berättade att de skulle starta ett 
parti.

– Vi visste inte hur vi skulle agera 
i valrörelsen för att få ut våra frå-
gor, men vi visste vad vi tyckte och 
det gick vi till val på – en ny kom-
munledning. Vi var också arga på 
att allt var så fokuserat kring Ekerö 
centrum och att man glömde bort 
Färingsö och andra delar av kom-
munen. 

Det kom en hel del folk på mötena 
och ställde många frågor. På ett av 
dessa kom Tommy Liljeros, som 
gick bort för några år sedan. Han an-
slöt sig och Desirée Björk kom också 
in i den vevan. 

– Då blev vi den här starka kärnan 
och så registrerade vi partiet. Ingen 
av oss hade då varit politiskt aktiva 
innan. Jag tror inte vi förstod alls 
vad vi hade gett oss in på, säger Ylva.

Tufft blev det också. Partiet blev 
stort ganska omgående och de fick 
sina fyra mandat och kom in i full-
mäktige.

– Ingen pratade med oss i full-
mäktige, vi var som pesten. Det 
fanns ingen dialog överhuvudtaget. 
Det var fasansfullt. Den enda som 
behandlade oss juste i början var 
Inger Linge. 

Allt eftersom har Öpartiet eta-
blerat sig och det Ylva är allra mest 
nöjd med är folkomröstningen om 
försäljningen av Ekerö bostäder.

– Förslaget om att sälja ut Ekerö 
bostäder lades egentligen fram två 
gånger. Första gången det kom upp, 
var det Tommy Liljeros sista fråga 
som han drev väldigt hårt för att det 
inte skulle säljas ut. När frågan kom 
upp en andra gång, var vi så väl för-
beredda, berättar Ylva Forslid. 

Folkomröstningen ledde till att 
Ekerö bostäder inte såldes ut.

Allt detta engagemang till trots 
så flyttar alltså Ylva med familj till 
andra sidan stan till en lägenhet i 
Farsta.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ylva Forslid, en av Öpartiets grundare, flyttar nu från kommunen. Bilden nedan: 
Ylva Forslid och Bernt Richloow (ÖP), uppvaktar kommunstyrelsens ordförande 
Inger Linge (M) på hennes 70-årsdag.                                                            FOTO: EWA LINNROS

Ylva Forslid i talarstolen som nybilven 
kommunfullmäktigeledamot. 

 FOTO: OVE WESTERBERG

”Vi var också arga på 
att allt var så fokuserat 
kring Ekerö centrum 
och att man glömde 
bort Färingsö”

Lämnar stafett-
pinnen vidare
En Mälaröprofil som satt sina avtryck 
ordentligt i kommunen är Öpartiets Ylva 
Forslid. Nu lämnar hon både politiken och 
kommunen för att flytta söder om stan.

Y

YLVA FORSLID 
AVGÅENDE GRUPPLEDARE

Gör  Medicinsk fotvårdare, politi-
ker i Öpartiet
Bor  Stenhamra
Aktuell Sitter sista mandatpe-
rioden som politiker, flyttar från 
kommunen i höst
Politiskt stolt över  Folkomröst-
ningen om försäljningen av Ekerö 
bostäder.

 | profilen 

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

…söker självgående 

SNICKARE/TRÄARBETARE 
med yrkesbevis alt. motsvarande erfarenhet. 

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

www.johanerikssonbygg.se



Öppett: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14

el: 08- 60 41 00    : 08- 60 4  98  

nf f r n s tr .se    .f r n s tr .se  

rent n  6 , 1 9  å

SÖNDAGSÖPPET 10-14

INCINOLET
förbränningstoalett

* Förbränner vid hög temperatur
* Efterlämnar bara lite aska.
* Inga kemikalier, vatten eller avlopp.
* Sköts med endast 2 grepp.
* Enkel och driftsäker.
* Minimalt med underhåll.
* Fungerar i alla temperaturer.
* Billig i drift.

Introduktionspris

29.685 kr
Ord. pris: 31.250 kr

Gäller 22/5-4/6 2014

OUTLET
PÅ ADELSÖ!

Den stora grossistens lilla outletbutik med det breda 
sortimentet! Du hittar oss på Adelsö Ringväg 251, 
Hanmora - Röda gården. Buss 312 går ända fram!

Öppet: måndag-torsdag 9-17, fredag 9-16, lördag 10-13
Välkommen! Tel: 08 - 560 521 65

Vi accepterar självklart kontokort!

Shoppa snygga 
kvalitetskläder 

till låga grossist-
priser direkt från 
våra stora lager!

Just nu har vi 
även bokloppis!

Massor av  
intressanta 

äldre böcker!

Garanterat trångt! Men trivsamt!

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!

LIFE EKERÖ – Hälsobutiken nära dig!

Välkomna till oss!
Vi finns på Jungfrusundsvägen 5

Nära Träkvista Torg
Tel: 010-543 35 65

Öppettider: 
Mån-fre 11-18. Lör 10-14

Kom in och prova 
WELEDAS 

härliga 
produkter!

Vi firar MORS DAG 
med extra öppet 10-14

Vi bjuder på fika och har 
fina Morsdagserbjudanden!



Bildtext 
 FOTO: NAMN
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JUNGFRUSUND | Fram till den 
1 juni visas akvareller av Maria 
Broman på Hantverksstallet. 

Maria Broman har alltid tyckt om att 
teckna och måla, ända sedan barns-
ben. 

– I början av 90-talet prövade jag 
akvarelltekniken och blev så för-
tjust i den att jag sedan dess nästan 
enbart målat akvarell. Jag målade 
länge för nöjes skull men blev med-
lem i en målargrupp, Grimstagrup-
pen, och började ställa ut, berättar 
Maria Broman.

Hon har haft två separatutställ-
ningar och ett tiotal grupputställ-
ningar. Inspirationen hämtar hon 
främst från naturen, vilket avspeg-
lar sig i hennes bilder.

– Jag memorerar intryck och blan-
dar friskt olika stämningar och plat-
ser. Mina motiv är främst hämtade i 
naturen, några blommor och även 
abstrakta motiv.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Elevutställning 
avslutar våren

EKERÖ | Det är inte bara det som 
sker nu på våra öar som fängslar, 
den lokala historien har mycket 
spännande att berätta. ”Träkvista 
– Skärvik, en promenad med ned-
slag i historien och nuet” heter en 
nyutkommen bok skriven av Jan 
Byström.

Boken bygger på berättelser från 
ekeröbor samt utdrag ur skrifter 
och gamla dokument. ”Träkvista 
– Skärvik, en promenad med ned-
slag i historien och nuet” är upplagd 
som en promenad i området från 
Träkvista torg till Skärvik och till-
baka längs stranden. Syftet med den 
här berättelsen är att lyfta fram ett 
stycke hembygd – intressanta per-
soner, miljöer, händelser, bebyg-
gelse samt också att även belysa de 
förändringar som har skett. 

Återblicken begränsas i huvudsak 
till 1900-talet och då speciellt den 
första hälften fram till 1960- och 
1970-talet, då de stora förändring-
arna i bebyggelsen skedde.

Boken ges ut av Ekerö-Munsö hem-
bygdsförening.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

DROTTNINGHOLM | Den 25 
maj blir det en dockteater-
föreställning för barn från 
tre år i Déjeunersalongen på 
Drottningholmsteatern. I före-
ställningen får barnen möta stora, 
fina dockor, sjunga sånger och 
upprepa rim och ramsor. 

Föreställningen går under namnet 
”Esprit! Törnrosa”. För dockor, nya 
sånger, idé och manus står Agneta 
Malmén Danielsson.

– I föreställningarna varierar 
jag min röst när jag gestaltar olika 
dockor alltifrån pipiga Fröken mus, 
Orvars skrovliga stämma, Sonjas 
klangfulla röst till bullriga Pappa 
björn. När jag tillverkar en docka 
skapar jag fritt utifrån en inre före-
ställning om hur dockan ska se ut 
eller så formar jag dockor utifrån 
bilder eller tredimensionella plast-
djur. När en docka får sin röst kom-
mer den liksom av sig själv, som en 
koppling mellan mig och dockans 
karaktär. Dockans röst förändras 
aldrig utan är beständig år från år. 
Efter föreställningarna får barnen 

känna på dockorna och kanske 
mata lammet med nappflaska, röra 
runt i grötgrytan, tuta på trollets 
näsa eller ge hunden en bit knäcke-
bröd, berättar Agneta Malmén Da-
nielsson.

Om föreställningen ”Esprit! Törn-
rosa” kan man läsa följande:
”För länge, länge sedan fanns det 
en kung och en drottning som så 
gärna ville ha ett litet barn. Innan 
ett år hade gått fick drottningen 
en dotter och de ställde till med 
en stor dopfest. De bjöd in feerna 
till festen, men de hade bara tolv 
guldtallrikar så den trettonde fen 
fick stanna hemma. Var passar en 
saga om en prinsessa och ett dop 
bättre än på Drottningholm? Väl-
kommen till en föreställning med 
Teater Tummeliten där barnen får 
möta stora, fina dockor, sjunga 
sånger och upprepa rim och ram-
sor.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Dockteater 
på slottsteater

Lokalhistoria i ny bok

UTSTÄLLNINGAR

EKEBYHOV | Konstnären och 
mälaröbon Nils Ekwall har haft 
målarkurser i kommunen i cirka 
tjugo års tid. Varje år ställer elev-
erna ut sina alster på Ekebyhovs 
slott och nu är det åter dags.

Vårens sista utställning i slottsgal-
leriet bjuder på mellan 20 till 30 

utställare från fyra olika målargrup-
per. Varje elev får lämna in max tre 
saker var och variationen blir stor.

– En uppgift under senaste termi-
nen var att i flera steg göra en för-
enkling, abstrahering av en bild och 
det var några som hoppade på det 
och jag hoppas de lämnar in dessa, 
säger Nils Ekwall och fortsätter:

– Annars är det en allsköns röra med 
stilleben, porträtt, landskapsmåleri 
och lite egna kompositioner, vilket 
jag uppmuntrar.

Utställningen startar den 24 maj.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nils Ekwalls målarelever ställer ut som sista utställning i slottsgalleriet, före sommaren. På bilden ses elever från onsdags-
gruppen vid ett av kurstillfällena.                                         FOTO: PRIVAT

Var passar en 
saga om en 
prinsessa och 
ett dop bättre 
än på Drottning-
holm? I föreställ-
ningen ”Esprit 
Törnrosa” med 
Teater Tumme-
liten får barnen 
möta stora, fina 
dockor, sjunga 
sånger och upp-
repa rim 
och ramsor. 
För dockor, nya 
sånger, idé och 
manus står 
Agneta Malmén 
Danielsson.

Akvareller avspeglar natur

Akvarell av Maria Broman som ställer ut på Hantverksstallet i Jungfrusund.
(Motivet är aningen beskuret).

Nyutkommen bok: ”Träkvista –
Skärvik, en promenad med nedslag i 
historien och nuet”. 



Öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 

el: 08- 60 41 00    : 08- 60 4  98  

inf f rin s tr .se    .f rin s tr .se  

rent n  6 , 1 9  å

Nyheter från

Batteridriven 
sänksåg

TSC55

Batteridriven
borrhammare

BHC18

I samarbete med Victus Medical Group AB.

www.sensebysea.com
Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina

08-505 934 50  katarina.karlstrom@gmail.com

KVÄLLENS ERBJUDANDE!
30 % PÅ VALFRI KUR

(minst 5 behandlingar)

Den 24:e maj, klockan 1100 - 1600, är du varmt välkommen till ett 
informationsevent där vi presenterar våra nya estetiska system! 

med riktigt .

BANBRYTANDE SMÄRTFRI UTVECKLING INOM IPL

DET SENASTE INOM ESTETISK LASERBEHANDLING

DET SENASTE INOM ESTETISK KROPPSSKULPTERING

   | kultur   29

MÄLARÖARNA | Såväl lokala 
statister och Mälarömiljöer som 
skådisar från öarna finns med i 
en av nästa års svenska storfil-
mer. Just nu pågår inspelningarna 
för fullt på olika platser runt om i 
kommunen.

– Vi valde Mälarörna bland annat 
för att det ligger bra till och erbjuder 
fantastiska inspelningsplatser. Vi 
sökte efter vackra, lantliga miljöer 
nära stan och det här passar perfekt. 
Här ute finns såväl radhusområden 
som pastorala miljöer, berättar fil-
mens producent Börje Hansson.

Filmen, som är en komedi, har 
namnet ”I nöd eller lust” och regis-
seras av Kjell Sundvall. I skådespe-

larlistan ses bland annat mälaröbon 
Suzanne Reuter, Magdalena in de 
Betou, Peter Magnusson, Johan Ul-
vesson, Katarina Ewerlöf, Dan Ek-
borg, Adam Pålsson, Ia Langham-
mer och Per Myrberg.

– Manuskriptet bygger i hög 
grad på lögner och missförstånd, 
vilket ger oss fantastiska situatio-
ner, fyllda av absurda och komiska 
möjligheter. Det här blir en väldigt 
rolig film, men där också skratten 
ibland kommer att fastna i halsen 
och locka till eftertanke, säger Kjell 
Sundvall om filmen.

En av inspelningsplatserna är 
Sånga kyrka och där spelades en 
scen in nyligen. Här fick även lokala 
statister, som värvats genom an-
nonsering i närmiljön, chans att få 
en stund i rampljuset. 

Inspelningarna på olika platser 
runt om i kommunen pågår ända 
fram till midsommar och filmen 
beräknas ha biopremiär i februari 
2015.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Storfilm fylls av mälarövyer

FILMINSPELNING

Lokala statister och kända skådespelare medverkar

”Vi valde Mälaröarna 
bland annat för att 
det ligger bra till och 
erbjuder fantastiska 
inspelningsplatser”

EKERÖ | I slutet av maj åker 
Ekerö kyrkokör till Krakow i Polen 
för att framföra sång och musik. 
Senast de båda orterna hade ett 
samarbete var när kommunens 
Krakowkrubba reste den omvända 
vägen i november förra året.

Ekerö kyrkokör, under ledning av 
kyrkomusikern och kördirigenten 
Kerstin Baldwin, gästar Krakow, 
som förutom kulturfokuset även 
har det gemensamt med Mälaröar-
na att där finns ett världsarv. Kören 
kommer att hålla två kyrkokon-
serter med bland annat körverk av 
Otto Olsson och Edward Grieg. De 
medverkar dessutom med sång i en 
mässa. Som sångsolist medverkar 
Lennart Lundblad, chef för Ekerö 
kultur och bibliotek. Kerstin Bald-
win och Lennart Lundblad kommer 
dessutom att bjuda krakowborna på 
en romanskonsert med bland annat 
sånger av Wilhelm Peterson-Berger 
och August Söderman.

I december 2013 invigde kom-
munen sin egen Krakowkrubba, 
som stod utställd i Galleri Utkiken 
i Ekerö kulturhus under december 
månad och kommer tillbaka dit 
även i år.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kyrkokör 
till Polen

Sånga kyrka är en av alla de mälarömiljöer som kommer finnas med i filmen ”I 
nöd eller lust”. Premiären blir i februari 2015.                           FOTO: OVE WESTERBERG



30  

UTSTÄLLNING

Bertil Ifwers museum
Öppet hus. Museet har en unik sam-
ling som visas i samband med 
underhållning och kaffeservering. 
31/5 kl 13-16, Solvik, Munsö.  
Arr: Ekerö-Munsö hembygdsförening i 
samarbete med Bertil Ifwers museum.

Ekebyhovs slott
Nils Ekwalls elever i måleri. Galleriet 
är öppet vardagar 10-15 samt helger 
12-16.

Utställning
Kristina Nordenström – akvareller. 
Mån- tor kl 8-17, I Profydents vänt-
rum,  Ekebyhovsvägen 1 (vid Brand-
stationen). Utställningen pågår t.o.m. 
25/6.

 EVENEMANG

Lunchmusik – Från A till Ö
Kerstin Baldwin, orgel spelar musik 
av kompositörer på bokstaven K. 
22/5 kl 11.45, Ekebyhovskyrkan. 
Arr: Ekerö pastorat.

Dansuppvisning
Ekerö dansskolas dansuppvisningar 
med totalt ca 250 dansande barn/
ungdomar 4-24 år och någon vuxen-
grupp, som visar upp sina färdigheter. 
Street & showdans, Klassisk balett, 
Michael Jackson-dans, MiniStreet, 
StreetMix, Breakdance, Orientalisk 
dans mm. 22/5 och 23/5 kl 18, 24/5 
kl 10.30 och 13, Erskinesalen, Ekerö C. 
Arr: Studieförbundet vuxenskolan.

Rockkonsert
Liveband och rockkonsert med 
Safemode på Träkvista ungdoms-
gård.  Grill och rock. 23/5 kl 18.30-
23.30, konsert kl 20. Från 13 år och 
uppåt, fri entré. Arr: DJ Vanderpalm i 
samarbete med Ekerö fritidsgårdar.

Jungfrusundsdagen
För hela familjen –  tivoli, ponnyrid-
ning, helikopter, RIB, gratis Padel-
tennis, glass, grillkorv, godis, gratis 
”Stand Up Padel” m.m. 24/5 kl 11-17, 
Jungfrusunds marina.

Prova på – dreja och lek med lera
Unga, gamla och alla däremellan är 
välkomna att prova på lera och 
drejning hos Hantverksstallet. 
Marie Noree visar, berättar och hand-
leder. 24/5 kl 11-16, Hantverksstallet, 
Jungfrusunds marina.

Ekebyhovs slott
24/5 kl 14: ”Vägval för Mälaröborna”, 
föredrag av Björn Sylvén. Kaféansva-
riga: föreningen Rädda Lovön.

Loppis
Områdesloppis på Ekeby/Munsö, på 
vägarna Släggvägen, Blåbergsvägen, 

Stenviksvägen och Sättvägen som 
ligger i  Ekebylandets tomtområde. 
Alla tomter som deltar är skyltade. 
24/5 kl 10-14.

Storloppis i slottsparken
Sälj eller köp loppisprylar. Eget bord 
tas med. Fr kl 10 tilldelas platser i träd-
gården. 200 kr plats. Försäljningen 
startar kl 12. Slottskaféet öppet. 25/5 
kl 12-16, Ekebyhovs slott. Arr: Ekeby-
hovs slotts konferensverksamhet.

Blomningsfest
En årlig tradition sedan 1947. Efter 
högmässan leder spelmän oss från 
Ekerö kyrka genom den blommande 
äppelträdsallén till hembygdsgården 
där kaffe serveras från klockan 12. 
25/5. Arr: Ekerö-Munsö hembygds-
förening och Ekerö församling.

Stickcafé
Sticka, virka eller brodera. Alla är väl-
komna att deltaga. 28/5 och 4/6 kl 
9-12. Stockbygården, Klyvarestigen 1, 
Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten 
för äldre / Ekerö kommun. 

Vandringsdag på Adelsö
Adelsö vandringsled öppnas tradi-
tionsenligt varje år på Kristi himmel-

färds dag, i år den 29 maj kl 10-14. 
Vandringen börjar vid Norrängens 
parkering. Längs halva leden, ca 7 
km, finns öns föreningar på plats för 
att bjuda på tilltugg och informa-
tion. Bland mycket annat bjuder 
hembygdslaget på mjöd på gravfältet 
vid Kunsta och Adelsö IF erbjuder 
fisksoppa hos fiskare Roland Widlund i 
Sättra. Arrangör: Adelsö föreningsråd.    

Loppis
Den första av fyra loppisar hos 
”Gamla Huset butik & café”. Alla är 
välkomna att vara med och det är 
gratis. Anmälan ca 1 vecka innan. 
31/5 kl 11-15, Åkerstigen 93, Ekerö.

Musikgudstjänst
 Vårkonsert med kören Ad Mundi 
under ledning av Birgitta Ruthberg, 
präst: Henrik Hammar. 1/6 kl 18, 
Adelsö kyrka. Arr: Ekerö pastorat.

Biodling
Mälaröarnas biodlareförening har 
möten i Bigården i  Ekebyhovs 
slottspark, samtliga möten är öppna 
för intresserad allmänhet.  1/6 kl 
15-16.30.

Vårkonsert
Ekerö Gospel, gästsolist: Anna 
Sahlene, bas: Magnus Ahlgren, 
slagverk: Oscar 
Eriksson, piano: 
Daniel Stenbaek, 
dirigent: Pernilla 
Thörewik Förköp. 
4/6 kl 19.30, 
Ekerö kyrka. 
Arr: Ekerö 
pastorat.

•  Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska 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

!

Välkommen till 
EKEBYHOVS SLOTT 

24 maj kl 12-16
Gott och prisvärt i cafeet som vanligt

14:30: Björn Sylven 

roligt om vad

av andra storstäder.

Föreningen 
Rädda Lovö 
håller årsmöte kl 16

Ingrävning av kommunalt V/A

Villagrunder

Trädgårdsanläggning 

Asfaltering

Grundisolering

Dränering

Infiltrationsanläggningar

howqvistanderson.se                  070-799 64 21

Schakt- och

anläggningsarbeten

Café & Restaurang

Grillen har 
öppnat för säsongen!

öppettider på

info@brostugan.se     08 759 03 01    Kärsön Drottningholm

Fullständiga rättigheter 18-håls minigolf Kanotuthyrning

Grillat är godast 
på Brostugan! CCaaffaa ééffff && RReRR sttaauurraang

G ill h
ö

www.brostugan.se

  

Ditt lokala morgonprogram 
med  Ewa Linnros och Joakim Jonsson

Vinnare till radiofrågan!
FRÅGA 9 MAJ: 
När invigdes Lindö tunnel? Svar: 1994
Lena Malmström vann ”Heta stolen”, 
en make over hos HAIRLIGT. 

FRÅGA 16 MAJ: 
När bildades Ekerö kommun? Svar: 1971
Ernst Wingborg vann ett presentkort 
hos ADELSÖ OUTLET. 

Tidigare tävlingsprissponsorer har varit : 
GUSTAVSHILLS HANDELSTRÄDGÅRD, 
MÄLARÖ TRÄNINGSVERK, FÄRINGSÖ TRÄ 
och EKERÖ BIO.

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

i samarbete med Mälaröarnas nyheter

Lyssa fredag morgon!

I God morgon Mälaröarna på fredag 
får du höra vad som händer och sker 

på Adelsö. Du får också veta vad som finns 
i kommunhusets källare, kanske något 

om din egen historia... 

I veckans tävling har du chansen att vinna 
en lunch för två på Jungfrusunds marina.

Tävlingen drar igång cirka 8.30.

Vi hörs mellan klockan 7 och 9! 
Ewa och Joakim



Öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 

el: 08- 60 41 00    : 08- 60 4  98  

inf f rin s tr .se    .f rin s tr .se  

rent n  6 , 1 9  å

Kranbils-
chaufför

sökes för
heltidsanställning

Du ska ha krankort över 
18 ton/m och YKB.

Tillträde snarast.

Kontakta Benke på
bengt.domander@faringsotra.se

Nationaldagen 6/6

pysselbord.

www.ekero.se/nationaldagen

KAGGEHOLMS SLOTT
har öppet med slottscafé, B&B och 
utställning under sommaren 2014.

Mer info: 
www.kaggeholmsslott.se



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

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

Hej på er Sara, Pontus, Erik, Christoffer, 
Mattias, Annelie, Josefina och alla ni andra i 
klass 8E Uppgårdsskolan 2005! Minns ni er 
gamla mentor och SO-lärare Sivert?
 

Idag är ni 24 år och jag vet att flera av er jobbar, pluggar, några 
har skaffat familj, och någon har blivit företagare. Under jul-
lovet städade jag lite i mina kartonger som jag sparat genom 
åren som lärare och hittade ett remissvar som ni som klass 

skickade in till kommunen gällande kommunens nya översikts-
plan. Jag hade bestämt mig för att vi i samhällskunskapen skulle 
resonera om hur ni ville ha ert framtida Ekerö. Detta passade väl i 
tid med remisstiden inför den nya översiktsplanen. Någon av mina 
kollegor log lite och menade att ni elever bara skulle komma med 
önskemål om dataspelslokaler, och flipperspel på fritidsgården. 
Min förhoppning var dock mycket större, och när vi diskuterade 
samhällsplanering i samhällskunskapen blev det mycket kon-
struktiva och intressanta diskussioner. Efter gruppdiskussioner 
och helklassdiskussioner formulerade vi ett handskrivet remissvar 
där ni gemensamt kom fram till viktiga ståndpunkter som skulle 
göra Ekerö lite bättre att bo i. Ni ville att kollektivtrafikförbindel-
serna från Stenhamra mot Brommaplan skulle bli bättre. Ni tyckte 
att det var en stor brist att det inte fanns en enda konstgräsfotbolls-
plan i kommunen. Ni efterfrågade ett ungdomshus där man till 
exempel skulle kunna spela i band och komma med egna initiativ 
till vad man ville göra. Ni tyckte även att det borde byggas mer 
hyreslägenheter för småhushåll. Vi skickade in dokumentet och vi 

kände stolthet när sedan remissvaren 
kom tillbaka i samlad upptryckt form, 
där klassens synpunkter stod prydligt 
nedtecknade på två sidor. Tack vare 
er fick jag faktiskt en schysst trerät-
tersmiddag, och träffade dåvarande 
landshövdingen på Drottningholm 
tillsammans med kommunledning 
och chefer. Landshövdingen ville se 
på något lyckat exempel där barn och 
ungdomar involverats, och gjorts 

delaktiga i till exempel någon samhällsprocess. Jag höll en pre-
sentation och berättade om era kloka synpunkter och hur vi hade 
arbetat i samhällskunskapen med detta.

När jag nu nio år senare läser remissvaret ser jag till min glädje 
att mycket av det som ni efterfrågade faktiskt har infriats. Idag 
finns det tre konstgräsplaner fördelade på både Färingsö och 
Ekerö. Buss 176 från Stenhamra tillkom för ett antal år sedan med 
betydligt förbättrad tidtabell än när ni gick i skolan. Man kan 
som ungdom söka ”snabb slant” för egna initiativ som man vill 
genomföra, och nu finns ”Fabriken” som är en strålande lokal för 
exempelvis dans och ensemble/bandspel. Alldeles efter det att ni 
lämnade Uppgård byggdes även några ”Boklok”-hyreslägenheter 
vid Träkvistarondellen där det även finns lite mindre lägenheter.  
Det behövs ju ännu fler hyreslägenheter, så det är positivt att det 
planeras ytterligare ett 70-tal vid Wrangels väg. 

Så här nio år senare kan jag med facit i hand se att ni var med 
och påverkade framtidens Ekerö vilket ni ska ha stort tack för. Ni 
var även en fantastiskt trevlig, rolig och debattglad klass att under-
visa i under tre år, och det är ju vad varje SO-lärare och lokalpoliti-
ker kan önska sig.

Vill ni fortsätta att vara med och påverka så finns det ju hela nio 
partier att engagera sig i på våra öar, och jag kan rekommendera de 
flesta (men inte alla). Lycka till i framtiden, var engagerade och ta 
vara på livet önskar er gamla SO-lärare.

Sivert Åkerljung,
SO- och musiklärare
samt fritidspolitiker 
i Ekerö kommun

Skolelevers
förslag

fick gehör

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! 
Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck, 
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som dock 
har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett inlägg 
i kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig bakom de 
åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till 
kolumnen@malaroarnasnyheter.

ko
lu
m
n
en
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Winab Vikväggar AB söker en lösningsorienterad tekniker till vår anläggning på Ekerö.

Konstruktör och teknisk support
Vi söker dig som har god erfarenhet av att skapa 

och redigera ritningar i CAD-program. Du kommer 

att arbeta med produktionsberedning, teknisk 

support till kunder och framställning av 

tillverkningsunderlag. Som produktionsberedare 

kommer du att vara den viktiga länken mellan 

orderberedning och produktion. Du kommer att ha 

tät kontakt med befintliga kunder och vara tekniskt 

stöd i ett tidigt orderstadie vilket förutsätter att du 

snabbt kan se och hitta de smarta lösningarna för 

kundens behov. Övervägande del av våra 

producerade väggar går på export vilket gör att vi 

ställer stora krav på att du kan svenska och 

engelska i tal och skrift. Du har troligen 

högskoleutbildning alt. gymnasial utbildning från 

industri/teknikprogrammet/arkitektur eller 

motsvarande erfarenhet.

Inom en snar framtid kommer du även att vara 

delaktig i framtagning av 3D-ritningar då kraven från 

Europa växer på väldokumenterade byggprodukter. 

Du kommer att arbeta i vårt nya order och 

produktionssystem, Prodtime, som hela tiden 

anpassas efter våra behov och krav från våra 

kunder.

Vem är du?
Som person är du teknikintresserad, kommunikativ, 

driven, framåt, utåtriktad, social, flexibel, noggrann, 

ansvarstagande och effektiv i ditt arbete. Du har 

mycket god datorvana. Arbetsuppgiften kräver ett 

högt kvalitetstänk och att du kan arbeta i högt 

tempo. Du har stor personlig mognad och en hög 

känsla för service. Du kan arbeta självständigt och i 

grupp utan problem. Du har förmågan att ha 

”många bollar i luften” och du har goda kunskaper i 

svenska och engelska. Andra språk är meriterande. 

Troligen bor du på Ekerö och ser fram emot kortare 

restider i din vardag.

Om Winab Vikväggar AB
Winab Vikväggar AB är en ledande tillverkare av vik- 

och blockväggar. Winab är ett helägt familjeföretag 

och växer stadigt. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö 

i egna, moderna produktionslokaler om 6300 kvm 

på Ekerö, ca 30 min från Stockholm City. 

Du kommer att vara del av fortsatt tillväxt och 

framtagning av nya produkter på en växande 

marknad.

Vi erbjuder en tillsvidareanställning med start 

omgående.

Kontakta oss
Vänligen skicka ett personligt brev och din CV till 

work@winab.se. Har du frågor är du välkommen att 

ställa även dem via e-post, då vi just nu arbetar 

under hård belastning.

Vi kontaktar dig snarast möjligt.

Läs gärna om Winab Vikväggar AB på winab.se.

Winab Vikväggar AB, Box 38, 178 21 Ekerö

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



INNEBANDY | Ekerö IK P98 inne-
bandy vann Uppsala Floorball 
Cup 2014 under helgen 2 till 4 
maj. Samma helg deltog EIK F03 i 
Haglöf och Nordkvists premiärcup 
i Falun.

Uppsala Floorball Cup fick avsluta 
årets innebandysäsong och bättre 
avslut kunde det knappats bli för 
EIK P98. Motståndet bestod av 
lag från både Sverige och Finland 
och programmet var tufft med sju 
matcher under två och en halv dag. 

– Våra killar spelade bra från bör-
jan till slut och med framgångsrik 
coachning av Pelle Karlsson, stod 
Ekerö IK P98 som segrare för hela 
cupen efter sju raka vinster, berättar 

ledaren och tränaren Gunnar Parö 
och fortsätter:

– Imponerande är målskillnaden 
på 30 gjorda mål och endast 8 in-
släppta mål. Det man också tar med 
sig från denna cup är killarnas po-
sitiva inställning och den utmärkta 
lagsammanhållningen som gjorde 
att samtliga tre femmor och två mål-
vakter presterade på topp. En fan-
tastisk prestation och en perfekt av-
slutning på årets innebandysäsong. 
Grattis alla killar i Ekerö IK P98. 

Första helgen i maj besökte även 
EIK F03  Haglöf och Nordkvists pre-
miärcup i Falun och Falukurirens 
arena.

Tio stycken tjejer var väldigt glada 
över att spela många matcher, över-

natta tillsammans i skolsal samt 
disco på kvällen. 

– Mot tuffa motståndare i sten-
hårda dueller och jämnt spel, håller 
EIK:s tjejer humöret på topp och 
visar tydligt resten av deltagarna 
att vi är Sveriges gladaste förening.  
Förutom innebandyn var den pri-

vata guidningen i Falu koppargruva 
högt uppskattad, berättar ledaren 
Andreas Eibladh.

Serien är tabellös. Det blev inga vin-
ster, dock oavgjort mot topplaget 
och uddamålsförluster. 

SPORT | Damer div 3A : 1/6 kl 17:30 Träkvistavallen: Ekerö IK - Bajen DFF Herrar div 2 sö. Svealand: 25/5 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - IK Sleipner 1/6 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Karlslunds IF HFK  
Herrar div 6 B: 30/5 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - RA Stockholm FS 31/5 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF - Bromstens IK

FRIIDROTT | Skol-DM : 22 maj 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.

FOTBOLL | Lördagen den 10 maj 
var det derby på Adelsövallen, då 
serieettan och serietvåan Ekerö 
BOIS och Adelsö IF möttes. 

Ekerö BOIS vann derbyt med slut-
resultatet 3-1. Målen gjordes av 
Christian Eriksson, Johan Gustafs-
son och Alexander Segerström. 
Adelsö IF reducerade med fem mi-
nuter kvar av ordinarie speltid på 
straff genom Jefferey Touray.

Dagen före matchen, kom Pat-
rik Lindén, Ekerö Bois tränare och 
Anders frisk, lagledare Adelsö IF 
till det nya lokala radioprogrammet 
”God morgon Mälaröarna”, för att 
prata om formen i lagen.

– Formen är god. Vi har startat 
upp säsongen med tre matcher med 
tre vinster. Det är bra, men Ekerö 

Bois kommer inte att vara nöjda för-
rän vi har vunnit hela serien. Det är 
lite skillnad sedan förra året. Vi har 
tagit in en hel del nya spelare, alla 
med Ekeröanknytning, berättade 
Patrik Lindén.

Vid intervjun före derbyt, hade även 
Adelsö IF en lika framgångsrik sä-
songsstart, det vill säga tre matcher 
med tre segrar.

– Vi har en uppåtgående kurva. 
Stämningen är otroligt god och 
glädjen är stor i laget, då kommer 
ofta formen krypande, sa Anders 
Frisk som efter förlustmatchen i 
derbyt, gratulerade Ekerö BOIS till 
segern.

Vad beträffar tillväxten i lagen har 
Ekerö Bois inget ungdomslag. 

– Men Ekerö Bois har blivit lite 

som en klubb med unga och också 
äldre spelare som har spelat i Ekerö 
IK tidigare. Det är spelare som vill 
trappa ner lite grann men fortfa-
rande är otroligt bra och är seriösa, 
berättar Patrik Lindén.

I Adelsö IF är ungefär halva trup-
pen från Adelsö och Ekerö. På ung-
domssidan arbetar Adelsö IF ihop 
med Munsö IF.

– Det finns några ungdomslag 
på pojksidan och vi blandar också 
upp med tjejer. Men  det är ett gan-
ska stort hopp, vilket gör att vi har 
blandat upp med kompisar som bor 
inne i stan och i Västerort, berättar 
Anders Frisk.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

EIK P98 segrade i Uppsala Floorball Cup 2014.                                      FOTO: GUNNAR PARÖ

Innebandyhelg med seger för Ekerö IK P98 och en lyckad helg för EIK F03

LÄGET 19 MAJ

DET HÄNDER TILL DEN 4 JUNI
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Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.seSporten ’’
...Ekerö Bois kommer inte att vara nöjda 
förrän vi har vunnit hela serien.” Patrik Lindén

Matcher & tabeller

Derbyseger till Ekerö BOIS 

FOTBOLL         
Damer div 3 a
Bajen DFF 5 4 1 0 19 - 3 13
Enebybergs IF 5 4 1 0 11 - 6 13
Ängby IF 5 3 1 1 9 - 6 10
AIK DFF 5 1 3 1 13 - 10 6
Ekerö IK 4 2 0 2 6 - 6 6
Mariebergs SK 5 1 2 2 4 - 7 5
Essinge IK 4 1 1 2 5 - 9 4
Sollentuna FK 5 1 1 3 6 - 12 4
Rissne IF 5 1 1 3 4 - 11 4
Spånga IS FK 5 0 1 4 4 - 11 1

FOTBOLL
Herrar div 2 sö. svealand 
Enskede IK 7 6 0 1 18 - 5 18
Eskilstuna City FK 7 5 0 2 11 - 5 15
Södertälje FK 7 4 1 2 16 - 12 13
Nacka FF 7 3 3 1 14 - 8 12
FC Linköping City 7 3 2 2 8 - 7 11
FC Gute 7 3 1 3 9 - 12 10
Rynninge IK 7 3 1 3 9 - 12 10
Ekerö IK 7 3 0 4 11 - 11 9
IK Sleipner 7 2 2 3 12 - 12 8
KB Karlskoga FF 7 2 2 3 8 - 8 8
Smedby AIS 7 1 4 2 4 - 9 7
Värmbols FC 7 2 1 4 5 - 11 7
Arameisk-Syr. IF 7 1 3 3 5 - 7 6
Karlslunds IF HFK 7 0 2 5 5 - 16 2

FOTBOLL
Herrar div 4 Mellersta 
Älta IF 7 5 1 1 23 - 9 16
Värtans IK 6 5 0 1 13 - 7 15
Ängby IF 6 4 0 2 16 - 9 12
IFK Lidingö FK 6 3 1 2 15 - 7 10
FC Stockholm Int. 6 3 1 2 16 - 11 10
Vasasällskapet FK 6 3 0 3 10 - 12 9
Vasastan BK 6 2 2 2 9 - 12 8
Ingarö IF 7 2 1 4 8 - 17 7
FC Krukan 6 2 0 4 11 - 11 6
FC Andrea Doria 6 1 3 2 14 - 17 6
Skå IK & Bygd. 6 1 1 4 6 - 17 4
Mälarhöjdens IK 6 1 0 5 7 - 19 3

FOTBOLL
Herrar div 6 b
Ekerö BoIS 5 5 0 0 17 - 4 15
Adelsö IF 5 4 0 1 14 - 8 12
Polonia Falcons FF 5 3 1 1 11 - 9 10
RA Stockholm FS 4 2 1 1 12 - 4 7
FC Inners. Stockh. 5 2 1 2 11 - 12 7
FC Björnligan 4 1 2 1 11 - 8 5
Wollmars FF 5 1 1 3 11 - 12 4
Bromstens IK 5 1 1 3 5 - 16 4
Gimonäs FC 5 1 0 4 6 - 14 3
Stockholm Snip. IF 5 0 1 4 5 - 16 1

Derbymatchen mellan Adelsö IF och 
Ekerö Bois spelades i regnigt väder.                           
                      FOTO: LO BÄCKLINDER

EIK F03.                    FOTO: ANDREAS EIBLADH



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
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Brons till 
William Wisén

THAIBOXNING | Ekerös William 
Wisén har tagit VM-brons i 
Thaiboxning.

VM i Thaiboxning gick i början på 
maj i Langkawi i Malaysia. Ekerö-
bon William Wisén tog ett VM-
brons. 

William Wisén har flera vinster 
bakom sig, bland annat EM-brons 
i sitt första senior-mästerskap i 
Muay Thai-boxning som gick i 
Portugal 2013 och guld, då det för 
första gången någonsin arrangeras 
junior-SM och riksmästerskap i 
”Diplom Muaythai” 2012. 

Nästa mästerskap för William 
är EM i höst som går i Polen. 

                                 

GYMNASTIK | Det är många 
Mälaröbarn och ungdomar som 
tränat gymnastik under åren, då 
främst för Brommagymnasterna. 
Men nu har Mälaröarna fått en 
egen gymnastförening.  

– Jag har väl tyckt hela tiden att det 
är ganska märkligt att kommunen 
inte har en egen gymnastikfören-
ing. Det är ju alltid bättre för idrotts-
föreningar att verka lokalt. Vi är ett 
riktigt starkt team som kände att 
nu är det dags att dra igång, säger  
Jessica Wallblom, ordförande i Mä-
larögymnasterna. Hon är själv gam-
mal gymnast och har varit tränare i 
Brommagymnasterna i fem och ett 
halvt år. 

De startade upp verksamheten i 
slutet av april och till en början har 
de en grupp som tränar två pass i 
veckan i Stenhamraskolan. Till 
hösten kommer det att vara tre 
grupper. Två av dem har två pass 
i veckan och den tredje gruppen, 
kommer träna en gång i veckan. 

 – Vi bygger upp verksamheten 
långsamt. Det handlar också om 
att få in bra ledare. Det får inte bli 
för stort för snabbt utan vi ska byg-
ga en bra grund för Mälarögym-
nasterna, säger Jessica Wallblom.

De kommer även att från och 
med hösten ha öppen träning gra-
tis varje fredag för alla barn, för-
äldrar och även gamla gymnaster. 

Exakt vilken tid det blir är ännu inte 
klart.
– Vi vill med glädje skapa trygga 
barn, stärka dem som individer och 
få dem att känna gemenskap i för-

eningen. Vi ska möta och utveckla 
barnen i bra träningar med engage-
rade och utbildade ledare, säger Jes-
sica Wallblom.

De bygger just nu upp en ledar-

stab och söker engagerade och ny-
fikna vuxna som brinner för barns 
träning och glädjen i att röra sig. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nystartad gymnastikförening

”Mälarögymnasterna” heter Mälaröarnas första egna gymnastikförening. Träningen är redan igång.                  FOTO: ELIN BERGLUND

William Wisén tog ett VM-brons vid VM 
i Thaiboxning i Langkawi i Malaysia.                           
                            FOTO: JONATHAN BROBERG



SOK-tjejer hade stora framgångar i Mälaröspelen

MOTOCROSS | Efter att 
ungdomsverksamheten har 
legat nere under ett år har 
nu Mälaröarnas motocross-
klubb återigen dragit igång 
för fullt med crosskörning 
för de yngre öborna. 

Första lördagen i maj hade de 
sitt första träningstillfälle för 
säsongen. Uppslutningen var 
stor och hela femton killar 
och tjejer i åldrarna 6 till 13 år, 
dök upp och körde hårt till-
sammans med tränare, för-
äldrar och crossmotorcyklar 
mellan 50 och 85CC.

– Det var fint väder med 
förväntansfulla barn som 
lyssnade spänt på genom-
gång av regler och upplägget 

av kursen. Vi gick även ige-
nom lite flaggor och frågade 
barnen om de visste vad de 
betydde. De fick också infor-
mation om att fokus på cros-
skolan är att ha kul och lära 
sig köra cross på ett säkert 
sätt, men att det även finns 
möjlighet att ta licens för 
dem som vill börja tävla, be-
rättar tränare Kenneth Pers-
son.

Barnen fick sedan möjlig-
het att träna på den riktiga 
crossbanan och prova på att 
både sladda, balansplanka, 
garagesvänga och köra sla-
lom.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

BROTTNING | Trots att han 
har senioråldern inne först 
om två är tog brottningsfe-
nomenet Zakarias Berg från 
Stenhamra hem SM-guldet 
i 80-kilosklassen under 
helgen den 10 och 11 maj i 
Vinslöv.  

– Det var en tuff finalmatch 
och trots att jag hade över-
taget i de flesta situationer 
så var inte poängen till min 
fördel. Vi körde hela tiden ut 
och jag vann till slut på po-
ängen 3 - 2, berättar en nöjd 
Zakarias.

Nu pustar han ut en aning 
innan uppladdningen börjar 
inför junior-EM som äger 
rum i Polen den 22 juni. Det 
har varit tätt mellan täv-
lingarna och framgångarna 
under året och det blir inte 
mycket tid för återhämt-
ning.

– I sommar ska jag ta le-
digt från brottningen i två-
hela veckor då jag åker och 
hälsar på en kompis i USA. 
Men träning blir det natur-

ligtvis på något vis, det går 
ju inte att låta bli. Sedan 
hägrar förhoppningsvis 

senior-VM i september. Jag 
kan inte veta säkert att jag 
kommer med, men det ser 

ljust ut så här långt, konsta-
terar han.

LO BÄCKLINDER

SM-guld till Zakarias Berg

Ungdomscross i Skå

BROTTNING | Vid brott-
nings-SM i Vinslöv den 10 
och 11 maj fick Pelle Stark 
från Skå IK:s brottnings-
sektion ta emot utmärkel-
sen ”Årets tränare”. Efter 
37 års brottningsinspire-
rande ledarskap och kån-
kande av mattor var det en 
uppskattad bekräftelse. 

– De lurade med mig till in-
vigningen och helt plötslig 
ropade de upp mig på scenen. 
När de kastade upp mig i luf-
ten så trodde jag aldrig att jag 
skulle komma ner. Sedan var 

jag mer eller mindre i chock 
hela kvällen, berättar en glad 
Pelle Stark.

Pengarna som ingick i pri-
set kommer bli en grundplåt 
till en resa som förhopp-
ningsvis går till VM i Las 
Vegas nästa år. Där hoppas 
han på att få se Zakarias Berg 
brottas, den av hans och trä-
narkollegan Bertil Mattsons 
elever som skördat störst 
framgångar hittills. Det var 
också de två eldsjälarna som 
startade Skå IK:s brottnings-
sektion för 37 år sedan.

FRIIDROTT | Med deltagare 
från 21 olika friidrottsklub-
bar gick den 4:e upplagan 
av Mälaröspelen av stapeln 
lördagen den 17:e maj på 
Träkvistavallen.  

– Mälarö SOK:s friidrotts-
sektion fyller bara 10 år i höst 
och med tanke på det är det 
fantastiskt kul att vi med små 
resurser kan genomföra en 
tävling av den här storleken. 
En bra bit över 600 grenstar-
ter genomfördes av cirka 250 
deltagare. Mest var det klub-
bar runt Stockholm, men vi 
fick även besök från bland an-
nat Gävle, Avesta och Trosa-
Vagnhärad, vilket är väldigt 
kul, säger tävlingsledare Per-
Olov Karlsson. 

Bland alla fina resultat av 
klubbens egna medlemmar 
vill han särskilt framhålla tje-

jerna i klassen F11: Caroline 
Graveley, Frida Lindberg och 
Ellie Nordberg som tillsam-
mans plockade hem 13 med-
aljer. 

– Förutom det så var det IF 
Linnéas Anna Lundmark och 
Brommas Hanna Wallmark, 
två av Sveriges snabbaste 
13-åringar, som stack ut lite 
extra. 

Anna lyckades vinna 
60-metersfinalen på tiden 
8,27, endast en hundradel 
före Hannas 8,28. Ett par 
banrekord, många tävlings- 
och klubbrekord och massor 
av personliga rekord slogs 
även  under dagen. 

– Fantastiskt är också att 
vi lyckades pricka in en täv-
lingsdag i strålande solsken 
för fjärde året i rad, konstate-
rar Per-Olov Karlsson. 

Årets tränare 
från Skå brottning

Efter en tuff match mot Alexander Jersgren tog Zakarias Berg hem SM-guldet i 80-kilosklassen. 
 FOTO: THOMAS SVENSSON

Efter F -11:s längdhopp stod tre tjejer från Mälarö SOK på prispal-
len. Från vänster: Caroline Graveley 2:a, Frida Lindberg 1:a och Ellie 
Nordberg 3:a.              FOTO: PER-OLOV KARLSSON

Ett femtontal barn och ungdomar dök upp när Mälaröarnas moto-
crossklubb bjöd in till träning.                          FOTO: FREDRIK KARLSSON
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FASTA priser? Självklart!  

Bli avtalskund hos Ekerö Taxi!
Ekerö Taxi tecknar avtal med både privatpersoner och före-
tag. Som förälder kanske man är orolig när barnen är ute på 
kvällen och speciellt då när det är dags för hemresan. Vi har 
lösningen! Låt oss köra hem era barn till bostaden på ett tryggt 
och säkert sätt. Inget krångel! Beställ hemskjuts, vi kör och du 
betalar via faktura. Även föräldrar och medarbetare på företag 
behöver skjuts ibland. Vi har lösningen! Här gäller samma sak: 
Tryggt och säkert och inget krångel. Välkommen ombord!

Det vänliga taxibolaget!
Ekerö Taxi har LÄGSTA 
jämförspris i branschen!
Titta på taxibilens 
prisinformationsdekal på bilen 

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

Åker du HEM 
från andra 

sidan Nockebybron? 
Ja, då slår vi av 

ytterligare 

15 % 
på våra redan 

låga priser!



UNNA DIG  en stund i 

TROXHAMMAR BUTIKSBY!

ATELJÉ NENNA STETTER

M Å L A R K U R S E R
m e d  s k a p a r g l ä d j e

 13-15 juni (2,5 dag) 1400kr

se hemsida: www.nennastetter.se
Tel: 070-461 13 69

VÄLKOMNA!

Vi hälsar gamla och blivande nya patienter 
varmt välkomna till oss i Troxhammar Butiksby!

Tel: 08-560 250 22      Email: smedjan@malarotandvard.se

 Platser finns för hundar 
av mindre storlek

Väntelista har vi nu på hundar 
av större storlek

Välkomna till Öarnas Hundservice!

Tel 08-560 245 00
www.oarnashund.se

Boka tid 
via nätet!

Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44 
www.salongl-ekerö.se

500:- rabatt 
 på valfri klipp & färgbehandling 

Fina sommar fötter
200 kr rabatt! 

på fotvård & spa  
(Ord pris 900:-)

(Gäller  1/6-30/6 2014 mot uppvisande av 
denna annons. Gäller ej hembesök)

  
Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44
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Öpartiets fokus är och 
har varit sedan starten att 
medborgarna ska kunna 
påverka kommunens 
politik också mellan valen. 
Öpartiet är partiet som 
kämpar för medborgarin-
flytande och ökad demo-
krati
 

Demokrati kräver mod och 
öppenhet; mod att lyssna 
till allas åsikter, att inte 
vara rädd för att ta fighten 

och diskussionen, utan att se mång-
falden av åsikter som ett verktyg för 
att samhället ska utvecklas. 

Öppenhet är demokratins syre. I 
samhällen utan öppenhet får politi-
kerföraktet näring, skapas motbor-
gare.

Öpartiet kämpar för att politiken 
ska ha dialog med medborgarna som 
ska kallas medborgare och inte kun-
der eller brukare.

Människor kommunicerar idag 
genom nya kanaler, engagerar sig via 
sociala medier och väljer nya arenor 
för att göra sin röst hörd. Invånarna i 
Ekerö har idag hög utbildningsnivå, 
har stora kunskaper om hur de kan 
påverka beslut och en stor tilltro till 
den egna förmågan att välja och på-
verka.

Det här måste få påverka vårt demo-
kratiska system. Metoder måste ut-
vecklas för att möta medborgarna och 
göra det möjligt att vara delaktig på de 
nya arenorna. En levande demokrati 
handlar om individers möjlighet till 
inflytande. Hur dialogen med med-
borgarna kan utvecklas borde vara en 
huvudfråga i Ekeröpolitiken, såsom 
det har varit i Öpartiets politik sedan 
starten 2005.

Kommunpolitiken i Ekerö utmärks av 
slutenhet i stället för öppenhet. Vi har 
under två mandatperioder haft fyra 
mandat i fullmäktige och är tredje 
största parti i kommunen. Ändå har 
vi inte plats i något arbetsutskott, 
utan vi får först ta del av ärendena när 
de ligger färdigberedda i nämnderna. 
Partier med två mandat, däremot, har 
plats i utskotten.

Drygt fem procent av svenskarna 
är medlemmar i ett politiskt parti och 
knappt två procent är aktiva. Medel-
åldern är hög och partierna har svårt 
att locka ungdomar och nya svenskar. 
Förtroendet för politiker är lågt. I kon-
trast till detta visar undersökningar 
att medborgarna vill diskutera sam-
hällsfrågor. När vi och den övriga op-

positionen lyckades få till en folkom-
röstning som stoppade försäljningen 
av Ekerö bostäder var det en seger för 
medborgarinflytandet.

Vi vill ha en medborgardialog som 
ska systematiseras så att den blir en 
verklig del i den kommunala be-
slutsprocessen. Dialogen är viktig i 
sig, men om den ska upplevas som 
meningsfull måste den också tillåtas 
påverka de beslut som fattas och den 
verksamhet som bedrivs. Idag finns 
massor av verktyg att använda i dis-
kussionen med medborgarna, här 
bara några exempel: chatt, e-petition, 
budgetsimulator, e-panel, dialogfo-
rum.

Det lilla embryo till dialog med 
medborgarna som alliansen skapa-
de (efter vårt idoga motionerande) 
i form av en digital ”brevlåda” för 
medborgarförslag, den har nu för-
svunnit till en undanskymd plats på 
kommunens hemsida och går knappt 
alls att hitta. På den tiden det gick att 
hitta kom det en hel del bra förslag 
från medborgarna som vidarebeford-
rades till gruppledarna för respektive 
parti. I de flesta fall var det bara Öpar-
tiet som svarade och vi som omvand-
lade många förslag till motioner som 
majoriteten sedan regelmässigt av-
slog. Nu kommer nästan inga förslag 
längre. 

Demokrati kräver öppenhet!

Desirée Björk,
Öpartiet

”En levande 
demokrati handlar 
om individers 
möjlighet till 
inflytande”
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Demokrati kräver öppenhet

Hur dialogen med medborgarna kan utvecklas borde vara en huvudfråga 
i Ekeröpolitiken såsom det har varit i Öpartiets politik sedan starten 2005, 
skriver Öpartiet.

• 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.



Mer asfalt och betong 
till norra Färingsö!
Vi föräldrar älskar vår vackra natur på 
norra Färingsö och har valt att bo här, 
men det har inte våra barn. De vill ha 
en betongpark och vi vill ha närpro-
ducerad och ekologisk mat!

Vår fina skola genomgår just nu en 
efterlängtad förvandling  – från gammal 
och skruttig till fräsch, ny och modern. 
I samband med detta har vi från 
Föräldraföreningen i Färentuna skola 
frågat barnen hur de önskar sig den nya 
utomhusmiljön. 

De vill ha kvar sin fotbollsplan men 
resten ska bli en betongpark! Vi har 
ur vårt föräldraperspektiv funderat på 
genomförbarheten och har ett förslag:

Bygg en betongpark med skateramp 
och basket-court!

Våra lite äldre barn som skejtar eller 
åker på sina sparkcyklar/kickbikes (som 
de kallar för något annat) ska inte behöva 
åka in till stan för sin aktivitet. Våra barn 
har gott om grus, sand och gräs! Däremot 
är det dåligt med asfalt och betong. Det 
finns inte ens en liten asfalterad åter-
vändsgata någonstans att åka på eller 
spela basket eller andra bollspel på. Har ni 
provat att spela basket på gräsmatta?  Får 
man plats med ett pingisbord i betong-
parken blir nog barnen ännu gladare.

Eftersom det inte alltid är så lätt för 
våra barn från Färentuna att ta sig till de 
aktiviteter som faktiskt finns inom vår 
långsträckta kommun (förutom de som 
simmar förstås, som måste ta sig ytterli-
gare en bit till) med de kommunikationer 

som finns, slutar många när de blir lite 
äldre.

Vi vill kunna skapa aktiviteter där 
barnen finns, så de är aktiverade högre 
upp i åldrarna.

Och så var det ju frågan om cykelvä-
garna. Våra barn kan inte på ett säkert sätt 
ta sig själva till skolan. Vi föräldrar ställer 
i och för sig gärna upp och skjutsar våra 
barn till och från skolan. 

Som sagt så har vi valt att bo i det 
gröna, men vi ser det som ett samhälls-
problem där våra barn får mindre var-
dagsmotion än andra barn. De blir heller 
inte lika självständiga som andra barn 
eftersom vi hela tiden måste följa med 
dem.  

Vi föreslår därför att kommunen stäl-
ler upp med att bygga en betongpark 
bredvid fotbollsplanen. Om det görs, kan 

föräldraföreningen tänka sig att anordna 
caféverksamhet i Röbacka. Röbacka är ett 
rött hus bredvid skolan och ovanför tänkt 
plats för betongparken. Huset står tomt 
och tillhör skolan.

Barn och föräldrars valfrågor för norra 
Färingsö är därför:
1. Betongpark  (för att barnen vill ha hår-
dare underlag).
2. Cykelbanor längs huvudvägarna (så de 
kan ta sig till betongparken och skolan).
3. Bättre bussförbindelser till kommu-
nens aktiviteter (och till högstadiet).
4. Fritidsgård/café (så att de har någon-
stans att träffas).
5. Mycket mer närproducerad och ekolo-
gisk mat i skolan (så de orkar cykla hem).

– Med vänlig hälsning
Färentuna föräldraförening

REPLIK

Jag håller med ”Frus-
trerad” som har skickat in 
om lösspringande katter. 
Bor själv i Väsbyområdet 
och här kryllar det av 
katter som är överallt på 
tomten och till och med 
gör de sina behov direkt 
på trägolvet på uteplatsen.  
Förr gjorde katterna sina 
behov  i en grop som de 
sedan la över, men det 
har nog många katter idag 
glömt bort. På södersidan 
är det otroligt trist när 
solen skiner och det bara 
luktar kattkiss.

Man undrar om inte 
kattägarna har någon skyl-
dighet för sina katter?

– Ta hand om era 
katter

REPLIK

”Av omtanke om våra 
äldre och deras anhöriga 
behövs tillfälliga pavil-
jonger”. Så lyder rubriken 
från Moderaterna genom 
socialnämndens ordförande 
Staffan Strömbäcks  inlägg 
i Mälaröarnas nyheter den 
8 maj 2014. De drabbade får 
finna sig i den långa tiden och 
dåligt planerade behovet av 
platser för äldre. Ekerö ska 
bli den bästa kommunen att 
åldras i, vilket ingen tvivlar 
på eller går emot.

 Men tiden går och 
inga löften har uppfyllts  
–  löften om äldreboendet i 
Stenhamra, som snart  firar 
20 år av väntan! 

Att paviljonger vid 
Färingsöhemmet är en tillfäl-
lig lösning i väntan på det nya 
äldreboendet i Stenhamra, 
må så vara, men den väntan 
kan bli lång, lika lång som  
den planerade utbyggnaden 
av ett nytt Stenhamra cen-
trum, ett centrum, som ska 
leva upp till namnet.

Förtroendet för Mode-
raterna och allianspartierna i 
äldreboendefrågan ökar inte 
med detta utspel! För oss 
medborgare och väljare, vore 
det oerhört intressant att få 
veta var övriga partier står i 
denna så viktiga fråga?

– Anders på Ön !

Tiden går...

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

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

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser 
hänvisar vi till vår  privata 
annonsmarknad.

Jag läste i tidningen att Ekerö 
de kommande åren kommer 
att få stå ut med en hel del 
trafikstörningar på grund av 
olika stora vägbyggen och  
brobyten. Detta kommer 
naturligtvis att sätta alla 

mälaröbornas tålamod på 
prov. 

I detta läge kan man mer 
än tycka att kommunen 
ska hjälpa sina invånare för 
att förenkla den vardagliga 
transporten till och från 

arbetsplatser, skolor och 
annat. 

Låt färjan Jungfrusund/
Slagsta bli avgiftsfri under 
denna period!

 Vart tog båten vägen som 
skulle gå från Tappström till 

Stadshuset och som man 
skulle kunna åka på sitt buss-
kort? Nu om någonsin skulle 
det vara på sin plats att den 
kom igång ! 

Hjälp oss  mälaröbor att få 
en bra möjlighet att pendla 

under denna långa byggar-
betstid som vi alla vet är så 
viktigt!

– Med vänlig hälsning 
Christina Ståhlgren
Ekerö/Sandudden 

Låt Slagsta-färjan bli avgiftsfri under broreparationerna!

Hur kan man 
stänga  av 
bron så?
Egentligen vill jag börja 
denna text med versaler, frå-
getecken och utropstecken. 
Det är en tryckt version av 
frustration, ilska och en 
fundering över de som fått 
uppdraget att arbeta med tra-
fikfrågor för kommun...

Att stänga av Drottnings-
holmsbron för underhålls-
arbete är sannolikt nöd-
vändigt. Men att göra det 
utan åtanke på de boende på 
Ekerö är ett rent maktmiss-
bruk. Har ni ingen dialog 
med Trafikverket? Ställ krav. 
Det är ni på kommunen som 
ska se till att dessa arbeten 
utförs så snabbt som möjligt. 
När jag åker förbi på kvällen 
är ingen där och arbetar. När 
jag åker förbi fredag efter-
middag är ingen där heller. 
Se till att arbetet utförs alla 
dagar i veckan, dygnet runt. 

Arbetet ska enligt skylten 
pågå till december 2014, 
därefter kommer arbeten 
med Brommaplan och 
Förbifarten. Funderar på om 
det är dags att flytta härifrån, 
trots att vi älskar den här 
kommunen. 

Jag fick frågan av en arbets-
kamrat... vi funderar på 
att flytta till Ekerö. Tyvärr 
avrådde jag dem. Detta är 
bara en framtidskommun för 
de som har nära till jobbet.

– Pinsamt dåligt!

Hur glad blir man inte när man 
hittar sitt borttappade kreditkort i 
sin egen brevlåda? Tack till dig, du 
fantastiska person som bemödat 
dig med att ta reda på min adress 
utifrån namnet på kortet och åkt 
till min adress i Skå.  Hade så gärna 
velat tacka dig 
personligen!

– Gladro
so
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För alla som önskar en fjärde fil
och köra där med egen bil,
inser nog att vägen inte räcker till
samt att trafiken ofta står still.
Många förslag har lagts om vår ”Brommaplansmil”
såsom båt, linbana och ombyte av fil.
Men i väntan på en lösning som synes fjärran,
Varför inte pröva denna variant
som påminner om den egna ”kärran”?

– Text och bild:  Rune Carlsson

En fjärde fil – långt ifrån ”lätt”

De har härjat hela våren på Ekerö, blomstermarodörerna 
som plockat vårtecknen allteftersom de dykt upp. Nu 
skövlas gullvivebackar och liljekonvaljsbestånd av dessa 
egoistiska kvinnor och snart är det dags att hamstra syren-
kvistar och många andra av sommarens härligheter. 

Plocka inte blommor för ditt eget nöjes skull, de håller 
bara en kort tid i vas. Naturen tillhör oss alla och vi vill 
njuta av blommorna som kan glädja oss i flera veckor där 
de växer.

– Låt stå!

Låt blommorna vara!

Har ni provat att spela basket på gräsmatta? frågar sig föräldraförening-
en som för fram sina barns talan om mer betong på nya skolgården.                    

FOTO: LO BÄCKLINDER



MUsikbåten 
blidösund

FÖLJ MED MUSIKBÅTEN BLIDÖSUND på en härlig kvällskryssning i Mälaren 
på Kristi himmelfärds dag. Färden går Svartsjölandet runt, via Långtarmen, Hässelby, Nockeby och 
Kungshatt. Artisterna uppträder i Blidösunds aktersalong i två set, så oavsett om du äter på första eller 
andra dukningen finns alltid möjlighet att se artisterna. I 1:a-klassmatsalen på övre däck med den 
fantastiska utsikten serveras middag med bl a den klassiska ångbåtsbiffen. Vi har även ett erbjudande 
med skärgårdstapas – serverat en trappa ner i försalongen och vår Musiklåda för picknick på däck.

Avgångstider: Ekerö Centrum kl 18.00 och Stenhamra kl 18.45.
1:a klassbiljetten kostar 425 kr och har ett värde av 200 kr som dras av på varmrättspriset.  
Försalongsbiljetten kostar 350 kr och Musik lådan 320 kr. 
En musikbiljett för att bara åka med kostar 225 kr.

BILJETTER BOKAS PÅ 
www.blidosundsbolaget.se eller 08-24 30 90.

från Ekerö och Färingsö

Gösta Linderholm 
& Trad Brothers

Jazz och visa blandat 
med humor och 
spelglädje. Rulla in 
en boll och låt 
den rulla!

Torsdag 29 maj

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

Många går omkring 
och har onödig värk 
under graviditeten.  
Vi kan hjälpa dig att  
undvika detta och vi 
kan även ge dig bra 
övningar för att få  
tillbaka kontrollen 
av mag och bäcken-
muskulatur.

Är du rädd för att föda?
traumatisk förlossning och är därför rädda inför nästa. Andra 

man känner rädsla. Men gemensamt är att rädslorna faktiskt 
kan påverka förlossningen. 

Med hypnosterapi kan du göra någonting åt din rädsla!

Med hypnos som grundtillstånd arbetar vi med att ge dig en 
lugn inställning och trygg känsla både före och under för-
lossningen. Vi arbetar med andning, avslappning och en unik 
förberedelse som får dig och din kropp att följa med i hela 
förlossningsprocessen på ett tryggt och harmoniskt sätt när 
det är dags för dig att föda. 

Vill du veta mer eller boka en tid, ring eller maila.

Varmt välkomna,
Naprapaterna Ekerö
Louise Frida Caroline Sara      

Till alla blivande  
mammor som har ont

   | tyck 3

Ekerö kommuns över-
siktsplan för 2005-2015 är 
inte längre aktuell. Men 
Moderaterna och deras 
stödpartier vill inte före 
valet informera mälarö-
borna och länsstyrelsen om 
vad som inte har genom-
förts eller ”gått snett” i för-
hållande till planen.
Några av bristerna:

Dåligt renade avlopp 
förorenar Mälaren och 
hotar dricksvattnet för mer 
än 1 miljon människor i 
regionen. Alliansen har inte 
givit tillräckliga resurser för 
att åtgärda bristerna. Om 
Förbifartsprojektet genom-
förs hotas Mälaren och 
dricksvattenförsörjningen 
av än mer föroreningar när 
enorma mängder berg-
massor ska sprängas bort, 
krossas, flyttas till tillfälliga 
hamnar och fraktas med båt 
till ännu hemliga platser 
vid Mälaren.

Bostadsbristen ökar. 
Översiktsplanen räknade 
med 1500 åretruntbostäder 
under åren 2006-2015, 
cirka 500 av dem skulle bli 
lägenheter i flerbostads-
hus. Hur många blev det? 
Antalet hyreslägenheter 
sjunker fortfarande så vitt 
jag vet och kommunen 
säljer ut hyreslägen-

heter som blir tomma. 
Moderaterna lyckades 
inte sälja Ekerö bostäder 
men har i många år lyck-
ats hindra bolaget från att 
bygga nya hyresbostäder. 
Kön av bostadssökande blir 
allt längre.

Nya platser för särskilt 
boende i Stenhamra har 
ännu inte börjat byggas. På 
Adelsö och Munsö tvingas 
äldre att lämna sina öar när 
de behöver flytta till sär-
skilt boende. 

Det saknas lättskötta 
hyresbostäder för 55+are. 

Kommunen har länge 
vanskött fastighetsunder-
hållet, särskilt av förskolor 
och skolor. Det har försäm-
rat arbetsmiljön och hälsan 
och stört undervisningen. 
Läget har börjat förbättras, 
men problem kvarstår.

Unika natur- och 
kulturvärden hotas av 
Förbifartsprojektet, 
bland annat världsarvet 
Drottningholm men kom-
munen har aktivt motarbe-
tat statliga myndigheters 
och ideella föreningars 
ansträngningar att skydda 
dem.

Bilköerna växer, särskilt 
på väg 261. Busstrafiken 
drabbas allt mer på var-
dagseftermiddagarna.  Och 

värre tycks det bli under 
många år. Om Förbifart 
Stockholm byggs blir det 
först trafikkaos under bygg-
tiden. Och sedan, tidigast 
om tio år när Förbifarten 
i så fall tas i trafik – skulle 
det leda till att trafiken på 
öarnas vägnät ökar ännu 
mer – på 261:an med cirka 
50 procent enligt översikts-
planens trafikanalyser.

 Det är brist på parke-
ringsplatser för många som 
ska vidare med buss eller 
handla i Ekerö centrum.

Sjövägen mellan Ekerö 
och Stockholm är ned-
lagd. Och kommunen 
har avbrutit planeringen 
för färja mellan Färingsö 
och Hässelbylandet. 
Färjekapaciteten på leden 
Jungfrusund - Slagsta 
behöver förstärkas och bil-
jettkrånglet försvinna.

Kommunens översikts-
plan måste aktualiseras 
och visa vad som måste 
göras för att samhällsut-
vecklingen i vår underbara 
ö-värld ska bli hållbar och 
positiv även i framtiden.

– Krister Skånberg, 
miljöpartist 
i kommunstyrelsen

Översiktsplanen inte längre aktuell
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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!

En rymmare med otur, en 
avsliten tårkanal och en be-
skedlig söndagsskoleavslut-
ning. Dramatik varvas med 
skir försommargrönska i de 
femtio år gamla klippen från 
Mälaröarnas nyheter.

Är man på rymmarstråt bör man 
vara försiktig med att be om lift. 
Det fick en förrymd Svartsjöin-
tern erfara i slutet av maj 1964. 
Han hejdade en bil på Lovö och 
fick lift, men väl inne i bilen vi-
sade det sig att det var en polis 
i sin privata bil som var ute och 
letade efter rymmaren. Så snart 
internen var inne i bilen vände 
föraren om, istället för att åka 
in mot stan. Färden gick direkt 
tillbaka till Svartsjö där internen 
fick göra ett snöpligt återintåg. 
”Där blev man givetvis glad över 
att så snabbt återfå sin förlorade 
son. Vad internen sa lämpar sig 
inte för trycket.” konstaterar 
MN.

Fyra finländska slagskämpar får 
lugnas av polisen när de drab-
bar samman på en arbetsplats på 
Färingsö vid ungefär samma tid. 
Efter en spritfest uppstår kala-
baliken och framförallt två av 
männen råkar riktigt i luven på 
varandra. ”De började gå bröst-

gänges tillväga, först inomhus 
och sedan utomhus” och innan 
polisen hinner fram och avbry-
ter tumultet får den ene hela an-
siktet igenmurat och ena ögats 
tårkanal avsliten. 

Trevligare stämning var det san-
nolikt när missionsförsamlingen 
i Kungsberga höll söndagssko-
leavslutning vid Kungsberga 
missionshus. Ett hundratal barn 
och vuxna lekte då av hjärtans 
lust i gröngräset. I en hage invid 
missionshuset samlade fröken 
Annika Lundvall småttingarna 
till en glad lekstund, medan 
föräldrarna drack kaffe och sam-
språkade. De tre ledarna – stude-
rande Anders Lundin, fru Elsa 
Andersson och fröken Anita An-
dersson tackades också för före-
dömliga och plikttrogna insatser 
under säsongen. Blockflöjtsmu-
sik, andakt och psalmsång avslu-
tade avslutningen.

Pingstdagens högmässa i 
Ekerö kyrka TV-sänds och ung-

björkar, pingstliljor samt fladd-
rande ljuslågor inramade den 
högtidliga upplevelsen. ”Ekerö 
kyrka är lagom TV-stor och 
tal, sång och närbilder gick fint 
fram i rutan. Svepande vyer från 
Mälaren med vit körsbärsblom 
längs stränderna och en uppblick 
mot kyrktornet med dess lustiga 
”balkonger” interfolierade in-
spelningen i kyrkorummet” be-
rättar reportern som tycks hän-
förd av TV-upplevelsen.

Den 3 juni för 50 år sedan firade 
också fru Linnea Kulle, en av Mä-
laröarnas mest aktiva kulturivra-
re och föreningskvinna, sin 60- 
årsdag. Musikcirklar, naturstigar 
och teaterresor, listan på arrang-
emang hon ligger bakom kan 
göras lång. ”Hon är kvinnan som 
alltid vet vad hon vill och med 
säker känsla för vad som är rätt 
och riktigt styr och ställer hon 
alltid till sina kära adelsöbors 
bästa” står det i hyllningstexten. 
På sidan 14 i detta nummer kan 
man läsa mer om den vandrings-
led som Linnea Kulle invigde för 
tjugo år sedan. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Skir grönska och drama

Tre ”vårblomster” i Kungsberga under missionsförsamlingens 
avslutning av söndagsskolan. Fr.v. Margareta Svensson samt syst-
rarna Yvonne och Gun Andersson. 

Nedan ett exempel på 1964 års humor i serien Dotty.

”De började gå 
bröstgänges tillväga, 
först inomhus och 
sedan utomhus”

Reparatör/mekaniker
Vi söker nu en Reparatör/Mekaniker för arbete på vår depå i 
Skå på Ekerö. Arbetet innebär framförallt enklare reparatio-
ner av el-motorer, men även andra typer av reparation och 
service förekommer.

Vi söker dig som har elutbildning på gymnasienivå eller är 
självlärd. Du är också händig och tekniskt intresserad. Du 
har också en fallenhet för felsökning och problemlösningar.

och beredd att hugga i där det behövs. Det är viktigt att du är 
social och snabbt kan anpassa dig till nya arbetsgrupper och 
situationer.

B-körkort är ett krav och BE-körkort är ett plus.

3D Hyrliftar hyr ut liftar i huvudsak till byggbranschen.

Malmö. 

Vi har ca 400 liftar. Huvudkontor ligger i Skå

Ansökan mailas till info@3dhyrliftar.se

Home Market är en inredningsbutik med ett personligt urval 
av heminredning, möbler och detaljer. Utbudet är en mix 
av nutida produkter och klassiker från noggrant utvalda 
leverantörer, blandat med handplockade vintageföremål. 
Här finns detaljerna för hemmets alla rum och du finner 

också presenter för både små och stora händelser.

VARMT VÄLKOMMEN!



Contura 52
En gjutjärnskamin med raka former 

och täckta sidor. Kaminen har 

varmluftsutsläpp på båda sidorna 

och hela översidan fungerar som 

en kokplatta. Leveraras med läckert 

kromat handtag.

Pris NU 11.500:- ord 13.500:-

Contura 480
En modernt skuren täljstens-

kamin. Med sin mjuka och 

eleganta formgivning ger 

kaminen karaktär åt alla rum. 

Pris NU 28.200:- ord 32.200:-

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 161 11 Bromma. 

Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se 

Öppettider: måndag 10–19, tisdag–fredag 9–18, lördagar 10–15. 

Lördagar stängt under skolornas sommarlov. 

www.bastuspecialisten.se

Contura 550
En mycket omtyckt och populär braskamin. Den rundade glasluckan tillsammans med 

sidoglasen ger en god insyn till elden och sprider ett härligt sken i hela rummet. Tack vare 

den moderna förbränningstekniken har den även blivit Svanenmärkt.

Pris NU 13.900:- ord 17.900:-

Contura 585 

Braskaminen Contura 585 med 

sidoglas gör känslan av öppen 

eld mer levande. Tack vare att 

den står på en hög pelarfot ger 

den även ett nätt och luftigt 

intryck och är lätt att placera.

Pris NU 15.900:- ord 18.900:-

SKÖN MYSVÄRME 
FÖR SOMMARTIDER!
Nu har vi butiken laddad med mängder av förmånliga erbjudanden. Nu har 

vi har 9 spismodeller från Contura med 2000-4000 kr rabatt. Vid samtidigt 

köp av Premodul skorsten lämnas även 2000 kr i skorstensrabatt!

Besök vår butik och tag med en husritning. Vi kan då lämna ett komplett 

pris som även inkluderar installation och besiktning om så önskas. Vi kallar 

det eldningsfärdig leverans. Bara att lägga in ved, njuta av brasan och den 

sköna värmen! Upptäck mer på www.bastuspecialisten.se

JUST NU!SKORSTENS-RABATT2000 KR.

JUST NU2000 KRRABATT!

JUST NU3000 KRRABATT!

JUST NU4000 KRRABATT!
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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
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Brottningsavslutning Terminsavslutning för brottningssektionen i 
Skå IK var det i mitten av maj hemma hos ordförande Jan Bäcke. 
De framgångsrika brottningsbröderna Berg var även på plats och 
visade sina senaste medaljer. Tränaren Pelle Stark som utsetts till 
”Årets tränare” firades dessutom.       
         FOTO: JONAS LINNERSTAM

Spår av barn Vad upptäcker, upplever och utforskar pedagoger 
och barn på förskolorna tillsammans på dagarna? Det fick cen-
trumbesökarna svar på när kommunens förskolor ställde ut i Ekerö 
centrum den 16 maj. Utställningen flyttades sedan till utställnings-
lokalen Fyren, Ekebyhovs slott och Barnens bibliotek i Stenhamra

  FOTO: LO BÄCKLINDER

Rävungar Under den gamla scoutstugan i Närlunda mot Tranholmen 
delar troligtvis en rävmamma med barn bostad med grävlingen. 
Grannarna ser ofta den modiga honan jaga sork i området. På bil-
den är ungarna ute på en av sina första turer i dagslljuset.   
                  FOTO: ANDREAS EIBLADH

Folkpartiet ”Se på möjligheterna, tro på framtiden”, sa Folkpartiets 
toppkandidat till valet i Europaparlamentet, Cecilia Wikström, när 
hon besökte Ekerö centrum söndagen den 18 maj. På bilden ses 
även Göran Hellmalm och gruppledare Gunilla Lindberg.                   
                              FOTO: CARL-AXEL FAHLGREN
  

Rådjurskid Naturen är just nu full av djurungar som tar sig fram på 
vingliga ben. På bilden ses två rådjurskid som en halvtimme gamla 
ser sig om i gräset på en tomt i Lundhagen på Ekerö. 

 

FOTO: INGRID HYBERG 

Jubileumsläger anordnades av Ekerö budo på Kaggeholms folkhögskola under sista helgen i april. Deltagarrekord sattes då ett 70-tal av 
klubbens medlemmar anslöt sig. Olle Sundström, en av Sveriges absolut bästa judoutövare, höll i judoträning för både barn och vuxna. 
Även flerfaldiga SM-mästarinnan Sara Widgren (bilden) och flera andra tränare höll också i uppskattade träningsmoment. Firandet avslu-
tades med ett klubbmästerskap och därefter hölls bankett.                     FOTO: PRIVAT

Barnens träd, som vill uppmärksamma barns rättigheter enlig 
FN:s barnkonvention, fick ytterligare en påminnelse när trädsta-
fetten på Mälaröarna startade vid Stenhamraskolan den 16 maj. 
Invigningsdelegationen, med initiativtagaren Jonas Paulman i spet-
sen, gick sedan till fritidsgården för invigning av nästa ”Barnens 
träd”.              FOTO: OVE WESTERBERG

Frösättning I slutet av april fick biblioteket besök av frösättande 
barn från Ångbåtens förskola. Varje barn fick en egen kruka, ett 
eget frö och, sist men inte minst, en egen glass. När glassen ätits 
upp fick barnen skriva sina namn på glasspinnarna och stoppa ned 
dem i sin kruka tillsammans med fröet. Besöket avrundades med 
berättelsen ”Jack och bönstjälken”.                       FOTO: NINA SUNDBERG

Vänsterpartiet Torgmöte med anledning av EU-valet hölls den 10 
maj i Ekerö centrum. Vänsterpartiets blåsorkester stod för musiken 
och framföranden gjordes bland annat av Leo Ahmed, vice ordfö-
rande i Vänsterpartiet Storstockholm, partiföreningssekreterare 
Mattias Annwall samt Katrin Lindmark, som framförde en feminis-
tisk rap som hon själv skrivit.                               FOTO: MATTIAS ANNWALL



Du som konsument har 
mycket makt. Använd den!  
Var och en av oss kan bidra till en hållbar utveckling ge-
nom våra dagliga val. Det är dags att ta bort uttrycket: 
Det är alldeles för dyrt med ekologiskt!  
Det är den andra maten som är 
för billig. 
 

Varför du bör välja eko-mat: 
Odlas utan kemiska bekämpningsmedel. 
Är fri från onödiga tillsatser.  
Lantbrukare ska ha bra villkor, oavsett om de 

  bor i Sverige eller på andra sidan jordklotet. 
Behandla djur med värdighet  låt dem böka 

  och beta fritt.  
Hos oss hittar du Ekerös största 
ekologiska sortiment. 
Hos oss ska man inte behöva ha det gott ställt 
ekonomiskt för att ha det gott ställt ekologiskt. 
Därför sänker vi varje vecka priset på flera ekolo-
giska varor. 

Varmt välkommen önskar personalen  

Vi är en KRAV- 

certifierad butik 

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 spe-
cialområden. 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

Parken är Din!
Visste du att du som medlem 

äger en folkpark?

Till det även ett Folkets Hus. 

Totalt 4 scener där du får vara 
med att bestämma 

vad som ska presenteras på dem.

Bli medlem idag!

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

Vill du engagera dig i styrelsearbetet? 
Kontakta valberedningen@olstafolkpark.se



Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65 

IGNIS
Begravningsbyråer 

Bredband, 
är det något 

för mig?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

• 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

• Herbert Emanuel Eklund, 
Ekerö, avled den 20 mars i 
en ålder av 83 år.

• Charles Ruben Östen 
Holmsten, Adelsö, avled 
den 11 april i en ålder av 
87 år. 

• Maria Elisabeth Lindgren, 
Färentuna, avled den 17 
april i en ålder av 91 år.

• Berit Marianne Carlsson, 
Skå, avled den 2 maj i en 
ålder av 81 år.

• Gun Britt Ingegärd     
Westman, Ekerö, avled den 
9 maj i en ålder av 83 år. 

• Nils Elov Hyll, Stenhamra, 
avled den 2 maj i en ålder 
av 87 år.

Grattis Wilton Strate på 
7-årsdagen 19 maj från 
mormor, morfar, mostrar, 
morbröder och kusiner. 

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

Röd trädgårdstraktor med 
dubbla knivar och uppsam-
lare. Lite småfix för den 
händige. Pris 3900 kr. 
Ring 073-808 87 78. 

Ruckus för trådlös överfö-
ring av Telia TV via fiber/
bredband, du slipper dra 
kabel från routern. Paketet 
består av en sändare och 
mottagare och allt kablage 
ingår. Använd endast 2 
mån. Pris 400 kr. Anton 
070-851 48 94. 

Vi säljer vår motorseglare:   
Ansö 31 ft stålbåt, varvs- 
inredd, ketchriggad, lång-
kölad, ratt och rorkult, mo-
tor VP MD3B sötvattenkyl-
ning,  5+ kojplatser, 4 segel 
+ genacker (med strumpa), 
2-lågigt gasolkök, 12 V kyl, 
fotogenvärme (Thermo 
2500), GPS kopplad till
manuell plotter, autopilot 

(och VHF), TV (7 tum LCD) 
+ mast-antenn, radio, 
ekolod, solpanel (45 W), 
toa med septiktank, jolle. 
Beräknat vårrenoverad /
sjösatt slutet april. 
Pris: 175 000 kr /högstbju-
dande. Mera info  08-560 
446 06 och 070-563 63 56.

Grå ridbyxor, helskodda 
med något fläckig mocka, 
och beige ridbyxor, 
tygskodda vid knä, säljes 
för 100 kr tillsammans. 
Bägge är i storlek 170 cl. 
Tel 08-560 304 80.

UTHYRES

Uthyres  Norrudden. Liten 
villa, cirka 50 kvm. Sovrum, 

vardagsrum, kök, toalett/
duschrum. Fristående 
förvaringsbod, ca 4 kvm. 
Västerläge, utsikt mot Hil-
leshögviken. Helt modern: 
kyl/frys, diskmaskin, kera-
mikhäll, tvättmaskin. Öppen 
spis. Uthyres omgående 
på 12-månaderskontrakt. 
Kontakta: televisor@telia.
com eller 08-560 407 11.

Upplev försommaren 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, pool 
på området samt många 
restauranger och barer på 
gångavstånd. Pris fr 4000 
kr/vecka. Ring 070-695 12 
50 el 08-560 212 34.   

BORTSKÄNKES

Svensk uppslagsbok från 
1935, 31 volymer med 
läderrygg, bortskänkes. 
Tel 08-560 304 80.

• 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. 

Grattis Nova Berg på 
2-årsdagen den 29 maj från 
mormor, morfar, mostrar, 
morbröder och kusiner.

  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.

Båtplatser 
uthyres

Nära Centrum,
Y-bommar. 

Ring
 0722-08 44 48

Stort grattis till vår älskade 
prinsessa som den 29 maj 
blir 7 år! Många kramar från 
mamma, Conny, mormor, 
morfar och morbror Johan.

Vår käre

Ruben

Holmsten
* 11 augusti 1926
✝  11 april 2014

Harry
Syskonbarn

Många vänner

Begravningen äger rum fredagen
den 23 maj kl 11.00 i Adelsö
kyrka. Därefter inbjudes till

minnesstund i Hembygdsgården.

Grattis Sofia Arnalid på 
12-årsdagen den 25 maj.
Kramar från mamma, 
pappa och Johan.
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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

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

ARKITEKT

TALLIUS MYHRMAN
    ARKITEKTER AB

 Din problemlösare med
   Idéskisser, bygglov,
byggritningar, rådgivning
                mm.

         Margithill, Svartsjö
     08-257502  0708-257532
       www.talliusmyhrman.se



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!

    Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

       Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården, 
alldeles intill Ekerö centrum

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

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

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

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

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

46  | larmet går

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

5 MAJ
En mindre båt på trailer samt en svets 

stjäls från en tomt i Nyckelby. 
En vinterförvarad båt på Ekerö upp-

täcks vara stulen när den ska sjösättas.
Skadegörelse på två bilar sker på en 

parkering vid elljusspåret på Jungfru-
sundsvägen.

Stöld av en båt på trailer sker utanför 
Mälaröarnas båtvarv i Skå.

På Ica Supermarket i Ekerö centrum 
grips en snattare.

6 MAJ
En markbrand uppstår på Munsö. 

Branden på cirka 400 kvm släcks av 
brandkåren.

7 MAJ
En bil börjar brinna under motorhu-

ven på en garageuppfart i Skå. Polisen 
har ingen misstanke om brott. 

Försök till stöld genom inbrott sker i 
en butik vid Träkvista torg.

Försök till stöld av bil samt skadegö-
relse genom klotter på tre bilar sker på 
en boendeparkering i Väsby.

Skadegörelse inträffar på en rullstol i 
Ekerö centrum då någon sticker hål på 
båda däcken.

8 MAJ
En bil blir stulen från en privat tomt i 

Närlunda.
Snatteri av bensin sker när en person 

tankar på Statoil Ekerö utan att betala 
för sig.

Utanför en fastighet i Svartsjö stjäls 
fem stora blomkrukor.

9 MAJ
I Närlunda inträffar skadegörelse 

genom att någon kastar ned en smällare 
i en brevlåda.

Stöld ur ett lusthus sker från en tomt i 
Drottningholm.

Försök till stöld genom inbrott sker 

mot en pizzeria i Färentuna.

10 MAJ
Stöld av mobiltelefoner inträffar ge-

nom inbrott hos ett företag på Brygga-
vägen.

11 MAJ
Polis blir kallad till Träkvistaval-

len, där skadegörelse pågår. Väl på plats 
finns inte vandalerna kvar.

Skadegörelse inträffar även på 
Träkvista skola där någon krossar sex 
fönsterrutor. Polis på plats kan bara 
konstatera att det hänt och att inga 
personer finns kvar på platsen.

Stöld genom inbrott sker i Sundby 
skolas gymnastiksal.

12 MAJ
Skadegörelse sker på Brunna 

förskola då någon krossar rutorna till 
entrédörren.

Försök till bedrägeri över internet 
sker mot två personer i Träkvista. Mejl 
kommer från Skatteverket där man 
uppmanas lämna bland annat sitt kon-
tonummer för att få sin skatteåterbäring 
innan midsommar.

En trafikolycka utan personskador 
sker på Nockebybron när tre bilar åker 
in i varandra.

13 MAJ
Ytterligare en person på Ekerö får ett 

falskt mejl från Skatteverket.
En robotgräsklippare med laddnings-

station samt en cykel blir stulna från en 
tomt i Ekerö sommarstad.

15 MAJ
Stöld av ett låst släp sker från en pri-

vattomt i Svartsjö.
Efter en anmälan tar polisen en grön 

laserpekare i beslag från en elev i Upp-
gårdsskolan.

Polisen stoppar en bil på Ekerövägen 
vid Lindötunnel. Föraren blir omhän-
dertagen för drograttfylleri samt rap-
porterad för grov olovlig körning.

En lastbil och en MC krockar i Drott-
ningholm.

16 MAJ
Försök till bedrägeri med hjälp av 

internet sker mot en privatperson i 
Stenhamra. Någon ringer och påstår 
sig vara från Microsoft, pratar engelska 
och vill ha inloggningsuppgifter.

Ett kontokortsbedrägeri över internet 
sker mot en privatperson i Fären-
tuna. Någon har på okänt sätt kommit 
över kortuppgifter och därefter köpt 
utländsk valuta.

17 MAJ
Skadegörelse inträffar då någon kros-

sar en glasruta på en busshållplats vid 
Träkvistavallen.

Skadegörelse sker genom att en per-
son har sönder cirka 20 valplakat utmed 
Ekerövägen vid Tappström. Polisen 
får tag i gärningsmannen och anmälan 
skrivs. 

Ett flertal internetbedrägerier

ALLA BLÅSTE GRÖNT UNDER TRAFIKNYKTERHETENS DAG

Den 7 maj, under Trafiknykterhetens dag, genomförde Ekerö närpolis en stor 
mängd nykterhetskontroller i kommunen. Inte en enda gång gav alkoholmätaren 
utslag till polisens förtjusning.
– Vi genomförde 247 blåsningar och glädjande nog blåste ingen rött, berättar 
Lena Törnblom Löfquist, Ekerö närpolis. 
Vid Färentuna skola vinkades 147 bilförare in till kanten för att nykterhetskontrol-
leras och i Ekerö centrum och vid Jungfrusundsfärjan stoppades ytterligare 70 
bilister. Även om Mälaröpolisen använder sina alkomätare ofta, så var just den 
här stora mängden kontroller kopplade till att hela landet en gång om året upp-
märksammar den stora mängden trafikolyckor som är kopplade till trafikonykter-
het.
– Vi gör alltid en nykterhetskontroll så fort vi stannar en bilförare, det ingår i 
stoppet, förklarar Lena Törnblom Löfquist.

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!

LAGERLOKALER 
uthyres på 

södra Färingsö.
Lilla Berga gård

Kontakta oss på 
lillabergagard@gmail.com

Tel 08-560 242 43



ACCEPTERAT PRIS 1 295 000 kr/bud. AVGIFT 3 644 kr/månad. EP 111 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Blåsbacksvägen 101. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2 rok, 58 kvm

Underbart västerläge mot grönområde Garage ingår
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ACCEPTERAT PRIS 1 500 000 kr/bud. TOMT 2 555 kvm. VISAS Sö 25/5 11.30-12.15. Helgövägen 5. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707- 60 46 63.

EKERÖ HELGÖ 2 rok, 33 kvm

Fritidshus/ bygg till eller bygg nytt! Kommunalt VA på gång
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ACCEPTERAT PRIS 5 750 000 kr/bud. TOMT 994 kvm . EP 93 kWh/m²/år. VISAS Sö 25/5. Ring för tidsbokning.
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 3 950 000 kr. TOMT 1 034 kvm. EP D. VISAS Sö 25/5 14.00-14.45, öppen visning. Må 26/5,
ring för tidsbokning. Svartsjö Kungsgård 11. EKERÖ Sophia Åkerman 0707- 60 46 63.

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ 5 rok, 143 kvm

Lantlig idyll Byggår 2008 Nyskick Vacker trädgårdstomt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 650 000 kr/bud. AVGIFT 4 590 kr/månad inklusive värme. EP 84 kWh/m²/år. VISAS Sö 25/5.
Må 26/5. Ring för tidsbokning. Tegelbruksvägen 5 G. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ CENTRUM 2,5 rok, 61 kvm

Topprenoverad Markplan Nybyggd altan Populär förening
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 496 kvm . EP E. VISAS Sö 25/5 15.30-16.15, öppen visning. Må 26/5,
ring för tidsbokning. Barrgränd 7. EKERÖ Sophia Åkerman 0707- 60 46 63.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 145 kvm

Trevlig familjevilla Barnvänligt & populärt område Återvändsgata
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VARUDEKLARERAT*

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

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

ACCEPTERAT PRIS 2 675 000 kr/bud. TOMT 231 kvm . EP 50 kWh/m²/år. VISAS Sö 25/5 11.00-11.45.
Knalleborgsvägen 8F. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ KNALLEBORG 6 rok, totalt ca 166 kvm

Ljust gavelradhus i barnvänligt område Fyra sovrum på samma plan
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ACCEPTERAT PRIS 1 350 000 kr/bud. AVGIFT 3 988 kr/månad. EP 67 kWh/m²/år. VISAS Sö 25/5 14.45-15.15,
öppen visning. Må 26/5, ring för tidsbokning. Korslötsvägen 10. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KORSLÖT 2 rok, ca 60,3 kvm

Söderläge Ogenerad baksida mot grönområde Garage invid huset
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ACCEPTERAT PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 4 599 kr/månad. VISAS Sö 25/5 15.45-16.30, öppen visning. Ti 27/5,
ring för tidsbokning. Ulrika Jansdotters Väg 14. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ RÖDBACKA 3 rok, ca 74,7 + 30 kvm

Inredd vindsvåning Täljstenskamin Vacker vy Sagolik trädgård
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ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT 865 kvm. EP E. VISAS Sö 25/5 12.00-12.45, öppen visning. Må 26/5,
ring för tidsbokning. Villavägen 16. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ NÄRLUNDA 4 rok, 95+95 kvm

Centralt Separat uthyrningsdel Barnvänligt Sol hela dagen
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