nyheter

MÄLARÖARNAS

100 % MÄLARÖARNA!

5 JUNI 2014 | NR 10 ÅRGÅNG 65 | MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

Nytt avtal
upprör
föräldrar
Den upphandling som resulterat i att Ekerö taxi
förlorar skolskjutsuppdraget skapar oro bland
många föräldrar till funktionshindrade barn och
ungdomar. De anser att ingen tagit hänsyn till
barnens behov av trygghet och kontinuitet. | 4

Matavfall återvinns 2015
Mälaröbornas matavfall blir snart biogas och biogödsel. 2015 startar sorteringen etappvis och kommer
inte att medföra någon extra kostnad. | 6

Färingsöfärja dröjer
Diskussionerna kring en tredje färjeled pågår, men det
ligger inte i en nära framtid som det ser ut. | 8

’’

”Att Trafikverket, trots sin kunskap om situationen på väg 261, inte visar någon förståelse
för oss ekeröbor är förvånande. Detta visar
inte bara på dåligt omdöme utan även på
bristande förståelse för samhällsfunktion och
samhällsekonomi.” | 36 tyck

Ny gång- och cykelplan
I ett gediget dokument har kommunens trafikplanerare sammanställt de gång- och cykelvägar som redan
finns och länkat samman dem med förslag på nya. | 14

Pendelbåt från Ekerö 2015
Det efterlängtade beslutet om en pendelbåt mellan
Ekerö centrum och Stockholm city fattades i landstingets trafiknämnd den 3 juni. Många välkomnar beskedet,
både kommunföreträdare och resenärer. Knutet till SLkortet, med möjlighet att ta ombord cykeln och med tre

Skolan är braa

turer åt vardera håll per dag, är förhoppningarna stora
om att Ekerövägen ska bli avlastad. På bilden syns den
gamla ångbåtsbryggan i Ekerö centrum som ska bli angöringsplats för båten. När isen ligger kommer färjan
istället att angöra i Jungfrusund. | 8 FOTO: LO BÄCKLINDER

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

Johanna Frisk, rektor för
Färentuna skola, vill vända
a
den negativa rapporteringen från skolans värld
och belysa skolans alla
positiva sidor. | 18
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DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

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

Skön sommar!

Specialvisning!
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Just
nu!
Lördagen
den 7 juni
kl 10-15 kommer
modeexperten
Soﬁa från Gucci
och Carrera.
Ta chansen
att pröva hela
kollektionerna
av sol- och
vanliga bågar!

20 %

Bokar du din båge
under dagen får du
Rabatten på bågen gäller endast 7 juni
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VARMT VÄLKOMNA!
Vi bjuder alltid på kaffe!

Snart kommer man återigen kunna kliva ombord
på en färja vid ångbåtsbryggan i Tappström.

Mälaröborna kommer inom ett år att få möjlighet
att sortera matavfall.

FOTO: OVE WESTERBERG

FOTO: EKERÖ KOMMUN

Mälaröbornas röster
i försommargrönskan
rabatt
Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

LIFE EKERÖ
Hälsobutiken nära dig
Life älskar
livet.

Att försommartiden är en av årets intensivaste perioder kan nog de flesta instämma
i. Naturen har fullt upp med att förbereda
sig för högsommar och även människorna
har bråda dagar. Att det är full fart överallt märks inte minst i detta nummer av
Mälaröarnas nyheter som är fullmatat med
mälaröbornas röster.
Många pendlande mälaröbor jublar just nu
över det faktum att pendelbåtslinjen till stan
blir av. Det kan du läsa mer om längre fram
i tidningen. Att gång- och cykelvägsnätet i
kommunen ska byggas ut glädjer också en hel
del cyklister. Vi har fångat upp några av dessa
röster.
Att det lokala taxibolaget tappar skolskjutsuppdraget till förmån för ett annat vållar stor
oro bland många föräldrar. En del av dessa
kommer också till tals i detta nummer.
Vi berättar om hur renoveringen av kommunhuset har visat sig vara en synnerligen
besvärlig historia och senaste nytt om vad
som sägs kring färjeplanerna mellan Färingsö
och fastlandet. Vad som hänt gällande ombyggnadsarbetena vid Drottningholmsbron
redogör vi även för.
Men inte nog med det. Fullspäckade kul-

tur- och sportsidor, reportage, valfrågor och
många, många andra små och stora nyheter
kan du läsa om i detta nummer.
Unna dig en stund i hängmattan eller solstolen och lyssna till dina grannars röster!

Allt detta och mer därtill i detta nummer:
Nyheter...................................................... sid 4-24
Mälaröreportaget ................................... sid 26-27
Kultur........................................................sid 28-29
På G ..................................................................sid 30
50 år sedan ......................................................sid 31
Sporten .....................................................sid 32-34
Fokus................................................................sid 35
Insändare.................................................. sid 36-37
Öarna runt ..................................................... sid 38
Kolumnen......................................................sid 39
Familjesidan ................................................. sid 40
Privata annonsmarknaden ...................... sid 40
Larmet går ...................................................... sid 42

MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
Mälaröarnas nyheter startades av
Svenska Dagbladet 1949

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

PROTEINBARS
FOOT CREAM

99:Pimpsten på köpet!

7 st för
100:(Ord.pris 23-25:-/st)

CELSIUS
2 för

40:-

Flak för

450:(Ord.pris 2 för 52:ﬂak för 624:-)

Välkomna!
Vi ﬁnns på Jungfrusundsvägen 5
Nära Träkvista Torg
Nu mer av
Tel: 010-543 35 65
DUKTER
HOLISTIC PRO
Öppettider:
t!
i vårt sortimen
Mån-fre 11-18. Lör 10-14

Vi rustar dig mot vardagens
prövningar.
Vi hjälper dig att äta för livet,
motionera för livet och vila för livet.
För vi vet att livet blir bättre,
rikare – kanske även längre –
om du försöker hålla dig naturligt
frisk, istället för att sätta in panikåtgärder när du blivit sjuk.
Välkommen till Life.
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ANNONSBOKNINGEN
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Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
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insandare@malaroarnasnyheter.se
ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen
450 kr/år. Betalas på bankgiro
TRYCK V-TAB, Södertälje 2014

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

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före
utgivningsdagen.
Tidningen ansvarar ej för
icke beställt material samt för fel i
annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se
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VILLOR / BOSTADSRÄTTER / FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Ekerö | Färingsö Bredlötsvägen 7
Accepterat pris 3 950 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 185 kvm + 40 kvm Tomt 2 827 kvm
Byggt 2001 Energiprestanda 43 kWh/kvm år Visas Sön 15/6 Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Sandudden
Tallåsen 11, 15-23
De sista 5 tomterna högst upp i Sandudden! Villa Vanilj om 198 kvm och Villa Mejram om 170 kvm.
Carport ingår. Villa Vanilj med ryggåstak i kök/vardagsrum och terrass med utsikt över Mälaren.
Villa Mejram med ljust kök/vardagsrum på entréplan och tre bra sovrum på övre plan.
Fast pris 5 890 000- 6 990 000 kr Rum 6-7 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 170-198 kvm
Tomt ca 1 002- 1 011 kvm Ring för tidbokning Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Lundhagen Almhagsvägen 6- Mitt i området, viss sjöutsikt!
Accepterat pris 5 200 000 kr Rum 7 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 124 kvm + 124 kvm Tomt 1 083 kvm
Byggt 1976 Energiklass G Visas Sön 8/6 15.00-16.00 Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

4:a Ekerö | Ekerö Tätort
Tomtbacksvägen 58
Fint BR-radhus mitt i området med gavelläge.
Delvis renoverat kök med matplats för 4-6
personer. Utgång till två härliga altaner, en
med morgonsol, en med kvällssol. På
övervåning finns badrum och 3 sovrum, varav
ett med klädkammare. På tomten finns bla
rosor, pioner och 2 äppelträd. Nära buss,skolor,
bad och natur.

Accepterat pris 1 850 000 kr
Avgift 5 855:-/mån (inkl VA, bredband, kabel-TV,
sophämtning)
Boarea 94 kvm
Visas Sön 15/6
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Färingsö Kungsberga Tians Väg 2
Accepterat pris 3 300 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 124 kvm + 24 kvm Tomt 1 100 kvm
Byggt 1996 Energiklass E Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Ekerö | Närlunda Ekerövägen/Solhemsvägen/Hästhagsvägen

Ekerö | Färingsö Kungsbergavägen 18

Accepterat pris 1 795 000- 2 100 000 kr Tomt 1 066-1 089 kvm Ring för tidbokning
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Boarea 129 kvm + 129 kvm Tomt 1 500 kvm Byggt 1974 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80
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Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

SKOLSKJUTSAR

Upphandling väcker protester
KOMMUNEN | Upphandlingen av
en ny skolskjutsentreprenör upprör föräldrar till funktionshindrade
barn och ungdomar. De tycker att
kommunen inte har tagit någon
hänsyn till deras barns behov.
– Vi är helt bestörta, för vi vet vilka
konsekvenser det kan bli när våra
barn inte får den trygghet som de
är vana vid med de chaufförer som
de känner. Min son vägrade till exempel att åka med en gång när det
kom en svart taxi istället för en grå
då han inte kände igen färgen, men
då skickade Ekerö taxi en grå istället,
berättar Sara Karlsson, vars son är
funktionshindrad och åker taxi till
och från skolan.
Flera andra föräldrar som MN talat
med vittnar om liknande historier
och hur nöjda de är med den service
och det bemötande de fått av nuvarande skolskjutsentreprenören.
Nu befarar de stora problem och
till och med kraschade skolgångar
när ett stort bolag ersätter det lilla,
med chaufförer som känner till varje
barns speciﬁka behov. Från kommunens sida hänvisar man dock till
”Lagen om offentlig upphandling”

och att de tjänster man köper in
måste upphandlas enligtdet regelverk som är bestämt.
– I upphandlingsunderlaget har
vi ställt väldigt höga krav på entreprenören, bland annat när det gäller
kontinuitet hos förarna. Vi har tre
kriterier som vi har poängsatt och
till skillnad från vad ryktena säger,
har priset haft minst vikt av dessa.
De övriga två kriterierna är frågan
om lokalkännedom och förarnas
utbildning, förklarar Therese Klaar,
upphandlingschef.
Att ingen regelrätt konsekvensanalys har gjorts innan beslutet fattades
menar föräldrarna är ett stort misstag. Likaså är de rädda för att de problem som varit inom färdtjänsten,
med felkörningar bland annat, ska
uppstå även inom skolskjutsarna då
entreprenören är densamma.
Beskedet om att avtalet med den
nya entreprenören börjar gälla från
och med den 1 juli ﬁck föräldrarna
ryktesvägen, ytterligare en faktor
som upprör dem. Från kommunens
sida ﬁnns det inte några rutiner för
att föra ut denna typ av information,
det var först när föräldraprotesterna
började komma in som man lade ut

Föräldrar och anhöriga samlade in nära 800 namnunderskrifter som lämnades in till kommunen för att visa missnöjet med
beslutet. Fr v: Sara Karlsson, Helena Mannerbert och Åke Kristiansen.
FOTO: LO BÄCKLINDER

upphandlingsunderlag och information på sin hemsida.
Från Ekerö taxis sida ser man
stora faror med det tappade uppdraget.
– Det här innebär att vi förlorar
ytterligare 30 till 40 procent av vår
verksamhet, förutom den halvering som vi gjorde när vi förlorade

färdtjänsten härom året, säger Lars
Ljungblom, Ekerö taxi.
Han har överklagat beslutet till
Förvaltningsrätten och bland annat lyft fram ﬂera tveksamheter i
beslutsunderlaget. Nu återstår att
se om Förvaltningsrätten väljer
att utreda överklagandet och gör
de det dröjer det tills beslutet fallit

innan den nya upphandlingen går
i drift.
Upphandlingen gäller förutom
skolskjutsar även resor som beställs av socialtjänsten.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Välj 2 par betala
för 1!
Mellan 12 maj-15 juni 2014 erbjuder vi

Seniorkontroll

av din katt (från 9 års ålder)

990 kronor
I priset ingår:

Veterinärundersökning
och blodprov

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING

50%
VYKPUHYPLWYPZ !

BOKA REDAN IDAG!
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.

Du som bokar seniorkontrollen får även

Min bokade tid:

30% rabatt på en påse kattfoder

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

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.

max 2,5 kg, ur ordinarie sortiment.
Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid på kaffe!

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Ring och boka tid på telefon 08-36 26 70
LÄTT ATT PARKERA!
ÖPPETTIDER:
Vardag:
08-21
Lör-, Sön-, Helgdag
10-16
ADRESS:
Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA
TELEFON:
08-36 26 70
www.evidensia.se

Vårfest på
öarna!
plockmat
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a
Ser vera i tunn
potatissalld.
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e
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149k

Vi gör de
n

/kg

själva!

Rökt ﬂäskﬁlé
Holms. Ursprung Sverige.

35k
/st

t till b
k
e
f
r
e
P
Grand blanche
Gateau. Ca . 600 g.
Jfr pris 58:33/kg.

2990

uﬀén

89k

/hg

Skagenröra
Tappens kök.
Jfr pris 299:00/kg.

/kg

99k

Brie Maubert
Engelsmanns.

Varmrökt regnbågslax
Falkeskog.

li!

de
Från vår

10k
/kg

/kg

1290

Vattenmelon
ICA Selection.
Spanien. Klass 1.

/hg

Romsås
Tappens kök.
Jfr pris 129:00/kg.

Priserna gäller vecka 23 t o m söndag 8/6-14 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Resulat EU-valet
Ekerö kommun
KOMMUNEN | Valdeltagandet i
Ekerö kommun i EU-valet låg på
55,1 procent. Det är en ökning från
valet 2009 då 52 procent av kommuninvånarna röstade.

EU-valet
Ekerö kommun i
Resultat i %
Parti

2014

2009

M

22,6

29,0

C

5,9

4,0

FP

15,0

1,9

KD

6,1

4,5

S

12,9

11,2

V

3,3

2,8

MP

19,8

13,3

SD

7,4

1,7

Piratpartiet

1,7

6,2

Junilistan

0,5

3,2

FI

4,3

2,2

Övriga partier: 0,3 % 2014, 0,1 % 2009
Giltiga röster: 10299. Ogiltiga röster
blanka: 84. Ogiltiga röster övriga: 53
Valdeltagande (10436): 55,1 % 2014,
52,0 % 2009. Antal röstberättigade:
18926
Källa: Valmyndigheten

| nyheter

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

MILJÖ

Klart för matavfallssortering
KOMMUNEN | Mälaröborna kommer snart att få möjlighet att sortera matavfall. Detta ska i sin tur
omvandlas till biogas och biogödsel.
Under våren infördes matavfallsinsamling på prov i ett tjugotal av
kommunens verksamheter. Försöket har fallit väl ut och snart kommer samtliga hushåll och verksamheter att få möjlighet att sortera
ut sina matrester med hjälp av en
grön påse och så kallad optisk sortering. Sorteringen kommer att starta
etappvis.
– Det innebär att vi kommer att
införa det stegvis med ett område i
taget. Områdena kommer att vara
lika stora åt gången, men vi kommer alltså inte att införa det i alla
områden på en gång, berättar Frida
Palander, projektledare för matavfallsinsamling i Ekerö kommun.
Exakt startdatum är inte satt ännu,

men det som är sagt är att det hela
kommer igång 2015. Vilket område
som blir först ut är inte heller bestämt ännu.
Att sortera ut matrester i den gröna påsen är enkelt och kommer inte
att medföra någon extra kostnad,

FAKTA MATAVFALL

>> Varje år slänger mälaröborna
2400 ton matavfall i soporna,
vilket motsvarar 92 kilo matavfall
per person. Kommunens 2400 ton
matavfall skulle kunna omvandlas
till biogödsel och biogas som motsvarar 264 000 liter bensin.

Att sortera ut
matrester i den
gröna påsen
är enkelt och
kommer inte att
medföra någon
extra kostnad

Källa: Ekerö kommun

oavsett om man sorterar sina matrester eller inte.
– Vi har undersökt ﬂera alternativ till den gröna påsen och kommit
fram till att det här är det smidigaste
alternativet för alla. Det enda man
behöver göra är att slänga sina matrester i en särskild, grön plastpåse
som är avsedd för matavfall. Sedan
tar vi hand om resten., säger Frida
Palander.
Kortfattat går det till så att efter
intresseanmälan levereras de gröna
påsarna direkt hem till abonnenten. I den ska allt matavfall slängas.
Den gröna påsen knyts ihop med en
dubbelknut och slängs i samma kärl
som husets övriga hushållssopor.
De gröna påsarna sorteras därefter ut på en sopsorteringsanläggning med så kallad optisk sortering.

FOTO:
EKERÖ KOMMUN

Innehållet i de gröna påsarna rötas
sedan till biogas och biogödsel. Biogas används som fordonsbränsle
i bilar, bussar och sopbilar istället
för bensin och diesel. Biogödsel används som ett näringsämne i jord
och skogsbruk istället för konstgödning.
Varje år slänger mälaröborna 2400
ton matavfall i soporna, vilket motsvarar 92 kilo matavfall per person.
Kommunens 2400 ton matavfall
skulle kunna omvandlas till bio-

gödsel och biogas som motsvarar
264 000 liter bensin.
– Jag tror inte att det är någon svårighet att få människor att göra matavfallssortering, jag tror att det ﬁnns
en väldigt bred acceptans och nästan ett behov. Vi har också många
aktiviteter på gång i linje med ett
hållbarare samhälle över huvudtaget, säger Adam Reuterskiöld, ordförande tekniska nämnden.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Priserna gäller för v 23 (2/6–8/6 2014)

Grön sparris

Fläskﬁlé
Ursprung Danmark. Av gris.
Max 2 köp/hushåll.




/kg

Hallon, Blåbär

Italien/Ungern. 250 g. Klass 1.
Jfr pris 40:00/kg.
Max 3 köp/hushåll.

ICA. Spanien. 125 g. Klass 1.
Jfr pris 160:00/kg.

 


/st

Tonﬁskﬁlé Fiskad i Indiska oceanen.
FAO 57. Thunnus albacares.




 


/kg

Biff

Ursprung Brasilien.
Av nöt. Max 1 köp/hushåll.




/kg

/st

Kycklingﬁlé

Kronfågel. Ca 925 g. Färsk.




/kg

Skå

Gudstjänster

O döm oss Herre, frisäg oss i domen.
I din förlåtelse vår frihet är.
Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar
bland alla mänskor, folk och raser här.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 8 JUNI
Munsö kyrka 11.00
MÄSSA I SOMMARTID
Karin Frödinger, orgel: Birgitta Ruthberg
LÖRDAG 14 JUNI
Ansgarskapellet ca 12.00
VALLFARTSMÄSSA

Svensk psalm 289 vers 4 (Anders Frostenson)

SÖNDAG 15 JUNI
Adelsö kyrka 19.00
MUSIKGUDSTJÄNST, Birkakören, dirigent:
Johan Wallnäs, orgel/piano: Torbjörn
Gustavsson, präst: Jonas Gräslund

“Smått och gott”

EKERÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 8 JUNI
Ekerö kyrka
11.00 HÖGMÄSSA – LÄNGTAN EFTER
ANDLIGHET, Mårten Mårtensson,
orgel: Kerstin Baldwin
18.00 KONSERT – HEMMA FRÅN
KRAKOW, Ekerö kyrkokör, solist Lennart
Lundblad, dirigent: Kerstin Baldwin
ONSDAG 11 JUNI
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Marianne Häggkvist
musik: Daniel Stenbaek
SÖNDAG 15 JUNI
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, JONAS GRÄSLUND,
orgel: Helena Hansson
ONSDAG 18 JUNI
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Marianne Häggkvist,
orgel Helena Hansson

KYRKRADION
RADIO VIKING 101,4
lördagar kl 12.00-13.00
7/6 PINGST?!, Mårten Mårtensson
och Marianne Abrahamsson,
14/6 GLAD SOMMAR, Christian
Appelsved, Barbro Arlinger coh
Marianne Abrahamsson

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 8 JUNI
Sånga kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Anna Littmarck, Yngve Göransson,
Birgitta Sommarbäck, Rickard Backlund
Sånga kyrka 11.45
Pilgrimsvandring efter gudstjänsten. Vi
vandrar till Färentuna kyrka.
Birgitta Sommarbäck
TISDAG 10 JUNI
Skå kyrka 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL: BARFOTA
UTAN STRUMPOR OCH SKOR.
Kyrkokören, Sopran: Jessica Forsell Klarhäll, dir: Rickard Backlund
LÖRDAG 14 JUNI
Färentuna kyrka 18.00
KONSERT: ”GLÄDJENS BLOMSTER”
Hägerstens vokalensemble och Färingsö
kyrkokör, piano: Jonas Lundahl,
dirigent: Ingemar Månsson.
Konferencier: Camilla Lundberg
SÖNDAG 15 JUNI
Sånga kyrka 11.00
MUSIKGUDSTJÄNST, Lars Brattgård,
Jonas Lundahl, Anna Littmarck

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 8 JUNI
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund,
orgel: Roger Tanner
SÖNDAG15 JUNI
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA,Karin Frödinger, Mälarstråk,
tvärﬂöjt och blockﬂöjt: Pernilla Hugoson,
Pernilla Lundberg, dirigent: Gudrun
Pettersson

TISDAGAR
Kyrkornas second hand 13.00-20.00
INLÄMNINGEN ÖPPEN

ONSDAGAR
FOTO: MAGNUS ARONSON

Gör inte skillnad
på människor

N

u firar vi Sveriges nationaldag. Vi har all anledning att vara
tacksamma över att få leva i ett land med fred och förhållandevis goda livsmöjligheter för de flesta av oss.
Men vi har också anledning att känna oro när rädsla för det som
känns främmande för oss övergår i fördomar, domar och kanske
också våld och hot. I Svenska kyrkan har genom Uppdrag granskning åter frågan om homosexualitet kommit upp. Efter EU-valet
inser vi också att främlingsfientlighet sprider sig och växer i styrka.
Det finns all anledning att citera vår biskop Eva Brunnes valspråk från Jakobs brev i Bibeln: Gör inte skillnad på människor.
Så här uttryckte hon sig i samband med en vigningsgudstjänst
för nyblivna präster:
”En gång fick vi också ta emot dopet. Kring oss sa prästen: Du
ska vandra genom en farlig värld. Till oss sa också Gud: Du är
min älskade. Så var det för oss alla. ... Samma för alla människor
oavsett vilka vi är och vilken riktning vårt liv tar sig. Gud gör inte
skillnad på människor. Så blir dopet den mest jämlikhetsskapande
handling och rörelse som finns på denna jord. Alla är vi genom dopet ett
i Kristus Jesus.”

MUSIK
SÖNDAG 8 JUNI
Ekerö kyrka 18.00
KONSERT – HEMMA FRÅN KRAKOW, Ekerö kyrkokör,
solist Lennart Lundblad, dirigent: Kerstin Baldwin

TISDAG 10 JUNI
Skå kyrka 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL: BARFOTA UTAN STRUMPOR OCH
SKOR. Kyrkokören, Sopran: Jessica Forsell Klarhäll,
dirigent: Rickard Backlund

LÖRDAG 14 JUNI
Färentuna kyrka 18.00
KONSERT: ”GLÄDJENS BLOMSTER”
Hägerstens vokalensemble
och Färingsö kyrkokör, piano: Jonas Lundahl,
dirigent: Ingemar Månsson. Konferencier: Camilla Lundberg

SÖNDAG 15 JUNI
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA MED KONSERT FÖR TVÄRFLÖJT, BLOCKFLÖJT
OCH STRÅKAR AV TELEMANN,
Mälarstråk, tvärﬂöjt och blockﬂöjt: Pernilla Hugoson,
Pernilla Lundberg, dirigent: Gudrun Pettersson
Sånga kyrka 11.00
MUSIKGUDSTJÄNST, Lars Brattgård, Jonas Lundahl,
Anna Littmarck
Adelsö kyrka 19.00
MUSIKGUDSTJÄNST, Birkakören, dirigent: Johan Wallnäs,
orgel/piano: Torbjörn Gustavsson, präst: Jonas Gräslund

Ekebyhovskyrkan 19.00-21-30
UNGDOMSKVÄLL

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan
12.00-15.00
SOMMARCAFÉ

LÖRDAGAR
Kyrkornas
Second Hand,
10.00-14.00

BÅTUTFÄRD
TILL BJÖRKÖ
LÖRDAGEN 14 JUNI
UTFÄRD TILL BJÖRKÖ OCH ANSGARSKAPELLET
ca kl 12.00 EKUMENISK VALLFARTSMÄSSA
(Gudstjänst med nattvard)
stiftsprost Bo Larsson, kontraktsprost
Torbjörn Gustavsson, kyrkoherdarna Lars
Brattgård och Peter Strömmer
musik: Jakob Ruthberg ﬁol, Birgitta Ruthberg
orgel
"ROMMAāFÎRSAMLINGāsā%KERÎāPASTORATāsā&R¾LSNINGSARMÂNā+URÎNās
&¾RINGSÎāFÎRSAMLINGāsā-¾LARÎKYRKANāsā6¾STERLEDSāFÎRSAMLING

Möjlighet till gemensam båtresa med
båt som utgår från
Drottningholm och
stannar vid bryggor
under vägen
KOSTNAD: Ingen
BOKA PLATS!
Ekerö pastorat tar
emot bokningar till M/S
Atterbom fram till den 11 juni
tel 08-560 387 00.
Passagerarantalet är begränsat!

PILGRIMVANDRA
SÖNDAG 8 JUNI
Start i Sånga kyrka 11.00
Efter en kort mässa i Sånga kyrka vandrar vi
till Färentuna kyrka där vi avslutar med andakt
och visning av kyrkan. Därefter bjuder vi på
soppa. Det blir en paus på vägen så ta med
matsäck, t ex dryck, en smörgås/ﬁkabröd
och frukt. Bra skor, ev. regnkläder samt gärna
en vandringsstav! Vi ser till att alla kommer
tillbaka till Sånga efter vandringen
Vid frågor ring Birgitta Sommarbäck diakon,
08-564 209 34. Ingen avgift. Ring gärna och
meddela att du ska med.
Ett samarbete mellan Färingsö församling och Friluftsfrämjandet.

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

Pendelfärja till Gamla stan
redan till nästa sommar
TAPPSTRÖM | Tre båtturer åt
vardera håll per dag mellan Ekerö
och Gamla stan, femtio minuters
restid utan byten och möjlighet
att ta med cykeln erbjuds pendlande mälaröbor från och med
nästa sommar. Den 3 juni fattade
landstingets trafiknämnd beslut
om att Ekerö får en pendelbåtslinje in till Stockholm city.
Pendelbåtslinjen kommer köras på
prov under en tvåårsperiod och traﬁkera sträckan mellan Tappström,
Klara Mälarstrand och Gamla stan.
Under den tid som isen ligger ska
färjan istället angöra vid Jungfrusund. Två turer på morgonen och
en på eftermiddagen i vardera riktningen är planen.
– Det här beslutet är inte snutet
ur näsan och det har krävts att vi har
tryckt på som tusan för att få den här
pendelbåten till stånd, säger Peter
Carpelan (M), kommunstyrelsens
ordförande.
Både han och många mälaröbor är
glada över att få en alternativ resväg
till stan och inte enbart vara hänvisade till rusningstidsköerna på
Ekerövägen.
Även Leif Kåsthag, kommunens
planeringschef, är nöjd med att beslutet äntligen är i hamn.
– Det är ﬂera jätteentreprenader
på gång inom de närmaste åren som
kommer påverka traﬁksituationen
till och från Mälaröarna och vi har
ett stort behov av den här och andra
kompensationsåtgärder, säger han
och hänvisar till bygget av Förbifart

Stockholm, ombyggnationen av
Brommaplan och upprustningen av
tunnelbanan.
Ekerö kommuns ansvar är att
medﬁnansiera
angöringsplatsen,
som är den gamla ångbåtsbryggan i
Ekerö centrum.
– Bryggan behöver inte byggas
om, men vi måste se till att det ﬁnns
vändningsmöjligheter och att djupet är tillräckligt bland annat, säger
Leif Kåsthag.

KLARA MÄLARSTRAND

Under processens gång har det

varit svårt att visa på såväl den ekonomiska som den miljömässiga
nyttan, men behovet av avlastning
på Ekerövägen har vägt över. Under försöksperioden kommer turen
köras med ett beﬁntligt fartyg som
hyrs in. Om försöket permanentas
är dock tanken att miljövänligheten
ska prioriteras högt och alternativa
fartygstyper undersökas. Restiden
på 50 minuter anges vara densamma som nuvarande restid med kollektivtraﬁk, men en ansökan om att
få hålla högre hastighet är inlämnad
till traﬁkförvaltningen.
Att cyklar ska kunna tas med ombord har varit ett viktigt kriterium
under utredningsfasen och även att
båten ska vara handikappanpassad.
Förutom Ekerölinjen ska även ytterligare två pendelbåtslinjer inrättas. Den ena ska gå mellan Solna och
Årstadal, med ﬂera stopp i stan och
den andra kommer traﬁkera Stockholms innerstad.

GAMLA STAN
TAPPSTRÖM

Ovan: Färjans sträckning från
Tappström och med två angöringspunkter i centrala Stockholm.
Nedan: Ångbåtsbryggan i
Tappström som tidigare
använts för pendeltrafik.
På bilden ses ångbåten
Svarten som firade sin
100-årsdag år 2000 genom
att göra en tur till Tappström.

GRAFIK:

LO BÄCKLINDER

MÄLARÖARNAS NYHETER

lo@malaroarnasnyheter.se

FOTO: OVE SWESTERBERG

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

FÄRJA FRÅN FÄRINGSÖ

Utredning om Färingsöfärja dröjer
KOMMUNEN | Arbetet på Drottningholmsbron tydliggjorde ännu
en gång hur sårbara Mälaröarna
är eftersom det bara finns två
sätt att färdas till och från öarna.
Diskussionerna kring en tredje
färjeled pågår, men det ligger inte
i en nära framtid som det ser ut.
17 december fattade kommunstyrelsen beslutet att avsluta samtliga
pågående uppdrag kring att utreda
en provisorisk färjeförbindelse till
Hässelby. Samtidigt bestämdes att
möjligheterna skulle undersökas
för att på sikt anordna en permanent
färjeförbindelse mellan Färingsö
och Stockholm. En lägesrapport
lämnades vid kommunstyrelsens
sammanträde den 3 juni.
Det som presenterades var att en
konsult upphandlats för att bland

annat göra en förstudie kring lokalisering av färjelägen, eventuell
vägdragning, preliminär färdigställandetidpunkt, bedömning av
budget. I lägesrapporten står det
att ”Ärendet kan sannolikt, ur ett
politiskt perspektiv, behandlas vid
kommunstyrelsens arbetsutskott
den 7 oktober, med ett ställningstagande vid kommunstyrelsen den 21
oktober.
– De begraver det här i en utredning som blir klar först efter valet
i oktober. Man ska titta på det här
villkorslöst och det är ju bra, men
det var inte vår idé i december när
man skulle titta vidare på alternativ.
Vår tanke var att vi skulle ha någonting att ta ställning till nu. Men utredningen blir klar först efter valet,
säger Lars Holmström (S), oppositionsråd.

Den tidigare färjeförbindelsen mellan Färingsö och Hässelby var tänkt
som en provisorisk förbindelse för
att kompensera att framkomligheten den riskerar att bli sämre då
byggandet av Förbifart Stockholm
och breddningen av Ekerövägen till
fyra körfält startar.
– Nu är motivet inte längre att genomföra projektet inom den snäva
tidplanen för Ekerövägen och Förbifart Stockholm som en kompensationsåtgärd. Nu handlar det istället om en permanent förbindelse
och den får bli klar för traﬁk vid en
betydligt senare tidpunkt om så
behövs. Vi ska göra en noggrann
utredning, där vi verkligen tar tillvara alla eventuella möjligheter att
lägga färjelägen på östra delen av
Färingsö, såväl som i Stockholm
Västerort. Traﬁkverket vet nu att

färjetraﬁk blir mycket dyr och planeringen fastnar ofta i omfattande
rättsliga problem. Detta är grunden
för det pågående konsultuppdraget,
berättar Leif Kåsthag, planeringschef, Kommunledningsstaben.
Med den senaste tidens traﬁkkaos
på grund av broarbetet på Drottningholmsbron, har det åter blivit
tydligt hur sårbara Mälaröarna är.
Det är i högsta grad aktuellt,
svårigheten är att hitta en praktisk
lösning. Det är naturligtvis en balansgång mellan att ha förståelse för
de som bor i närheten. Hade vi gått
vidare med det förslag som var hade
det inneburit expropriation. Det är
processer som inte är roliga och tar
tid dessutom. Vi måste hitta någon
annan form av lösning och där är vi
mycket aktiva och har jobbat väldigt

hårt med de här frågorna under lång
tid, säger Adam Reuterskiöld (M).
Oppositionsrådet Lars Holmström anser att handhavandet med
ärendet inte leder till någonting
konkret.
– Om man bestämmer sig för en
ny placering, kan det innebära överklaganden och ta ytterligare ett par
år innan det är på plats. Då kanske
det är för sent. Hela den processen
skulle redan ha varit igång så att vi
åtminstone hade färjan när arbetena
på väg 261 börjar. Det saknas lite politiskt mod att sätta ner foten tycker
jag. Vi kommer att fortsätta att ta
den diskussionen för att få upp det
på agendan inför valet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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DROTTNINGHOLMSBRON

Broarbete nattetid
KOMMUNEN | På lördag
den 7 juni kommer alla
tre körfält på Drottningholmsbron åter vara öppna
för trafik dagtid. Ett brev till
Trafikverkets regionschef
fick till slut effekt. Nu förläggs broarbetet till nätter.
Traﬁkkaos uppstod i maj månad då arbetet med utbyte av
brofogar på Drottningholmsbron drog igång och de tre
körfälten blev till två. Den
redan starkt traﬁkerade vägen
under rusningstid, är dessutom ”påfylld” denna period då
många sommarboende börjat
ﬂytta ut men fortfarande åker
in till sina jobb.
Detta samt det faktum att
Traﬁkverket vare sig informerat eller fört en dialog med
kommunen om arbetet, tog
kommunstyrelsens
ordförande Peter Carpelan upp i
det brev han skickade till Traﬁkverkets regionschef Helena
Sundberg.

Utdrag ur brevet: ”Självklart
behöver vägar och broar underhållas och repareras men
när det gäller kommunens
enda tillfartsväg så måste
detta ske med minsta möjliga
störning. Det måste också föregås av en dialog med kommunen så att vi har en möjlighet att framföra synpunkter
och informera våra medborgare. Mot bakgrund av ovanstående och refererande till
tidigare telefonsamtal emotser jag snarast möjligt din
reaktion och dina direktiv för
att åtgärda den beskrivna situationen.” (Brevet och Traﬁkverkets svar, ﬁnns att läsa
på kommunens hemsida.)
Brevet fick effekt och Tra-

ﬁkverket har nu beslutat att
underhållsarbetet kommer
att utföras nattetid och att
traﬁkanterna under dagtid,
har tillgång till samtliga tre
körfält.
– Jag är mycket glad att

man har varit lyhörd och tagit till sig det jag har skrivit i
mitt brev. Det jag möjligen
kan ha synpunkter på är att
Traﬁkverket borde ha insett dessa konsekvenser från
början och tänkt på detta.
Hade inte jag och även andra
kontaktat Traﬁkverket, kan
man undra hur det hade gått.
Det känns lite onödigt att jag
måste slå på stora trumman
för att man ska reagera, säger
Peter Carpelan.
Kostnaden för arbetet på
bron kommer att bli högre,
men Traﬁkverket har gjort
bedömningen att det ”i den
situation som uppstått och
ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv, är värt den extra
kostnaden.”
Hela underhållsarbetet beräknas vara klart enligt gällande tidplan, det vill säga,
under hösten 2014.

I brevet frågar man sig vem
som för ekeröbornas talan,
vilken instans som tar hänsyn till traﬁksituation och
kommer med verklighetsanpassade lösningar, vem som
räknar på vad det kostar samhällsekonomiskt att tvingas
sitta i köerna och vem som
tar med det i sina upphandlingar.
Alliansens partier ställer
sig bakom och hänvisar till
Peter Carpelans brev. Här
nedan följer några av de övriga partiernas kommentarer.
Lars Holmström och Hanna
Svensson (S): Socialdemo-

kraterna har varit tydliga med
att under den tid som Traﬁkverket arbetar på vägen och
begränsar framkomligheten
måste de säkra att ﬂer alternativ ges för ekeröborna. Inget
alternativ kommer ensamt
att lösa problemet, därför är
det viktigt att vi ser över alla
alternativa lösningar som är
möjliga. Flera av problemen
anser vi att Traﬁkverket måste ta ansvar för. Vi vill bland
annat att Traﬁkverket sätter
in en pendelbåt från Tappström in till stan i rusningstid. Avgiften för Slagstafärjan
ska tas bort under denna kaotiska tid, även detta en kost-

nad som Traﬁkverket måste
stå för, det ska inte belasta
kommunens budget. Vi vill
att färjan mellan Färingsö och
Hässelby blir verklighet och
inte hamnar längst ner i utredningslådan till efter valet
som nu är planen.
Desirée Björk (ÖP): Öpartiet har som förslag att traﬁkproblemen till och från
Brommaplan måste lösas
snarast, till exempel genom
att rondellen vid Brommaplan ersätts av en planskild
korsning. Öpartiet vill också
att kommunen ska arbeta aktivt för spårbunden traﬁk till
Ekerö centrum. Vi vill också
att Slagstafärjan avgiftsbefrias för ekeröbor samt för
fotgängare och cyklister.
Vi kommer också att verka
för pendelbåtstraﬁk mellan
Ekerö och Stockholm. Men
det har genom åren blivit eftersatt av kommunledningen
(Alliansen), trots att vi är en
växande kommun har politikerna från kommun och
landsting skjutit frågan på
framtiden. Vilket gör att vi
har dagens traﬁksituation.
Lena Holst (MP): Kaoset är

ett faktum och risken är överhängande att det fortsätter på
samma sätt framöver. Läget
är helt ohållbart och väcker
faktiskt ren desperation. Det
krävs en snabb lösning. Miljöpartiets förslag till lösning
är detsamma som tidigare:
sätt båtarna i sjön. Pendelbåtslinjen Ekerö – Stockholm
blir ett fridfullt alternativ till
stressen och köerna. Alla
som kan tar då givetvis båten.
Komplettera båtarna med di-

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

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Medborgarna frågar politikerna
KOMMUNEN | Många
mälaröbor har reagerat
starkt på trafiksituationen
och då inte bara på broarbetet. En Facebookgrupp
har skickat ett öppet brev
till Trafikverket och kommunens politiker. Brevet kan
du läsa på insändarsidan.
Redaktionen har bett politikerna om en kommentar.

IVT AirX sparar
mer. Och låter
mindre.

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

rektbussar till Brommaplan
och till tunnelbanestation på
södra sidan via färjan Jungfrusund –Slagsta.
Mikke Lillman (V): Vi ser det

omöjliga i dagens traﬁkläge
med en väg till staden, och
tror inte det blir bättre med
förbifarten. Naturligtvis var
det en miss att inte bygga en
fyrﬁligväg när man byggde
den nya Ekerövägen. Att nu
bygga den fjärde ﬁlen är dyrt
men nödvändigt. Förbifarten
gynnar inte Ekerö, varken utvecklingsmässigt för Ekerö
eller miljömässigt och är inte
färdig på många år. Traﬁk Problemen har vi nu. Vi vill inte
lägga ner planerna på en färja
mellan Färingsö och Hässelby. Vi har ju tidigare sett
när det gäller färjan mellan
Jungfrusund och Slagsta att
det går trots motstånd. Där
fanns verklig vilja och mod,
det krävs också nu.
John Sjögren (SD): SD vill
att mälaröborna har bekvämt
med transporten till jobbet
som också underlättar traﬁksituationen, ”mindre bilar”,
reversibla körfält från Nockebybron till Tappström på
eftermiddagen då andra ﬁlen
är till buss som på morgonen.
Busstraﬁken prioriteras, mer
parkeringsplatser i bland annat centrum. Tätare bussturer, direktlinje tre gånger
morgon och tre gånger eftermiddag från Munsö, Kungsberga, Skärvik och Gällstaö
till Kista, med stopp på vägen
så klart.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

NÖJD KUND I
HILLERSJÖ

NÖJD KUND I
KARLSKÄR

NÖJD KUND I
TRÄKVISTA

NÖJD KUND I
STOCKBY

NÖJD KUND I
SKÅ

SÅLT
NÖJD KUND
I KUNGSBERGA

NÖJD KUND
I HUMMELVRETEN

NÖJD KUND I
STENHAMRA

DU KAN OCKSÅ BLI NÖJD!
ANLITA FASTIGHETSMÄKLAREN MED
SVERIGES NÖJDASTE KUNDER – SEX
ÅR I RAD! – ANLITA MÄKLARHUSET!
Johan Siönäs

97KVM Ekerö Helgö, Luruddsvägen 20
Typ: Fritidshus Byggår: 1944 Boarea: 60 kvm
Biarea: 37 kvm Rum: 3 Tomt: 3 579 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

119 KVM Ekerö Sandudden, Stengränd 33
Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a T9C8DB till 71501

Bud: 2 995 000 kr

Typ: Villa Byggår: 1999 Boarea: 119 kvm
Rum: 5 Tomt: 303 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

196KVM Ekerö Sandudden, Småsvaltingens Väg 3

162 KVM Ekerö Älvnäs, Näktergalsvägen 6

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

Typ: Villa Byggår: 1999 Boarea: 162 kvm
Rum: 6 Tomt: 972 kvm
Energiklass: E
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a 4QKUMS till 71501

Accepterat pris: 6 350 000 kr

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

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

Film:

Sms:a UKUGKJ till 71501

Accepterat pris: 3 950 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a 25XFQT till 71501

Accepterat pris: 5 450 000 kr

129KVM Ekerö Gällstaö, Riksrådsgränd 8
Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a XYMJJW till 71501

Bud: 2 650 000 kr

136 KVM Färingsö Degerby, Igelviksvägen 5
Typ: Villa Byggår: 1964 Boarea: 106 kvm
Biarea: 30 kvm Rum: 6 Tomt: 1 751 kvm
Energiklass: E
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Typ: Radhus Byggår: 2004 Boarea: 129 kvm
Rum: 4 Tomt: 109 kvm
Energideklaration: 79 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a QDDP47 till 71501

Accepterat pris: 3 850 000 kr

117 KVM Färingsö Ilända, Iländaskär 11
Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a BDT3PC till 71501

Accepterat pris: 3 695 000 kr

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

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a RSEJQB till 71501

Accepterat pris: 1 550 000 kr

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

130KVM Färingsö Ölsta, Lennartsnäsvägen 13

339KVM Färingsö Ölsta, Lennartsnäsvägen 15

Typ: Villa Byggår: 1959 Boarea: 80 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 4 Tomt: 2 482 kvm
Energiklass: D
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1974 Boarea: 260 kvm
Biarea: 79 kvm Rum: 7 Tomt: 2 731 kvm
Energiklass: D
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a XHFSFG till 71501

Accepterat pris: 2 775 000 kr

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

Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a 3QWVSW till 71501

Accepterat pris: 3 600 000 kr

76,5 KVM Ekerö Centrum, Pråmvägen 4 C
Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a SPOQLV till 71501

Accepterat pris: 2 300 000 kr

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1989 Boarea: 76,5 kvm
Rum: 2 Avgift: 6 319 kr/mån
Energideklaration: 96 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 550 000 kr

-SJÖTOMT PÅ CENTRALA EKERÖ151 KVM Ekerö Sommarstad, Ekerö Kyrkväg 19
Charmigt enplanshus i souterräng med ett privat och insynsskyddat läge. Södervänd tomt med
egen brygga och eget vatten. Låga driftskostnader med bergvärme. Ett fantastiskt sjöställe
med kyrkspiran som fond som måste upplevas! Endast 25 minuter från Brommaplan. Välkomna!

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

Typ: Villa Byggår: 1939 Boarea: 109 kvm
Biarea: 42 kvm Rum: 6 Tomt: 4 361 kvm
Energideklaration: 98 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a 75DGST till 71501

Bud: 7 950 000 kr

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

Vi tar ny höjd!
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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.

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

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

236KVM Ekerö Väsby, Vipphavrevägen 5
Typ: Villa Byggår: 1972 Boarea: 236 kvm
Rum: 5 Tomt: 953 kvm
Energideklaration: 70 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

41 KVM Ekerö Adelsö, Skogstorps Tomtväg 2
Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a X62K3J till 71501

Accepterat pris: 4 495 000 kr

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

6 020KVM Färingsö Prästnibble, Prästnibblevägen 5

254KVM Ekerö Träkvista, Fritidsvägen 10

Typ: Tomt Byggår: ca 1960 Boarea: 16 (fritidshus) kvm
Rum: 1 Tomt: 6 020 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1974 Boarea: 125 kvm
Biarea: 129 kvm Rum: 5 Tomt: 1 508 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 550 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a 4MTNMQ till 71501

Accepterat pris: 1 295 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a FVS7WX till 71501

Accepterat pris: 5 200 000 kr

-FANTASTISKT SJÖLÄGE171KVM Ekerö Munsö, Rallvägen 11
Strålande sjöutsikt och västerläge. Charmigt hus från tidigt 1900-tal, 7 rum och kök. Renoverat och modernt med bevarad äldre stil. Nytt kök och två kaklade duschrum. Tre vackra
sällskapsrum i fil, trägolv och två eldstäder. Stort altandäck med sol från morgon till sen kväll.
Carport och lada. Båtplats (segelbåtsdjup).

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

Typ: Villa Byggår: 1910 Boarea: 155 kvm
Biarea: 16 kvm Rum: 7 Tomt: 4 494 kvm
Energideklaration: 109 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!
Film:

Sms:a NCCVS7 till 71501

Accepterat pris: 5 800 000 kr

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
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TRAFIKPLANERING
Nya cykelvägar
väcker glädje hos
föräldrar och barn

 SÅ TYCKER VI
VERKSAMHET | Vad tycker du om
kommunens nya gång och cykelvägsplan?

Stina Frisk,
Munsö:

– Det är ju helt
fantastiskt. Det
låter visserligen
som valﬂäsk,
men om det
verkligen är
sant så måste
de äntligen ha
lyssnat på det som munsöborna
har velat ha i många år. Oj, vad det
kommer att cyklas framöver både
till skolan, kompisar och fotbollsplanen.

Lena
Törnblom
Löfquist,
Färingsö:

– Det är glädjande att det
är så många
cykelprojekt
på gång med
tanke på hur
många oskyddade cyklister som
det ﬁnns på öarna. Många barn kan
inte ta sig till skolan eller fritidsaktiviteter med cykel idag då det
ﬁnns så många krokiga vägar här
ute.

Ludwig
Törvall,
Adelsö:

Kommunens första
gång- och cykelvägsplan

Nya cykelvägar på Munsö, Färingsö och i tätorterna
KOMMUNEN | Nya cykelvägar
på såväl Munsö som Färingsö är
bara några av de utbyggnader
som prioriteras när ett förslag
på gång- och cykelvägsplan läggs
ut på remiss. Nu är det upp till
allmänhet och remissinstanserna
att säga sitt om planen.
– Det ska bli spännande att se vad
framförallt allmänheten tycker om
de här prioriteringsområdena som
vi pekat ut. Det här är första gången
som man gör en så här detaljerad
plan, berättar Jonas Hedh, kommunens traﬁkplanerare.
Han tillägger dessutom att i och
med denna planläggning blir det
också möjligt att samordna vissa
gång- och cykelvägsutbyggnader
med VA-utbyggnader i kommunen, vilket har efterlysts i många
tidigare sammanhang. Detta har
gjorts redan nu när det gäller vissa
områden och redovisas i planen.
Planen gäller för perioden 2015
till 2030 och är tänkt att underlätta
för mälaröbor som vill cykla till
arbete, skola och fritidssysselsättningar.
Under ett år har traﬁkplanering-

– Jag cyklar
ungefär fem
dagar i veckan
från färjeläget
på Munsö till
skolan så jag
tycker att det
blir jättebra med en cykelväg där.
Då slipper man stå och vänta på att
alla bilarna från färjan ska köra förbi
innan man själv kan åka.

z

en på kommunen arbetat med att
kartlägga behoven av rena gångoch cykelvägar och dessutom göra
en grundlig genomgång av hur man
kan peka ut andra ”cykelleder”.
Det vill säga mindre vägar att ta sig
fram utmed istället för att behöva
köra på de stora landsvägarna.
Allra högst på prioriteringslistan för perioden 2015 till 2019 på
landsbygden, ligger Smistavägen
på Munsö och därefter kommer en
300 meter lång sträcka av Färentunavägen som ingår i detaljplanen
för Svanhagen. Därnäst priorite-

I gång- och cykelplanen kartläggs alla cykelbanor och lämpliga cykelvägar. 2,4 mils nya cykelbanor byggs också.
FOTO: LO BÄCKLINDER

ras att säkra skolvägen från Munsö
färjeläger till Munsö skola med en
cykelväg.
I tätorterna prioriteras bland annat cykelväg mellan Herredagsvägen och Jungfrusunds färjeläge och
ett par sträckor utmed Ekerövägen.
– Nu går planen ut på remiss
till allmänheten, olika nämnder,
Svenska cykelförbundet, länsstyrelsen och Traﬁkverket bland annat. Svaren ska vara inne den 1 oktober. Sedan sammanställer vi alla
yttranden och därefter får fullmäktige fatta beslut om att anta detaljplanen, förklarar Jonas Hedh.

FAKTA Cykelbanor
Föreslagen utbyggnad i kilometer
Kommundel

lo@malaroarnasnyheter.se

Befintlig

Ekerö tätort

6,15

22,0

Stenhamra tätort

1,3

7,5

Färingsö

9,85

12,3

Munsö

3,35

0

Ekerö
Lovö

2,9
0

3,3
8,7

23,55

53,8

Hela kommunen
LO BÄCKLINDER

Utbyggnad

 

Tel: 08-560 247 80
Vår idé är att tillhandahålla ett
komplett sortiment med maskiner,
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner.
Återförsäljare
Öppettider: Måndag-Fredag 06.30-16.00
Mörbyvägen 2
Ingentingsgatan 2
179 75 Skå
171 71 Solna
www.mgrental.se s info@mgrental.se
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Ring Helene, hon guidar dig till den bästa mäklaren för just din bostadsaffär. 
Helene får ofta frågan från vänner och bekanta om vem som är den
absolut bästa mäklaren på Mälaröarna. Hon har aldrig samma svar.
Alla våra mäklare på Mäklarringen är superduktiga. Vem som passar
för ett visst uppdrag beror på vem som frågar, vad det är för typ av
bostad, var bostaden är belägen och hur målgruppen för potentiella köpare ser ut.
Kraven ni ställer på oss är precis de samma som vi ställer på oss
själva varje dag –lite bättre och lite trevligare än alla andra. Vi
har stor erfarenhet av Mälaröarna och förmedlar flest bostäder
här på öarna. Ring Helene, 070837 03 03 så guidar hon dig till
rätt mäklare för just dig och din bostad.

+HOHQH'DKOElFN


25 år i branschen


Reg. fastighetsmäklare och kontors
ägare till Mäklarringen Ekerö


ZZZPDNODUULQJHQVHHNHUR

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

2,500 kr

I priset ingår leverans och
montage av garageporten.
Med garanti!
Själva inkopplingen av el ska göras av behörig elektriker
och ingår ej i priset.

9i Kåller stlnJt den 6 MXni
$nnDrs KDr Yi öppet sRm YDnliJt

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 , sön 10-14
7el: 08-60 41 00  )D[: 08-60 4 98
infR#fDrinJsRtrDse  ZZZfDrinJsRtrDse
)lrentXnDY 6, 19  6Nå
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KOMMUNHUSET

Oklar hantering av bygge
KOMMUNEN | Den omfattande
ombyggnationen i kommunhuset
har lett till en hel del frågetecken
att räta ut. Det talas om asbest
som inte hanterats korrekt, saknad miljöinventering och saknad
föranmälan till Arbetsmiljöverket
om ombyggnationen. Detta ska
göras före det att bygget drar
igång. Något som i det här fallet
inte behövs, förklarar kommunens
fastighetschef Frank Renebo.
– Det behöver inte anmälas om
man utgår från antalet personer
som utför arbetet. I det här fallet är
det tre till fyra personer som är engagerade, säger Frank Renebo.
Christian Lönnström är inspektör på Arbetsmiljöverket:
– Det stämmer, men det beror
också på hur stort projektet är totalt sett i mantimmar. Överstiger
det 500 timmar ska en förhandsanmälan lämnas till Arbetsmiljöverket. Sker inte det, får kommunen
sanktionsavgifter.
När denna tidning gick till tryck,
hade man inte tillgång till uppgifter om hur många mantimmar pro-

jektet var beräknat till totalt sett.
Även en så kallad miljöinventering
ska göras före det att man startar en
ombyggnation, detta är för att veta
vilka material som ﬁnns i huset för
att undvika att man blir utsatt för
bland annat asbest.
När Johnny Daveman, ombudsman och regionalt skyddsombud
på fackförbundet Byggnads Stockholm Gotland efterfrågade inventeringen den 15 april, fanns den
inte.
– Till mig svarade man att en
miljöinventering inte behövs då
det är ett så litet jobb. Det stämmer
inte, detta är ett ganska omfattande
jobb. Därför krävde jag att få en
dokumentation omgående, säger
Johnny Daveman.

arbetet med att inte exponera medarbetare eller entreprenörer för
fritt ﬂygande asbestdamm. Misstänker vi asbest så gör vi provtagning. Visar det sig vid provtagningen att det är asbest, saneras det av
behörig entreprenör, säger Frank
Renebo.
– De påstår att saneringen utförs
korrekt, jag är inte av samma uppfattning, säger Johnny Daveman.
Huruvida arbetet sker korrekt el-

Ombyggnationen av kommunhuset
har bland annat kritiserats av fackförbundet Byggnads.
FOTO: EWA LINNROS

Enligt Frank Renebo hade en in-

ventering gjorts.
– Normalt sett gör vi inte en sådan här inventering utan vi drar
igång arbetet. Misstänker vi då
förekomst av asbest, då gör vi en
provtagning. Nu gjorde vi en inventering eftersom vi skulle bygga
om på så många ställen, säger Frank
Renebo.

Den miljöinventering som ﬁnns
är daterad den 5 maj, det vill säga
nästan en månad efter att Johnny
Daveman påpekat att en inventering måste göras. Dokumentet är
reviderat den 16 maj med tillägget
att förekomst av asbest har noterats
i ventilationskanaler.
– Vi sköter noggrant det löpande

ler ej, ﬁnner redaktionen svårt att
utreda men en sak är påtaglig, här
råder en förvirring kring papper,
tillstånd och vad som gjorts eller
inte gjorts. För att sanera asbest ska
även detta anmälas till Arbetsmiljöverket av entreprenör med behörighet att utföra sådan sanering. En
separat anmälan ska göras senast
två veckor före det att asbestsanering utförs. Till Arbetsmiljöverket
har två anmälningar inkommit,
en den 28 maj, avseende en ”rivning av asbesttrumma” och med
tidpunkt för rivning den 30 maj.
Anmälan inkom med andra ord endast två dagar före avsett rivningsdatum.

– Det arbetet tror jag inte är gjort
ännu och jag tror inte att man har
tagit rörböjarna heller, säger Frank
Renebo.
Han visar också upp en blankett

som faxats in om rivning av rörböjarna som han nämner. Dessa,
innehållande asbest, har på blanketten rivningsdatum 26 maj.
Denna anmälan har dock inte kommit fram till Arbetsmiljöverket.
Däremot ﬁnns anmälan om sanering av svartlim i mattor.
Just före tryck skickade Frank
Renebo en arbetsplatsanmälan till
Arbetsmiljöverket, avseende en
del av ombyggnationen. Anmälan
ska ha skickats in den 11 april men
inte heller denna har nått fram till
Arbetsmiljöverket.
Om det ﬁnns brister i själva
arbetshanteringen eller endast i
pappershanteringen av och kommunikationen mellan inblandade
i kommunhusets ombyggnation,
återstår att följa upp.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Bygglovet beviljat för det nya tenniscentret
EKEBYHOV | Ekerö tennisklubb
har nu fått sitt bygglov för
ett nytt tenniscenter beviljat.
Förhoppningen är nu att allt ska
stå klart hösten 2015.
Bygglovet för tillbyggnad av tennishallen beviljades av byggnadsnämnden den 21 maj. Lovet vinner laga kraft den 17 juni om ingen
överklagar.
– Det är fantastiska nyheter. Det
som återstår är att slutligen placera
utebanorna, men vi har valt att hantera detta som ett separat projekt
för att inte ytterligare försena byggstarten, kommenterar Carl-Magnus
Månsson, ordförande i Ekerö ten-

nisklubbs styrelse.
Planen är att starta bygget med
markarbeten efter sommaren och
att det ska stå helt klart till hösten
2015.
– Vi jobbar nu intensivt med att
uppdatera upphandlingsunderlag
och ta in nya offerter från entreprenörer, slutföra tomtförvärvet och
säkra bankﬁnansieringen, fortsätter
Carl-Magnus Månsson.
Klubben har själv ordnat med ﬁnansieringen av den egna hallen genom de två miljoner kronor de fått
säkrat ifrån Riksidrottsförbundet
samt ytterligare 3,5 miljoner kronor
från Allmänna arvsfonden. Det är
Ekerö kommun som äger marken

där nuvarande byggnad står och
även där tillbyggnaden ska utföras.
Det innebär att tennisklubben, utöver bygglovet, även behöver fastighetsägarens (i detta falla alltså kommunen) godkännande innan man
börjar bygga.
– En sådan dialog är redan igång
har vi förstått och avsikten är att
klubben ska förvärva marken av
kommunen, berättar Johan Hagland, chef för stadsarkitektkontoret
och fortsätter:
– Innan något faktiskt byggnadsarbete får startas ska byggnadsnämnden lämna startbesked och
det sker efter att ett teknisk samråd
genomförts. Vid det samrådet be-

handlas tennisklubbens förslag till
kontrollplan och övriga tekniska
frågor. Startbesked kan lämnas för
hela eller delar av byggnationen. Exakt när byggstart blir aktuell är inte

”Vi jobbar nu intensivt
med att uppdatera upphandlingsunderlag och
ta in nya offerter från
entreprenörer, slutföra
tomtförvärvet och säkra
bankfinansieringen”

möjligt att säga, den kan ske redan
nu i vår, sommar eller senare. Det är
fullt möjligt att påbörja bygget även
om lovet överklagas.
Intill den nya tennishallen, planerar även Ekerö kommun att bygga
en ny idrottshall. Kompletta handlingar för prövningen har kommit
in till stadsarkitektkontoret och är
precis på väg ut för underrättelse
till sakägare, boende och berörda
om förslaget, där de ges möjlighet
att yttra sig. Beslut om idrottshallen bedöms kunna tas på byggnadsnämnden redan den 18 juni.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

DÅLIGA VÄGAR
– LÅT OSS OFFERERA
EN ÅTGÄRD!
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Otroligt kampanjpris
på vit furuplanka

Berg & Berg

Äkta furugolv vit
mattlack, lamellgolv

459 kr
per kvadratmeter

Ord. pris 599 kr
Beställningsvara

Svensk kvalitet

)XUXJROYDYODPHOONRQVWUXNWLRQOlJJVÀ\WDQGH
SnEH¿QWOLJWXQGHUJROYRFKlUEDUDPP
tjockt. Till skillnad från massivt trägolv får du
inga springor i golvet. Vit mattlackad.

*lOOHU
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SKOLDEBATT

Johanna Frisk är sedan i
höstas rektor på Färentuna
skola. Tidigare var hon högstadielärare och biträdande
rektor på Ekebyhovsskolan.
Hon vill förmedla allt det
positiva som finns i skolan.
FOTO: EWA LINNROS

“Skolans värld är fantastisk”
FÄRENTUNA | Det kom ett brev till redaktionen.

”Jag som har jobbat i skolans värld sedan 2002
har en helt annan bild än den som målas upp, och
det skulle jag vilja läsa om någon gång”, skriver
Johanna Frisk, tidigare lärare och från hösten
2013, rektor på Färentuna skola. Redaktionen
stämde möte med henne.
– Jag är orolig för framtiden om man
skickar ut den här, som jag tycker,
felaktiga bilden av skolan. Färre och
färre söker sig till läraryrket och det
är allvarligt. Lärare måste börja få
läsa om det otroliga arbete de gör.
De lägger ner sin själ. Att då få läsa
dag ut och dag in att det inte fungerar, det blir ett slags mantra som påverkar negativt, säger Johanna Frisk.
Men den rapportering som kommer från Arbetsmiljöverket, Skolverket och även lärarförbunden och
stora klasser, stressig arbetsmiljö
och tuffa arbetsförhållanden för lärarna, vad säger du om allt detta?
– Det är en arbetsplats där det
händer oerhört mycket. Men jag
hade barn- och utbildningsnämnden här igår och de var förvånade då
de såg hur artiga barnen var, hur bra
de arbetade och ställde frågor. Det är
också en verklighet som aldrig syns.
Men om man varje gång visar brister när man rapporterar från skolans
värld, då tror alla att det är så jämt,
säger Johanna.
Hon berättar om en lärarkår fylld

av glädje, entusiasm och med ett
engagemang och en vilja att utveckla varje elev till sin fullaste
potential. Hon har själv älskat jobbet som lärare och även om hennes
arbetsplats nu är rektorsstolen, kan
hon inte hålla sig borta från klassrummen.
– Visst, läraryrket är stressigt och
man har ett stort ansvar. Men det
är också så att man får direkt feedback av eleverna. Man får så mycket
kärlek och när jag jobbade på högstadiet hade jag och mina kollegor
elever som kom tillbaka från gymnasiet och sa, ”fattar ni hur viktig
ni har varit”. Lärarna är de som ser
varje individ varje dag och som funderar över hur man på bästa sätt kan
möta just det barnet för att de ska
utvecklas och tro på sin egen förmåga. Lärarna är där och tröstar när
de är ledsna eller inte mår bra, berättar Johanna.
Hon pratar engagerat och med
glöd när hon återger sin bild av skolan som en levande och positiv plats
att både jobba på och vara i.

Vad säger du då om lärarnas status
idag?
– Jag tycker absolut att lärarnas
status behöver höjas. Lärarna är
otroligt kunniga och jag blir provocerad när man pratar om för lite
behörighet. Det är få yrkesgrupper
som ständigt utvecklas, håller sig
uppdaterade på ny forskning och
prövar olika metoder. Det händer
så mycket i skolans värld som är så
kul och lärarna är hela tiden med i
utvecklingen.
Johanna är den första att skriva
under på att lärare borde ha högre
löner, men att det bara är en del av
statushöjningen. Hon återkommer
till den mediala bilden av skolan
och menar att så som den ser ut nu,
hjälper den inte till att höja lärarnas
status.

”Det finns så mycket
kraft och det händer så
mycket positiva saker”

– Det är kanske den viktigaste biten
för att höja statusen, både för läraryrket och för skolan som plats över
huvudtaget. Det är häftigt att vara
lärare. Man kanske kan tänka att
det bara är här i lilla Ekerö kommun
som det är så, men jag var på SETTmässan (Skandinaviens största
mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet, reds.
anm.) och ﬁck så mycket exempel på

lärare som är kreativa och gör fantastiska arbeten med sina elever och
rektorer som berättade om nya och
kreativa projekt. Det ﬁnns så mycket kraft och det händer så mycket
positiva saker.
Vad säger du om Pisaundersökningen som ger oss en negativ bild
av hur det går i skolan?
– Det är klart att man måste titta
på siffrorna och det gör vi. Vi analyserar och vi är en målstyrd verksamhet. Därför tittar vi på hur det går,
vad vi ska göra och hur vi ska göra
i nästa steg. Men man måste också
fråga sig, vad är det egentligen de
här siffrorna visar?, säger Johanna.
Hon tror också att resultaten kommer att vända då Pisaundersökningen idag visar mycket faktakunskapsstatistik men till nästa år,
kommer undersökningen ha delar
där man visar kreativitet, att kunna
analysera och att dra slutsatser.
– Det är det vi har mycket av i vår
undervisningen så det ska bli otroligt spännande att se hur svensk
skola klarar sig i den delen. Där tror
de som vet att vi kommer att ranka
oss väldigt högt. Det är klart att
faktakunskap är viktigt, men när
man får en sådan här undersökning
tycker jag att, istället för att säga
att skolorna misslyckas och att lärarna inte klarar sitt jobb, så skulle
jag vilja att man säger ”ok, hur kan
vi jobba med det?”, säger hon och
fortsätter:
– Det är inte det att man ska

blunda för brister, men det handlar
om att lyfta fram det positiva som
redan ﬁnns där, att lärarjobbet är ett
otroligt stimulerande yrke och att
skolans värld är fantastisk. Vi brukar
säga att vi ska ge konstruktiv kritik
till eleverna, två gånger positiv och
en gång negativ. Man måste alltid ge
dubbelt så mycket positiv feedback
för det fastnar inte lika lätt som det
negativa.
Vi går ut på skolgården för att ta
en bild. Johanna får snabbt ihop ett
gäng ungar som gärna vill vara med
på bild med sin rektor. Sedan är det
dags att avrunda intervjun, den som
kom till utifrån ett brev som kom
till redaktionen, ett brev med ett
tydligt budskap.
Brevet avslutades så här:
”Konsekvenserna av denna negativa rapportering av skolan ser
vi resultaten av idag. Inom några år
kommer vi ha en stor brist på kompetenta och duktiga lärare för våra
barn, då allt för få inser att skolan är
en mycket viktig och bra arbetsplats
och ett framtidsyrke. Forskning visar att den absolut största faktorn
till elevers goda resultat i skolan är
en bra och engagerad lärare, det är
allas vårt ansvar att se till att ﬂer vill
göra det valet. Om vi någonsin ska
öka elevernas resultat måste vi förändra vår negativa och orättvisa bild
av skolan.”
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MÄLARÖ TRÄNINGSVERK nominerade till årets företag på Ekerö två år i rad
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FÖR 1 KRONA OM DAGEN FÅR DU EN AKTIV SOMMAR MED OSS.
JU TIDIGARE DU KOMMER IGÅNG, DESTO STÖRRE VÄRDE.
Erbjudandet gäller vid tecknande av Clubmedlemskap t.o.m. 31/7-14 och kan ej kombineras med andra erbjudande.
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08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se
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FISKENÄRINGEN

Två förskolor
vill utöka sitt
barnantal
KOMMUNEN | Skogsbäckens förskola i Stenhamra har fått nej från
barn- och ungdomsnämnden på
sin ansökan om att utöka antalet
förskoleplatser från 60 barn i snitt
per år, till 65 barn. Skälet till avslaget anges vara att de platser som
finns på förskolan idag är tillräckliga.
Förskolan Kids2Home fick
dock tillstånd att utöka sitt
platsantal från 90 barn till 113.
Förutsättningen för tillståndet är
emellertid att antalet pedagoger
per barn ökar, att både inomhusoch utomhusmiljön färdigställs
och att det skapas parkeringsmöjligheter för föräldrarna.

z

Bristande
arkivrutiner
kräver åtgärd
KOMMUNEN | Den kommunala arkivmyndigheten i Ekerö
kommun uppmanas att se över
Ekebyhovsskolans arkiveringsrutiner. Anledningen är att i samband med att regeringen gett
Skolinspektionen i uppdrag att
genomföra en omrättning av ett
delprov som ingår i nationella proven, upptäcktes det att proven saknades. Skolan uppger att delprovsresultaten inte sparats och därför
har inte kopior kunnat sändas in för
omrättning.

z

Verksamhet
brister i
brandskydd
KOMMUNEN | Räddningstjänsten
i Ekerö har gjort en inspektion av
en gruppbostads brandskydd och
funnit skäl till påpekanden. Bland
annat gick det inte att avgöra om
ventilationen fungerade på ett
tillfredsställande sätt för att hindra
brand och brandröksspridning. I
trapphuset som är utrymningsväg förvarades vidare brännbart
material, vilket inte år tillåtet.
En anmärkning om trasig dörrstängare gjordes även. Att samtliga
dörrar fungerar är avgörande för
att hindra brand och brandröksspridning.

z

Skola har slarvat
med att anmäla
kränkning
STENHAMRA | Barn- och elevombudet (BEO) har granskat ett ärende som gäller Stenhamraskolan
skola och funnit att skolan inte
gjort tillräckligt för att motverka
kränkande behandling. En elev har
utsatts för nedsättande kommentarer, slag och knuffar vid upprepade
tillfällen, men BEO anser att skolan
inte uppfyllt sin anmälningskyldighet. Myndigheten förelägger nu
de ansvariga att göra förbättringar i
verksamheten.

z

Skarvskjutning även i år
Oftast skjuts dock bara en bråkdel av kvoten
MÄLAREN | Liksom förra året tilllåter länsstyrelsen i år skyddsjakt
på 50 skarvar i den del av Mälaren
som ligger i Stockholms län. Förra
året sköts dock endast 14 av
dessa.
Skarven ställer till stor skada, både
när det gäller att förstöra ﬁskeredskap, stressa ihjäl ﬁsken som ﬁnns
däri samt riskerar att själva dödas
när de trasslar in sig i näten.
Under de senaste åren har länsstyrelsen beviljat skyddsjakt i
Stockholmsdelen av Mälaren på
mellan 100 och 50 skarvar per år.
Syftet är att avskräcka de lättlärda
skarvarna från att vistas i närheten
av fångstredskapen. Yrkesﬁskarna i
Mälaren har skjutit mellan 0 och 23
fåglar per år under de senaste fem
åren och 2013 var siffran 14.
– De ﬂesta av medlemmarna i
föreningen uppfattar inte att skjuta skarv som ett trivsamt arbete.
Människor reagerar på att man har
en bössa i båten och de ﬂesta ﬁnner heller inget nöje i att skjuta på
djur, berättar Mats Ingemarsson,
på Svenska insjöﬁskares centralförbund.
Han framhåller dock hur stora
svårigheter som skarvarna ställer
till för yrkesﬁskarna och i vissa insjöar riskerar man till och med att
behöva avbryta ﬁsket på grund av
skarvarnas framfart.
Mälaren är dock inte bland de

värst drabbade områdena, de största problemen ﬁnns bland annat i
Stockholms skärgård, sjön Roxen
och i Vänern där de ställer till stor
skada genom att hacka ihjäl enorma
mängder ål. Skarvskjutningarna är i
vissa regioner en stridsfråga mellan
ﬁskare och ornitologer, men på Mälaröarna verkar samstämmigheten
vara stor.
– I Stockholms läns del av Mälaren nöjer sig yrkesﬁskarna med att i
stort sett vilja skrämma skarvar från
sina redskap medan de i skärgården
helst vill utrota skarven. Så de 50
möjliga kanske inte ens blir skjutna.
Stockholmsornitologerna som jobbar för att skydda våra skarvar, har
inställning generellt att vi kan gå
med på skyddsjakt för att freda fasta
redskap men inte att skyddsjakt ska
användas som metod för att decimera populationen av skarv, konstaterar Gigi Sahlstrand, Mälaröarnas ornitologiska förening.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”De flesta av medlemmarna i föreningen
uppfattar inte att
skjuta skarv som ett
trivsamt arbete”

Dålig ranking
av musikskolan
KOMMUNEN | I lärarförbundets ranking av ”Sveriges bästa
musik- och kulturskolekommun”
hamnar Ekerö på plats 237 av de
283 kommuner i landet som har
musikskola. Kulturskolechefen
Lennart Lundblad tycker dock att
placeringen är missvisande.
För sjätte året i rad släppte Lärarförbundet nyligen sin ranking, där
Ragunda hamnade i topp för tredje
året gången och sist placerade sig
Nordanstig kommun. Ekerö kommun hade klättrat sju platser från
placering 244, sedan förra året,
men ligger fortfarande i den lägre
delen av listan.
– Det är ett stort ansvar att få arbeta med barns och ungdomars fria
tid och vi vet att den lust och glädje
som kan bli resultatet ger energi
som berikar och ger positiva effekter för lång tid. Just den lusten och
glädjen vet vi att vi åstadkommer
varje dag i Ekerö kulturskola, med
hjälp av våra engagerade medarbetare. Det syns tydligt i de olika
nöjdhetsundersökningar som görs
och vi märker det dagligen på lek-

tioner och uppspel, säger Lennart
Lundblad, chef för Ekerö kulturskola.
Han tycker att rankingen är missvisande och inte speglar den verksamhet som han själv tycker fungerar utmärkt, vilket styrks av att
elevantalet ökar från år till år.
– Att offentligt avgöra om något
är bra eller inte är ansvarsfullt och
kräver noga genomtänkta avstämningspunkter. Jag kan tycka att
den nu publicerade ”bästa”-listan
tyvärr inte får med hela bredden av
viktiga kriterier i sin bedömning.
Kanske kan man för framtiden
hoppas på en utveckling av denna
i och för sig viktiga genomlysning,
fortsättar han.
De tre kriterier som rankingen
grundas på är hur mycket resurser
som läggs på musik- och kulturskolan, hur stora avgifter som tas ut
och hur stor andel av kommunens
elever som söker sig till den frivilliga verksamheten.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Skarven ställer till med mycket besvär för fiskarna. Både genom att förstöra
FOTO: GÖRAN FORSBERG
fiskeredskapen och att hacka ihjäl fisk.

Underkänd undersökning
blev godkänd till slut
KOMMUNEN | I en undersökning
som Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) gjort fick Ekerö
kommun underkänt när det gäller satsningar på förebyggande
arbete och ungas fritid. Efter lite
justerade resultat blev dock resultatet godkänt.
När pressmeddelandet damp ner
var formuleringarna solklara: UNF
godkände inte det arbete och de
satsningar som Ekerö kommun gör
på förebyggande arbete och ungas
fritid. Med resultatet 2,8 poäng av
5 möjliga och där 5 är godkänt, var
kommunen en av dem som inte
nådde upp till förväntad nivå. Men
när MN ringde upp Annika Magnusson, ungdomssamordnare på
kommunen blev hon överraskad av
resultatet trots att det var hon som
svarat på undersökningen. Efter ett
telefonsamtal med UNF ﬁck hon
korrigerat ett par svar som blivit
missvisande.
– Jag kände inte alls igen mig i resultatet, men efter att jag fått göra
en ny tolkning av frågorna är vi nu
godkända, berättar hon.
Detta bekräftas av UNF som lagt

in det nya resultatet i årets upplaga
av den riksomfattande undersökning som de gör för tredje året i
rad.
– De frågor som jag korrigerat
svaren på gäller till exempel att vi
visst ordnar mötesplatser för ungdomar i form av festivaler och kulturarrangemang. Detta innebär
bland annat att vi i år kommer att ha
både ett skolavslutningsevenemang
och ett annat arrangemang på Skå
festplats i sommar. Vi stöttar också
ﬂera idrottsklubbar ekonomiskt i
deras utvecklingsarbete, förklarar
Annika Magnusson.
Hon pekar dock ut kanaler för kommunikation till ungdomarna när det
gäller beslut som rör dem själva,
som ett utvecklingsområde som
kommunen kommer att satsa på
framöver.
– Vi har ännu ingen struktur för
att låta ungdomarna själva komma
till tals i frågor som rör dem, men
vi jobbar på att få fart på det arbetet
framöver.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

SALABIM.NU

2187
GRÖNA TACK!

Vi skulle kunna säga tusen tack! Fast tusen räcker inte. Vi vill nämligen
rikta ett personligt tack till just dig som röstade på Miljöpartiet i Europaparlamentsvalet. När alla röster var räknade var det 2187 mälaröbor som
röstat på oss. Det gjorde skillnad. Vi fick hela 19,79 % av rösterna i
kommunen och i vissa områden var siffran ända upp emot 28 %! Vi hade
på känn att det blåste en grön medvind, men vi anade inte att det gröna
engagemanget var så stort.

Går du i gröna tankar, men äärr b
beredd
eredd att också göra någ
något
mer konkret för miljön
ön och framtiden? Det behövs fle
fler
händer, fötter och huvuden i valrörelsen. Kom och hjälp till!
Kontakta oss på:

I fredags, när samtliga röster var räknade, blev det alltså klart att fyra

076-424 36 70
ekero@mp.se

svenska miljöpartister tar plats i den gröna parlamentsgruppen. Dubbelt så
många som de gångna fem åren. Det innebär inte bara att vår möjlighet att
påverka politiken i Europa blivit större, utan även vår möjlighet att påverka
lokalt. För det som beslutas i Bryssel har ofta effekt även här på våra öar.
Nu blickar vi framåt mot valet i september och hoppas naturligtvis att ännu
fler vill vara med och värna om vår miljö – både lokalt och globalt.
Så ännu en gång – tack för ditt stöd och ditt engagemang!
Tillsammans bygger vi en grön framtid.
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Hemligt vem
som saknar
särskilt boende

JUBILEUM

KOMMUNEN | En journalist på
nyhetsbyrån TT nekades av kommunen i mars en namnlista över
personer som inte fått beslut
om särskilt boende verkställda i
Ekerö kommun. Beslutet överklagades till kammarrätten, som
dock instämmer i socialnämndens bedömning att uppgifterna
skyddas av socialtjänstens sekretess. Överklagandet av beslutet
avslogs därför.

z

Arbetsmiljöverket stoppar
sophämtning
EKERÖ | Med hänvisning till
olycksrisker och ergonomi förbjuder Arbetsmiljöverket med ett
viteshot på 100 000 kronor det
nuvarande sättet att hämta sopor
längs tre gator i Ekerö tätort.
Arbetsmiljöverket inspekterade
arbetsförhållandena vid sophämtning vid de aktuella gatorna hösten 2013. Förbudet träder i kraft
den 1 juli om inte sophämtningen
upphör med körning på smala
gång- och cykelvägar, långa backningsmanövrer och promenader
på 30 till 40 meter för att hämta
soptunnor.
Fastighetsägarna
hade velat ha mer tid på sig för
att ändra sophanteringen och har
presenterat alternativa lösningar
för sophämtningen som består i
att man placerar sopkärlen på en
parkering eller drar fram kärlen
på hämtningsdagen. Detta kan
genomföras fram till det datum då
förbudet är tänkt att träda i kraft.
Vidare undersöks också möjliga
placeringar för underjordsbehållare som planeras bli en senare,
permanent lösning.
z

Ventilation
granskas för
brandskydd
EKERÖ | Räddningstjänsten har
granskat brandskyddet på en vårdinrättning på Ekerö och funnit
skäl till påpekande. Verksamheten
föreläggs att redovisa ventilationens funktion vid brand.
z

40 år i naturens tjänst
MÄLARÖARNA | Mälaröarnas
naturskyddsförening fyller 40 år.
Kenneth Bengtsson och Bo Nylén
från föreningen besökte radioprogrammet God morgon Mälaröarna
och berättade om verksamheten.
Året var 1974 och några som hade
ﬂyttat ut till Mälaröarna saknade
en egen krets inom Naturskyddsföreningen.
– Vi tog kontakt med kansliet
som låg på Riddargatan på den tiden. Där fanns en konsulent som
hette Rune Bollvik. Han var naturfotograf och författare och han sa
till oss att ”vi startar en krets därute”, berättar Bo Nylén.
Det visade sig att det redan fanns
90 medlemmar i Naturskyddsföreningen som bodde på Mälaröarna,
därför blev den lokala kretsen Mälaröarnas
naturskyddsförening,
stor med en gång.
Under de 40 åren som har gått
har föreningen hunnit med en hel
del. Kenneth Bengtsson nämner
några av de stora höjdpunkterna:
– Det som idag känns bra är att
vi har bildat naturreservat i Väsby
hage och på Eldgarnsö. Sedan har
vi genomfört en stor, omfattande
naturinventering på Mälaröarna.
Vi ﬁck bland annat 200 000 kronor
av kommunen till detta och kunde
anlita några experter som ﬂyginventerade efteråt.
Resultatet finns i en tjock lunta
som kommunen numera ska använda för sin projektering.
– Om man ska dra en ny väg till
exempel, då kan man gå in och titta
om det ﬁnns något viktigt naturområde där. Den inventeringen ser
jag som den riktigt stora saken som
vi gjort och framförallt så visar det
på att vi har haft ett bra samarbete
med kommunen, fortsätter Kenneth Bengtsson.
Under de 40 åren har även en
del spektakulära saker skett i form
av olika manifestationer och inte
minst uppvaktningar.
– Vi har ju uppvaktat Kungen,
ﬂera ministrar och den här inventeringen som Kenneth talade om,
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Den 10 maj firade Mälaröarnas naturskyddsförening sitt 40-årsjubileum med en båtfärd runt Mälaröarna.

FOTO: KENNETH BENGTSSON

den lämnade vi över 1988 till Birgitta Dahl som var miljöminister
då, berättar Bo Nylén.
Har ni fått någon respons på era
uppvaktningar?
– Vi kanske inte har fått respons
på alla men i väl så många och viktiga ärenden. Jag tycker nog att de
uppvaktningar vi har gjort, har burit frukt, svarar Bo Nylén.
Du nämnde Kungen. Han har ett
stort naturintresse, hur ser det intresset ut för hemmaplan?
– Hans naturintresse är ju omvittnat, men det var en uppvaktning vi gjorde angående Förbifart
Stockholm och det är svårt att få
Kungahuset att uttala sig. Det är
en känslig fråga, säger Kenneth
Bengtsson och Bo Nylén fyller i:
– Han sa ”jag har uttalat mig om
norsk sälfångst och det var inte så

populärt, så jag vågar inte säga hur
jag egentligen ställer mig till det
här. Men ni får säga att jag följer det
med stort intressse”.
Hur ser återväxten ut i föreningen?
– Jag har haft mina barn med när
vi har haft våra exkursioner och andra också, men jag kan säga att det
går nästan en generation emellan
innan de kommer med det här riktiga intresset. Men det är inte lätt
att engagera folk, det ﬁnns så stort

“Det är arbetet för
en aktiv miljö- och
naturvård som är
viktigast”

Schakt- och
anläggningsarbeten

utbud idag, säger Kenneth Bengtsson.
Sedan de började 1974 har de haft
exkursioner av olika slag. Men det
är egentligen inte dessa som är avgörande för kretsen.
– Det är arbetet för en aktiv miljö- och naturvård som är viktigast,
men då måste man också ha en
motiverad krets runt omkring sig.
Jag tror att den kretsen förstärks
genom våra utfärder, avslutar Bo
Nylén.
Utfärd blev det också då 40-årsjubileumet skulle ﬁras. Det blev en
båtfärd den 18 maj i strålande solsken runt Mälaröarna, med strandhugg och en festlig picknick.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sättra planteringsbord

Ingrävning av kommunalt V/A
Villagrunder
Trädgårdsanläggning
Asfaltering
Grundisolering
Dränering
Infiltrationsanläggningar

howqvistanderson.se

070-799 64 21

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

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com
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Skå IK

Ekerö IK
Anders Huldt
Ekerö Budo
Matthias Johnson

Jörgen Walestad
Brommagymnasterna
Kjell O. Johansson

Mälarö SOK
Kent Eklöf
Blackebergs basket
Ronnie Christensen

Ekerö TK
Carl-Magnus Månsson

Tyck till på

#hallariekerö
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Traﬁken i fokus även detta val
KOMMUNEN | ”Trafikfrågan är prioriterad”
löd rubriken 2010, då MN ställde frågor till
kommunens politiker kring samhällsplaneringen. Det är detsamma även i detta val,
men vad har egentligen hänt sedan 2010
inom området?

”– Vi har efter hårda förhandlingar lyckats få
ett avtal med Traﬁkverket som säger att vi på
kort sikt får vändbara körfält på Ekerövögen
och på lite längre sikt, en breddning med en
fjärde ﬁl för en bättre traﬁksituation”, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M)
inför förra valet.
Med facit i hand ser vi att det inte blev några
vändbara körfält. Kaoset i traﬁken har också
varit extra påtagligt senaste tiden på grund av
arbeten på Drottningholmsbron som stoppat

upp traﬁkﬂödet och gett långa köer. Läs mer
om detta på sidan 9.
I regeringsförklaringen för denna mandatperiod skrev man bland annat att man ska
”verka för att en tvärförbindelse med buss
sträckan Färingsö via Tappström och Träkvista
till Huddinge sjukhus och Stockholm Syd
inrättas, förbättrad kollektivtraﬁk med buss
genom ökad turtäthet, även nattetid, samt
miljövänliga modernare bussar och införa en
busslinje mellan Stenhamra och Jungfrusund
via Träkvista”. Inget av detta har blivit av.
Det ser däremot ljust ut för pendelbåtsraﬁken, detta kan du läsa om på sidan 8.
Under det senaste året har det varit en hel
del uppståndelse kring det nya, automatiserade biljettsystemet på Ekeröleden. Det ﬁnns
resenärer som valt att åka runt istället för att

nyttja färjan, något som fyller på köerna ytterligare.
Under många år har en färjelinje mellan Färingsö och Lövsta diskuterats och utretts för
att minska traﬁkﬂödet på väg 261. Dessa planer
har nu lagts ned. Däremot söker man nya alternativ med en färja från Färingsö med angöring norrut. Mer om detta på sidan 8.
Till samhällsplaneringen hör även centrum-

utvecklingen i kommunens två tätortsområden Stenhamra och Ekerö.
Dessa processer haltar då detaljplaner överklagas och förskjuter i och med detta en byggstart.
En avgörande detaljplan har under denna
mandatperiod varit den för bussdepån. För att
utveckla Ekerö centrum, ska nuvarande buss-

depå ﬂyttas. En plan på att anlägga depån på
Färingsö, har överklagats och Ekerö centrum
får vänta.
Under mandatperioden har även en ﬁberut-

byggnad skett i kommunen. Länsstyrelserna
i Sverige har på uppdrag av regeringen fått
ansvaret att informera kommunerna om de
bredbandsstrategiska målen. Målen är att 40
procent av hushållen ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s 2015 och 2020 ska
90 procent av hushållen ha 100 Mbit/s.
I Ekerö kommun har, enligt Post- och telestyrelsen, 22 procent av kommunivånarna
idag tillgång till 100 Mbit/s eller mer. 21 procent är ﬁber.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MODERATERNA

FOLKPARTIET

CENTERPARTIET

Med förbifarten och en fjärde ﬁl på Ekerövägen kommer ökade möjligheter till utveckling av vår kommun. Vi kommer att se
ﬂera av de projekt som planerats de senaste
åren förverkligas men även se nya projekt
runt om i kommunen.
Vi Moderater är för en ansvarsfull utveckling av kommunen med en blandad
bebyggelse. Vi har en vision om ett MälarAdam
öarna som går från en kommun präglad av
Reuterskiöld
landsort och villabebyggelse till en ökad
Foto: Jonna
förtätning och formas till en småstad. Vi
Thomasson
vill behålla vår unika karaktär men samtidigt skapa ﬂer bostäder och arbetstillfällen.
Vi vill även utveckla den kommunala servicen och ständigt
förbättra kollektivtraﬁken för en ökad livskvalitet för alla i
kommunen. För att vi ska kunna växa krävs också en ständig
förbättring av vårt företagsklimat för ett blomstrande näringsliv
i Ekerö kommun.
z

Vi vill att Ekerö ska fortsätta att vara ett
småskaligt samhälle. Våra båda centrum i
Ekerö och Stenhamra bör utvecklas med
en god blandning av bostäder, butiker och
levande torg.
Bebyggelsen ska utformas med spännande, gärna utmanande arkitektur som
även inkluderar ett tydligt miljötänkande
och anpassning till äldre bebyggelsemilGunilla Lindberg
jöer. FP bevakar hyresrätten: minst 20 proFoto:
cent i nya ﬂerbostadshus.
Ove Westerberg
Fungerande traﬁklösningar är förutsättningen för att vi ska kunna bygga för ﬂer. Det bör inte ta
mer än 15 minuter till och från T-banan från Ekerö centrum.
En pendelbåt in till stan och en permanent färja mellan Färingsö och fastlandet avlastar Ekerövägen. FP kräver bra traﬁklösningar under byggtiden av Förbifart Stockholm. För att
underlätta kollektivtraﬁken bör anropsstyrd taxi/busstraﬁk
utredas.





z

Planer för utbyggnad av Ekerö centrum
och Stenhamra har tagits fram med blandade upplåtelseformer och anpassning till
beﬁntlig bebyggelse och tätortsnära natur.
Centern driver en energieffektiv och hållbar bebyggelse.
En ny översiktsplan bör ge landsbygden
ökade möjligheter att ta del av tillväxt och
välstånd genom förtätning i byarna, den
Solveig Brunstedt
lantliga karaktären och att odlingslandskaFoto:
pet bevaras.
Ove Westerberg
Fler invånare kräver bra kommunikationer på vägar och vatten, fortsatt ﬁbersatsning och ﬂer cykelvägar. Vår barnrika kommun ska ha ett barnperspektiv i
samhällsplaneringen. Kultur och fritid är det kitt som håller
samman hela samhället och här behövs ﬂer mötesplatser. Ett
gott företagarklimat och tillgång till mark och lokaler för företagsetablering är en viktig del i samhällsplaneringen.

KRISTDEMOKRATERNA

SOCIALDEMOKRATERNA

ÖPARTIET

KD vill att kommunen fortsatt ska präglas
av småskalighet och utvecklas med omtanke och försiktighet. Det är framför allt i
tätortsbandet Träkvista torg till Stenhamra
som vi vill att den största byggnationen ska
ske. Gestaltningen av de nya områdena är
av stor vikt och vi ska uppmuntra serviceoch butikstillskott.
Vi hoppas att fjärde ﬁlen på Ekerövägen
Sivert Åkerljung
Å
snart börjar byggas och vårt initiativ med
Foto:
pendelbåtstraﬁk startar till våren.
Ove Westerberg
Vi vill prioritera nya gång- och cykelvägar mellan till exempel Gällstaö och Jungfrusund och mellan
Munsö skola och färjeläget.
Under mandatperioden behöver det planeras för ytterligare
äldreboende, ny skola, ytterligare sporthall och ett badhus.
Mer mark och lokaler för våra företagare skulle kunna minska
arbetspendlandet och ge ﬂer arbetstillfällen på Mälaröarna.

Socialdemokraterna ser möjligheterna
med en ökande befolkning i Ekerö eftersom den kan bidra med att investera i nya
klimatsmarta traﬁklösningar och andra
samhällsinvesteringar. Med ﬂer öbor kommer även näringslivet att stimuleras.
Framtidens Ekerö kan bli en plats där
både elever och pedagoger trivs i skolan,
genom mindre barngrupper och ﬂer möjLars
ligheter till vidareutbildning och utveckHolmström
ling. En kommun där våra äldre får tillgång
Foto: Charlotte Rückl
till ett värdigt boende.
Socialdemokraterna tror på en framtid där både villor, bostadsrätter och hyresrätter erbjuds som boendealternativ och
en framtid där våra barn kan och vill bo kvar i kommunen även
när de ﬂyttar hemifrån. Vi behöver öppna upp för denna utveckling och därför vill vi bygga ﬂer hyresrätter, både små och
stora.

Öpartiet vill ta initiativ till en långsiktig
hållbar utveckling av hela Ekerö. Historiskt har planeringen saknat långsiktighet
och samlad helhetssyn. Ekerös framtida
konkurrensförmåga ur ett regionsperspektiv hänger på en långsiktig planering
av infrastruktur, kollektivtraﬁk, bostäder,
skola och på attMälaröarnas kulturarv och
natursköna miljö samtidigt värnas.
Desiré Björk
Dessutom behövs som tidigare nämnts
Foto:
en
total upprustning av centrumområdena
Clarry Björk
Träkvista och Stenhamra. Utöver nybyggnation i tätortsbandet vill vi även att det byggs i ytterområdena.
Med ökad folkmängd måste traﬁksituationen lösas. Därför
är det viktigt att vi bygger på ett sådant sätt att vi kan skapa en
bra infrastruktur som ger goda förutsättningar för kollektivtraﬁken både på land och sjövägen.

z

z

z

z

MILJÖPARTIET

VÄNSTERPARTIET

SVERIGEDEMOKRATERNA

Fler vill bo i Ekerö kommun. Våra unika
kultur- och naturvärden med storstaden
inpå knuten lockar. Och visst ﬁnns det
plats! Men vi bygger helst inte på jungfrulig
mark och stränderna är allas.
Många byar kan förtätas, det ger bättre
underlag för service och kollektivtraﬁk.
Ekerö centrum, Träkvista, Stenhamra och
Skå ska bli vackra mittpunkter med ﬂer
Lena Holst
smålägenheter, hyresrätter och bostadsrätFoto:
ter.
Model house
Vi vill ha levande samhällen och med
förutseende planering underlätta för nya och gamla företag att
etablera sig och expandera. Självklart bygger vi klimatsmart
och tar bästa kretsloppstekniken för att värna Mälaren och
Östersjön.
Vi väljer ett gång- och cykelvänligt samhälle med snabb och
bekväm kollektivtraﬁk som gör att ﬂer väljer den framför bilen. Bara så kan vi lösa de förfärliga köproblemen.

Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument och ledande i kommunens planering
vad gäller i alla de frågor som kommunen
har ansvar för och ska sköta.
Vi anser att översiktsplanen för Ekerö
kommun har brister vad gäller vägledning
och analys av konskvenser av tagna och
kommande beslut. Den ställer ﬂer frågor
än den ger svar.
Mikke Lillman
Analys av miljömässiga konsekvenser av
Foto:
förbifarten är en av ﬂera brister. CykelbaPrivat
nor, förbättrad kollektivtraﬁk och ytterligare ett kollektivfält skulle förbättra traﬁkstuationen avsevärt.
Ekerö måste ﬁnna en lösning på traﬁkkaoset och arbeta med
många viktiga frågor framöver.
Äldreomsorgen och bostadsbristen är andra angelägna frågor som måste bearbetas. Alla goda krafter bör samarbeta för
att uppnå de mål som är viktiga för medborgarna på Ekerö.

Traﬁksituationen bör lösas kortsiktigt i
avvaktan på förbifarten. Tätare bussturer. Direktlinje tre gånger morgon och tre
gånger eftermiddag från Munsö, Kungsberga, Skärvik och Gällstaö till Kista,
med stopp på vägen så klart.
SD vill att mälaröborna har bekvämt
med transporten till jobbet som också
underlättar traﬁksituationen, ”mindre
John Sjögren
bilar”, reversibla körfält från NockebyFoto:
bron till Tappström på eftermiddagen då
Anita Hellström
andra ﬁlen är till buss som på morgonen.
Busstraﬁken prioriteras, mer parkeringsplatser ibland annat
centrum.
Cykelvägar är väldigt viktiga längst ut på respektive ö.
Nästa års vinter bör samtliga bussar ha grovmönstrat på
svänghjulen då säkerheten inte är den bästa som nu medsommardäck. Detta är viktigt då det gäller våra barns och
vuxnas säkerhet.
z

z
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Caféer & Restauranger
– på Mälaröarna 2014 –

Café Hovgården



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





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

www.restjungfrusund.se



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

08 – 12 13 11 00 info@svartsjoslott.com

Fira NATIONALDAGEN
på vackra Skytteholm
Den 6 juni ﬁrar vi Sveriges Nationaldag med en specialkomponerad middagsmenyPris: 495 kr per person
Den 7 juni dukar vi återigen upp vår populära
afternoon tea mellan 14-16. Pris: 295 kr per person
Besök gärna vår hemsida www.skytteholm.se där hittar ni vår meny och
många trevliga erbjudanden. Välkomna att boka bord på 08-560 236 00.
VI SÖKER RECEPTIONISTER med
tillträde i augusti. Kontakta vår hotellchef
Karolina Engström för mer information,
karolina.engstrom@sodexo.com
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EKERÖ
EKER
Ö
Erbjuder allt från tidningar, godis och glass
till kaffe, smörgåsar och korv. Vi har över 20 olika maträtter att avnjuta hos oss eller att ta med.

Minigolfbanan är öppen!
Nu driver vi även glasskioskerna
vid Väringen och Södrans badplats!
Se hemsidan www.jungfrusundscafe.se
för öppettider och info.
ZZZMXQJIUXVXQGVFDIHVHgSSHWnUHWUXQW
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Full fart på fyrfota vänner i
Trettio hundar på rad som ligger blickstilla
och tittar uppmärksamt mot sin ägare
som står en bra bit bort, det är ett av de
konststycken man kan se om man besöker
Mälaröarnas brukshundsklubb (MBK). Här
samlas många av öarnas 1 747 hundägare
med sina lurviga följeslagare och tränar
hårt.

D

et är otroligt roligt
att hålla på med
hundträning. Allt
går ut på att få till ett
bra samarbete, både
hunden och föraren är helt beroende av den andre individen, förklarar
Maria Neij, sekreterare i MBK.
Hon och ordförande Gun-Britt
Hansén visar runt på klubbens
område. Detta är tillgängligt för de
drygt 400 medlemmarna att utnyttja när de vill. Det är tisdagskväll
i slutet av maj, solen kastar långa
skuggor och på den välklippta gräsmattan rör sig mängder av hundägare och hundförare fram och åter
som välsynkade ekipage. Välskötta,
blanka hundpälsar på såväl rasrena
praktexemplar som mer okända
korsningar, alla tycks de dock uppmärksamma på sina hussar och
mattar och följer korta kommandon
som ropas ut.
– Här ﬁnns människor i alla åldrar
och alla sorters hundar. Vem som
helst kan komma hit och framförallt
är det en bra social träning för hundarna. Den som inte har en så tränad hund kan alltid hålla sig lite vid
sidan av, berättar Gun-Britt Hansén
och tittar ut över den brokiga samlingen.

Dagens

träningsvärd

instruerar
alla hundägare att ställa upp sig på
ett långt led med jämna mellanrum
och ett trettiotal hundar får order
om att lägga sig ner. Förarna kopplar loss, säger åt hundarna att ligga
kvar och tar därefter några steg rakt
fram för att träna hundarna i att inte
springa efter. En del går även utom
synhåll.
– När föraren försvinner ur syn-

håll kräver det jättemycket av hunden för att ligga kvar och det måste
man träna länge på för att det ska
fungera, förklarar Maria Neij.
Några gemensamma övningar
till och sedan skingras gruppen och
ekipagen ger sig iväg för att träna på
eget håll. Träningsvärdarna ﬁnns
tillgängliga för den som vill ha hjälp
med instruktioner. Apport, så kalllad ”fyrkantsövning” där hunden
springer in i en fyrkant och lägger
sig platt, klättring på stege - disciplinövningarna pågår över hela
området och följs av glada tillrop
och små belöningar som plockas ur
ﬁckorna.
I agilitybanan tränar en ung tjej sin

hund på att springa i tunnlar, klättra
över hinder och ta sig runt banan
enligt hennes kommandon.
– Vi har en egen ungdomsavdelning med ett sjuttiotal medlemmar
och de tränar oftast agility, säger
Gun-Britt Hansén.
Hon visar burarna som ungdomarna själva byggt framför klubbhuset, där de ska kunna ha sina hundar om de har möte till exempel.
En miljöträningsbana där hundarna får träna sig i att gå på olika
underlag som kan te sig lite läskiga,
är också ny för i år och byggd av engagerade medlemmar.
– Det är eldsjälar som sköter hela
anläggningen. Allt från gräsklippning och nybyggnation till det omfattande styrelsearbetet, det krävs
att vi är många aktiva så att vi får allt
att går runt, säger Gun-Britt Hansén.
Även om de öppna träningarna
och de organiserade kurserna som
hålls av klubbens utbildade tränare,

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdag den 17 juni kl.18.00.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQD¿QQVSnZZZHNHURVHVDPPDQWUDGHVSRUWDOHQVDPWLNRPPXQKXVHWVUHFHSWLRQ

Kontakten mellan ägare och hund är viktig i dressyrsituationen.
FOTO: LO BÄCKLINDER

är en stor del av verksamheten så
är det inte många timmar per dygn
som anläggningen är hundfri.
– Det händer att jag kommer hit
med min hund på lunchen för att
träna en stund och då är det ofta en
grupp som redan är här och tränar,
berättar Maria Neij.
Och träning ger framgång.

– Vi har ﬂera vassa ekipage, ända
upp på elitnivå, som representerar
klubben, fortsätter Maria Neij och
visar tavlan i klubbhuset där tävlingsekipagen listar sina framgångar
allt eftersom. Förstaplaceringarna
i olika tävlingar under bara senaste
månaden är många.
På gräsmattan börjar det tunnas
ut med hundar och människor. Bakluckorna står uppställda på bilarna
framför huset och en efter en hoppar de fyrbenta bästisarna in i sina
burar efter väl förrättat värv.

HUNDFAKTA MÄLARÖARNA

>> MBK startade 1971.
>> Klubben har drygt 400 medlemmar.

>>

Ekerö kommun finns 1 747
hundägare som äger 2 367 hundar
(siffror från december 2013).

z

FEM I TOPP MÄLARÖARNA

>> Blandras (530)
>> Schäfer (100)
>> Labrador retriever (95)
>> Golden retriever (76)
>> Jack russel (75)
Antal inom parentes.
Källa:Jordbruksverkets hundregister

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

)lULQJV|0DUNQDG
VHSWHPEHU
0DUNQDGHQKnOOVWUDGLWLRQVHQOLJW
Sn+HPE\JGVJnUGHQL)lUHQWXQD

'DJVDWWDQPlODGLWWGHOWDJDQGH
3URGXNWHUQDPnVWHYDUDWLOOYHUNDGH
HOOHURGODGHSn0lODU|DUQD
+\UDDYERUGNUGDJ
0HGOHPPDUKDUI|UHWUlGH
.RQWDNWD*XQLOOD7|UQTYLVWWHO
HOOHUPHMODIDULQJVRKHPE\JG#JPDLOFRP

VHQDVWGHQDXJXVWL
9lONRPQD
)lULQJV|KHPE\JGVI|UHQLQJ

z

I kommunens arkiv finns gamla hundskattereg

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

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com
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hundklubben
”Platsövningar” är en del av
den gemensamma träningen.
FOTO: LO BÄCKLINDER

Butikspersonal
Vi söker butikspersonal för omedelbar anställning på heltid.
Du bör ha erfarenhet av butiksarbete och/eller kassa.
Vi värderar att du har stor social
NRPSHWHQVRFKlU|SSHQQ\¿NHQ
och glad.
Kontakta Ulf på
ulf.westfalt@faringsotra.se

Öppettider: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14
7el: 08-60 41 00  )D[: 08-60 4 98
infR#fDrinJsRtrD.se  ZZZ.fDrinJsRtrD.se
)lrentXnDY 6, 19  6Nå

gister sparade. Detta detaljerade med såväl ras, adress och hundnamn är från Skå år 1945.

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

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

Demidekkare målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.
• Gör att huset ser nymålat ut under lång tid.
• Unik kombination alkydolja/akryl.

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

NATIONALDAGEN ÖPPET 10-14

Öppet alla dagar 04.30-24.00

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

%KERÚ s 4RËKVISTA TORG
¾PPET -ÍN &RE   ,ÚR 3ÚN  
4EL     EKERO COLORAMASE
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KULTURDAG

Återvinning tema för kulturdag
EKERÖ | Återvinning är temat för
årets upplaga av Ekerö kommuns
dagliga verksamhets kulturdag
som äger rum den 15 juni på
Ekebyhovs slott. Allt från gamla
burkar och uttjänta kläder, till
låttexter får nytt liv under föreberedelserna.

– Jag tycker att det här är skitkul helt
enkelt. Hoppas bara att vi får bra
väder i år och inte regn som de två
tidigare åren, säger Bosse Nilsson
som är arbetstagare och en av dem
som skapat många av de vackra och
uppﬁnningsrika föremålen som
kommer ﬁnnas till försäljning.
Efter att ha låtit de två tidigare
kulturdagarnas erfarenheter sjunka
in under ett års uppehåll, sprudlar
nu återigen lusten att visa upp alla
de föremål och framträdande som
skapas i den dagliga verksamheten.
Väskor och kuddar av gamla
jeans, ljus stöpta i allehanda återvunna kärl av gamla stumpar, lampskärmar som fått nytt liv genom
konstfulla utsmyckningar och trasmattor är bara några exempel av allt
som kommer ﬁnnas till försäljning.
– Jag kommer också vara med och

uppträda med en sång som jag skrivit tillsammans med två personer i
personalen, berättar Bosse Nilsson.
En återvinningsorkester som fått
det fyndiga namnet ”Tur och returorkestern” kommer dessutom att
framträda och spela på instrument
som skapats av återvunna prylar
som fått ny färg och funktion. Gamla välkända låtar har även snickrats
om för att låta publiken vara med
och lyssna och gissa på vad som
spelas.
Mia Grauers, biträdande enhetschef för den dagliga verksamheten
och Monika Karlsson som är handledare i hantverket, berättar stolt
om allt annat som också står på programmet.
– Det blir dans, Konstmakarna
(en del av den dagliga verksamheten som inriktar sig på konstska-

”Den här teatern har
en fantastisk magi som
man känner varje gång
man uppträder här”

Alf Kerstén jobbar med att skapa instrument till ”Tur och returorkestern” av ett återvunnet cykelhjul.

pande, reds. anm.) kommer göra
många auktionsföremål och vi får
besök av bandet ”The big Blue” från
Solna dagliga verksamhet, säger
Mia Grauers.

DROTTNINGHOLMSTEATERN

Plats på scen för Loa
DROTTNINGHOLM | Teaterkarriären började som ”pingelpojke” och läskförsäljare på
Drottningholmsteatern, men nu
för tiden är han en av huvudpersonerna på teaterns scen.
Föreställningen ”Esprit! Loa” bygger på Loa Falkmans många framträdanden på just denna scen och
den anrika teaterns historia.
– Den här teatern har en fantastisk
magi som man känner varje gång
man uppträder här. Det är en märklig upplevelse att stiga in här och
känna historiens vingslag. Den är
som en magisk magnet, konstaterar
Loa Falkman under en paus i repetitionerna inför föreställningen.
Han spelar sig själv och i det han
kallar ”accenter” ur tidigare föreställningar, får historien liv i lekfulla
scener som är tänkta att överraska
och roa publiken. Operahimlens
unga stjärnskott Soﬁe Asplund förkroppsligar teaterns själ genom att
ﬁnnas med på scenen och illustrera
relationen mellan teatern och Loa
Falkman. Philip Zandén regisserar
och Maria Lindal dirigerar Drottningholmsteaterns orkester i arior
och duetter ur Cosí fan tutte, Don
Giovanni och Figaros bröllop vilka
varvas med orkestermusik av J M
Kraus och J-P Rameau.
Men det var inte som teaterns stjärna som Loa Falkman gjorde entré i
teatermiljön första gången för drygt
femtio år sedan.

– Jag började sommarjobba på
Drottningholmsteatern när jag var
14 år. Jag var bland annat scenarbetare, pingelpojke (den som ringer in
publiken till föreställningen, reds.
anm.) och drickförsäljare, säger han.
Resorna från Stocksund där han
bodde redan då och fortfarande gör,
tog på den tiden nära två timmar
med många byten mellan spårvagnar och bussar, men glädjen över att
beﬁnna sig i teatermiljön vägde upp
omaket.
– Det blev ett tätt umgänge mellan oss alla som jobbade på teatern.
Vi var nästan som en syskonskara
och så är det än idag, konstaterar
han.

Åtskilliga gånger har Loa Falkman stått
på Drottningholmsteaterns scen. Nu
vävs hans framträdande samman till
en ny föreställning.
FOTO: LO BÄCKLINDER

”Den här teatern har
en fantastisk magi som
man känner varje gång
man uppträder här”

– Vi kommer också att erbjuda möjlighet att plantera kastanjer i en
kruka av tidningspapper som man
sedan får ta med sig hem. Tipspromenader och drakbygge med gamla

FOTO: LO BÄCKLINDER

platspåsar blir det också, fyller Monika Karlsson i.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ekerökruciﬁx ställdes ut
hos känd hovjuvelerare
EKERÖ | Ett krucifix från Ekerö
kyrka ställdes nyligen ut hos
hovjuvelerarfirman W A Bolin i
Stockholm. Korset är skapat av
före detta Ekeröboende smyckedesignern Barbro Littmarck
Barbro Littmarck som var en känd
silver- och smyckedesigner var
verksam mellan 1941 och 1983 hos
W A Bolin. Hon bodde i Träkvista
från 1960-talet ända fram till sin
död 2008. Ett av de många silverföremål hon skapade var det kruciﬁx
som har sin hemvist i Ekerö kyrka.
– Kruciﬁxet gjorde Barbro på
uppdrag av Ekerö kyrka i slutet av
femtiotalet och det var väldigt generöst av kyrkan att låna ut det i
detta sammanhang. Barbro var väldigt väl ansedd och formgav många

tidlösa föremål, bland annat har
hon gjort en relief som ﬁnns i Ekeybyhovskyrkan, berättar Karin Reuterskiöld, som själv är ekeröbo och
var god vän med Barbro Littmarck.
Förutom många andra föremål
skapade hon även en kräkla (ärkebiskopsstav, reds. anm.) till Uppsala stift, på uppdrag av Svenska
kyrkan 1956. I samband med att
denna renoverades hos W A Bolin
inför den nya ärkebiskopen Antje
Jackeléns tillträde, ställdes både den
och ﬂera andra silverföremål designade av Barbro Littmarck ut, för att
göra det möjligt för alla att beskåda
föremål som annars inte är tillgängliga för allmänheten.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tillbaka på scenen fortsätter repetitionerna på de breda trätiljorna.
Ut och in mellan de ålderdomliga
kulisserna rör sig Loa Falkman och
Soﬁe Asplund och varvar arior ur
kända stycken med skådespel. Ett
rappt och energifyllt ﬂöde av sång,
dramatiseringar och Philip Zandéns
regisserande driver handlingen
framåt och det märks att han och
Loa Falkman har arbetat tillsammans vid otaliga tidigare tillfällen.
Dialogen dem emellan är fylld av
värme och referenser till gemensamma minnen.
Den färdiga föreställningen har
premiär den 7 juni och spelas fram
till den 15 juni.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kyrkoherde Peter Strömmer från Ekerö församling var en av dem som beundrade
krucifixet under utställningen hos W A Bolin.
FOTO: ANNA REUTERSKIÖLD
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”Seglats i grov sjö”.
Motivet är beskuret.

Säsongsinvigning
DROTTNINGHOLM | Drottningholms slottsteater slår upp sina
portar samtidigt med nationaldagsfirandet den 6 juni i
Drottningholmsparken.
Aktiviteterna den 6 juni arrangeras i
samarbete med Ekerö kommun och
Drottningholms slottsförvaltning.
Det blir öppet hus för hela familjen
i teaterns Déjeunersalong med ka-

féservering i salongen och picknick
i parken utanför.
För barnen blir det pyssel och teatersminkning på Teaterplan. Därifrån kan man även åka häst och vagn
i parken.
Flera av säsongens sångare och
musiker är på plats och ger smakprov ur säsongens program. Musikprogrammet börjar vid Slottskapellet med Kulturskolan. Därefter

går tåget till Kina slott, där det blir
ytterligare musik och sång. Sedan
återtåg till teatern där musikprogrammet fortsätter i Déjeunersalongen.
Sommarens första ”Esprit”evenemang på Drottningholms
slottsteater blir en musikalisk och
lekfull föreställning kring Drottningholmsteaterns magi med Loa
Falkman, Soﬁe Asplund och Drottningholmsteaterns orkester under
ledning av Maria Lindal. Föreställningen spelas 7 och 8 juni. Läs mer
om föreställningen på sid 28 här
intill.
Inför säsongen 2014 har nämnden för stiftelsen Drottningholms
slottsteater givit teaterledningen
uppdrag och mandat att utveckla
teatern och orkestern konstnärligt.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Drottningholms slottsteaters säsong
inleds med bland annat öppet
hus för hela familjen i teaterns
Déjeunersalong. FOTO: SOFI SYKFONT

KAGGEHOLMS SLOTT

hälsar er välkomna till sommarsäsongen 2014!
Vi har öppet med slottscafé, B&B och utställning.

Mer info: www.kaggeholmsslott.se

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

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

Båtmotorer

Mångsidig konstnärsproﬁl
JUNGFRUSUND | Fram till den
22 juni ställer konstnärinnan
Katarina Wolf ut måleri och
blandteknik på Hantverksstallet.
Hon har alltid uttryckt sig på
olika sätt, måleriet tog fart på
allvar 2008.
Katarina Wolf är en mångsidig
person med en rad yrken och sysselsättningar i sitt bagage. Hon har
varit skribent och kåsör i en rad
större tidningar under många år.
2003 utbildade hon sig till sjuksköterska och har arbetat mycket inom
psykiatrin och med hemlösa. Men
hon nöjde sig inte med det utan
började att läsa teologi och prästvigdes 2012. Just nu arbetar hon i
Vantörs församling. Sedan några
år tillbaka ställer hon också ut sina
målningar.
– Egentligen har jag målat ända
sedan jag var barn, men jag började
mera massivt 2008 då en nära vän

dog. Då brakade det loss, det var
verkligen som en störtﬂod av tavlor
som kom då. Sedan har det fortsatt
på det sättet, berättar Katarina Wolf.
På frågan om vilka motiv hon
målar, berättar hon om en person
som kom in på en av hennes utställningar.
– Personen gick runt ganska länge
och sa sedan ”jag har inte känt någonting på ﬂera år, men nu känner
jag verkligen glädje”. Det är inte så
att jag målar föreställande, men jag
tror att den här personen kunde
identiﬁera sig med känslan i bilderna.
Segelbåtar är ett återkommande
motiv, de är oftast gjorda av skärvor,
glassplitter och av lite allt möjligt.
– Ibland seglar de upp och ner
och hit och dit, beroende på känslostämningen, säger Katarina Wolf.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS PÅ

BRANDSTATIONEN
Lördagen den 7 juni, kl. 10-15
Ekerö brandstation, Bryggavägen 10
Kom och träffa oss och få kunskap om hur du gör ditt hem
säkrare och lär dig göra rätt när det brinner.
Medverkar gör även Ambulanssjukvården, Bevakningstjänst,
Sjöräddningssällskapet och Civilförsvarsförbundet.
Åk gärna kollektivt eftersom antalet P-platser är begränsat.

på!
Passa din
Serva dare!
or
utomb

Varmt välkommen önskar
Södertörns brandförsvarsförbund
www.sbff.se z Tfn: 08-721 22 00 
www.facebook.com/sodertorn
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• Tipsa om
utställningar
och evenemang
som äger rum
på Mälaröarna!
De ska vara
öppna för en bred
allmänhet, utan
förpliktelser
annat än eventuell entrébiljett.
• Skicka till
red@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
MN ”På gång”
Box 100, 178 22
Ekerö
Manusstopp:
Torsdag före kl
12 en vecka före
utgivning.

UTSTÄLLNINGAR

Galleri Utkiken
I en minnesutställning visas konst
av Lisa Netz samt fotografier
med hennes tolkning av Ekerö C.
T.o.m. 19/6. Kulturhuset, Ekerö C.
Hantverksstallet
Katarina Wolf – måleri och blandteknik, t.o.m. 22/6. Jungfrusund.

kammarorkester, högtidstal och
nationalsången. Kl 15 konsert i
Dejunésalongen, Drottningholms
slottsteater. Drottningholms slottsförvaltning bjuder på visningar av
parken och av Kina slott (Drottningholms slott är däremot stängt, på
grund av dopförberedelser). 6/6
kl 11-17. Samarr: Ekerö kommun/
Drottningholms slottsförvaltning.

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

EVENEMANG


Nationaldagsfirande
Ekerö kommuns nationaldagsfirande i Drottningholms slottspark.
Från kl 11 pyssel- och sminkbord
uppdukat på teaterplan vid
Drottningholmsteatern. Kl 12.45
nationaldagsparad med trummor
och flaggor till scenen vid Kina slott.
13-14.30 nationaldagskonsert på
utescenen vid Kina slott med bland
annat sångsolist från Drottningholmsteatern, Ekerö kulturskolas

Sommarfest i centrum
Berglunds tivoli, clown, brandförsvaret är på plats, butikerna
har extra bra erbjudanden under
hela dagen. Kom och lös Ekerö
centrums egna sommarkryss med
start kl 12. Andreas Löfgrens trio
ledsagar med musik och underhållning. Gästartist: Jan Johansen med
skivsignering ca kl 12.30. Ponnyridning från Ekerö ridskola kl 14-16.
Ekerö centrum 7/6 kl 10-15.
Konsert
”Hemma från Krakow” – Ekerö kyrkokör tillsammans med solist Lennart Lundblad sjunger sånger från
sitt ”Krakow-program”. Dirigent:
Kerstin Baldwin. 8/6 kl 18, Ekerö
kyrka. Arr: Ekerö pastorat.
Sommarboken
Läs fem böcker under sommarlo-

vet och få en bok. Man läser fem
böcker och skriver vad man tyckte
om dem. Alla barn 6 -16 år får vara
med. Hämta lapp på biblioteken.
9/6-29/8, biblioteket, Ekerö C,
Barnens eget bibliotek, Stenhamra.
Sopplunch
Hemlagad soppa, ostsmörgås,
kaffe på maten, pris: 35 kr. Alla är
välkomna att deltaga. 10/6 kl 11,
Stockbygården, Klyvarestigen 1,
Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten för äldre / Ekerö kommun.

Bokskogskonsert
Mälaröarnas musiksällskap spelar i
bokskogen. Dirigent: Magnus Båge.
Konsertmästare: Helena Hansson.
14/6 kl 15, bokskogen i Ekebyhovsparken, reserv vid dåligt väder:
Mälarökyrkan.

Bingo
10 kr/bricka. Alla är välkomna att
deltaga. 10/6 kl 11.45-13, Stockbygården, Klyvarestigen 1, Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten
för äldre / Ekerö kommun.

Kulturdag för alla
Kulturdag med temat ”Konsten att
återvinna”. För hela familjen med
musik, hantverk, konst, hunduppvisning, auktion på uppiffat återvinningsmaterial, lekar och annat skoj.
Slottskafféet öppet. 15/6 kl 12-16,
Ekebyhovs slott. Samarr: Ekerö
dagligverksamhet, Ekebyhovs slott,
Ekerö kommun.

Stickcafé
Sticka, virka eller brodera. Alla välkomna att deltaga. 11/6 kl 9-12.
Stockbygården, Klyvarestigen 1,
Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten för äldre / Ekerö kommun.

Biodling
Mälaröarnas biodlareförening har
möten i bigården i Ekebyhovs
slottspark, samtliga möten är
öppna för intresserad allmänhet.
15/5 kl 15-16.30.

Veterandagen
Flygplan, motorcyklar, bilar. Parkering “icke-veteranbilar: 50 kr, övriga
fri entré. Gärna tidsenlig klädsel.
14/6 kl 10-17, Skå Edeby flygfält.

Vinnare till radiofrågan!
FRÅGA 23 MAJ: Vad hette Ralph Erskines första bostad som han byggde i Sverige, den som var
endast 20 kvadratmeter och ﬁnns i kopia på Lovön? Svar: Lådan
Håkan Bolander vann två luncher på RESTAURANG JUNGFRUSUND
FRÅGA 30 MAJ: Vad kallas rishögen som ligger vid sidan av Ekerövägen och ovanför Asknäs?
Svar: Fantans hög
Birgitta Pernkrants vann ett paket med träolja, rengöring samt penslar hos COLORAMA TRÄKVISTA

Veckans radiorecept!
Ditt lokala morgonprogram
med Ewa Linnros och Joakim Jonsson

GOD MORGON

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

Lyssna igen 13 juni!
God morgon Mälaröarna sänder inte den 6 juni
men den 13 juni är vi åter med ett fullspäckat
program.
Möt bland annat Veterandagsgeneral
Niclas Bååth som berättar om årets veterandag
på Skå Edeby ﬂygfält.
Socialdemokraternas och Moderaternas lokala
representanter kommer till studion och så blir
det två tävlingar med ﬁna vinster.
Detta och mycket mer 13 juni klockan 7 till 9.
Vi hörs!
Ewa och Joakim

Under senaste matlagningsstunderna i radion presenterade ICA TAPPSTRÖM tips på hur man tillagar:

Getostgrillad paprika

Grillad tonﬁsk med en ljummen grekisk sallad
Tonﬁsken är en ypperlig ﬁsk att grilla, men tänk på att den inte
ska genomstekas, utan serveras ordentligt ”röd” för bästa smak
och saftighet! Den blir torr och tråkig om den grillas för länge.
Be gärna din ﬁskhandlare att skära små men tjocka skivor, som
”tournedoser”, snarare än stora, platta!
4 port
z 800 g tonﬁsk
z 2 msk färsk, hackad, oregano
z salt & peppar
z lite olja till grillning
Ljummen Grekisk sallad
z 1 rödlök
z 2 paprikor, gärna gula
z 4 tomater
z ½ gurka, inkråmet urskrapat
z 200 g grekisk feta
z 1 krm svartpeppar
z 2 msk färsk oregano
z 1 msk balsamvinäger
z lite strimlad färsk basilika
z svarta oliver, gärna Kalamata
z olivolja
z salt & peppar
Gör så här:
Skär paprika, tomater, gurka
och lök i små bitar. Blanda
alla grönsaker med oliverna
och osten. Krydda med salt,

peppar, basilika och oregano.
Droppa över vinäger och lite
olja. Lägg i en ugnsfast form
och baka i ugnen i 150º i ca
15 minuter tills salladen är
ljummen och fetaosten smält
en aning. Alternativt kan du
forma en ”skål” av folie, lägga
salladen däri och värma den
på grillen samtidigt som du
grillar tonﬁsken.
Pensla tonﬁsken med lite
olja och klappa in salt, peppar
och oregano runt om. Lägg på
en het grill!
Gott till är en bakad potatis
fylld med en örtkräm eller
vitlökssmör. Den kräver dock
en tidig start på grillen! Att
grilla tonﬁsk är som oxﬁlé ungefär, låt ﬁsken ligga framme
ett tag, grillas runt om och
kärnan får gärna vara rosa.
Genomstekt tonﬁsk blir torr
som skosula.
z

4 port
z 8 röda paprikor
z 2 msk olivolja
z 1 tsk salt
z 2 krm svartpeppar
z 400 g getost
z 4 msk ﬂytande honung
Tillbehör
z ruccolasallad
z pinjenötter
z en skvätt olivolja
z ﬁnstrimlat äpple

Gör så här:
Dela paprikorna i två eller
fyra delar, ta bort kärnhuset
och vänd delarna i olivolja.
Salta och peppra.
Riv getosten, blanda med
honung och klicka ner i
paprikan.
Lägg dem på grillen med
skalsidan ner och grilla ca 8
minuter.
Servera med en härlig
sallad på ruccola, pinjenötter, en skvätt olivolja och
ﬁnstrimlat äpple.
z

Grillad ananas med glass och lönnsirap
4 port
z 1 ananas
z 1 msk olja
z 1 dl lönnsirap
z 1/2 paket vaniljglass eller
kokosglass
z kokos
Gör så här:
Ananas går utmärkt att
grilla. Skär den först i klyftor
på längden och skär sedan

bort rotstocken. Pensla
snittytorna med olja. Grilla
ananasen ca 4 minuter på
varje sida.
Värm lönnsirapen under
tiden i en liten kastrull på
grillen. Servera de nygrillade
ananasklyftorna på tallrikar
med vanilj- eller kokosglass
och den varma lönnsirapen.
Garnera gärna med kokos.
z

50 år sedan



Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!
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Bland rymlingar
och näpna dansöser
Näpen vårbalett visas i buskteatern våren 1964 och ungefär samtidigt, gör en intern
ett misslyckat försök att ta sig
ut i friheten.
Lovö rödakorskrets och Rädda
barnen på Mälaröarna gör en
stor succé med ett gemensamt
arrangemang
i
Drottningholmsparken, där huvudframträdandet görs av eleverna i fru
Regina Beck-Friis balettskola.
Anhöriga har mötts upp i stora
skaror och en bössinsamling ger
cirka 550 kronor.
”Balettskolan har blivit en
populär institution under fru
Beck-Friis ledning och det var
en förtjusande rad små danserskor som trippade och svävade
fram i parkens buskteater, ivrigt
applåderade av stolta mammor
och pappor. Bland annat dansade
en näpen skara ﬂickor en sirlig
menuett, ackompanjerad av fru
Beck-Friis.
Från den näpna skaran till en
betydligt mindre näpen person,
nämligen en intern från alkoholistanstalten på Svartsjö. Denne
intern bestämmer sig för att
rymma men, då som nu, ställer

broarna på våra Mälaröarna till
det.
Mannen har från anstalten,
begett sig till Ricksätra, där han
byter ut de statliga blåkläderna
mot en elegant kostym. Var han
fått tag på denna, framgår inte av
texten. Sedan beställer mannen
taxi från Stenhamra.
”Chauffören kunde inte ana
att hans välklädde passagerare
var en anstaltsrymling. Man for
mot Tappström och där ﬁck rymlingen av någon anledning för sig
att Stockholm låg åt Ekeröhållet.
Han bad chauffören att köra över
Tappströmsbron och eftersom
denne inte hade riktigt klart för
sig vart passageraren skulle, lydde han villigt order.”
När man kommer till Tappström upptäcker dock rymlingen
att han beﬁnner sig på fel väg och
ber chauffören att vända. Men nu
har Tappströmsbron öppnats för
att släppa igenom en båt. Denna

”...hans välklädde
passagerare var en
anstaltsrymling”
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EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

b ld
EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se
Köpa dator
med
installation?
Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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broöppning ska visa sig bli förödande för rymlingen, för medan
man väntar på att bron åter ska
öppnas, kör en polisbil upp bakom taxin. Det är Färentunapolisen som har fått ett larm om att
en intern rymt från Svartsjö och
en konstapel har satts att spana
efter rymlingen. Ett vittne har
också rapporterat att rymlingen
setts i en bil.
”Nu hade slumpen alltså ordnat det så listigt, att den efterspanade satt i ena bilen och spanaren i den andra.”
Broöppningen tar ganska lång
tid och medan polisen sitter och
väntar, börjar han granska passagerarna i de andra, köande fordonen. Han tycker att mannen i
bilen framför ser påtagligt nervös ut och polisen stiger ut för
att göra en rutinkontroll.
”När han frågade internen
om namnet, rusade denne ut ur
taxin och ut på ett gärde. Polisen
sprang efter och snart var rymlingen fast.”
Det är med andra ord inte alltid av ondo med broar som stoppar traﬁken.

Bärbar eller
stationär
dator?
Ring

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

Graciösa små ballerinor i Drottningholmsparken. Helen Bergström,
Brostugan och Kerstin Strandberg, Hogsta.
Foto: MN:s arkiv

Varmt välkommen
Katarina: Aukt Hudterapeut,
Nagelterapeut
IPL terapeut
Gunilla: Dipl Massageterapeut
Ulrika: Dipl. Med. Fotterapeut
Sandra: Aukt. Hudterapeut
Make-up artist
Pelle: Dipl. Massör

Fler nyheter
på hemsidan
NYHET
Vill du slippa celluliterna, slapp mage, gäddhänget
i sommar. Nu kan vi som enda salong på Ekerö
erbjuda Omorphia behandlingar.
Boka gratis konsultation

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

...det är jätteroligt med alla besökare som kommer från hela
Birgitta Almgren, MäRK
Stockholmsområdet och tävlar hos oss”

Många deltagare i MäRK-hoppet
HÄSTHOPPNING | Helgen 31
maj och 1 juni arrangerade
Mälaröarnas ridklubb tillsammans
med Kärsgatans ridsällskap, en
lokal hopptävling för ponny och
häst. Närmare 70 ryttare deltog
under dagarna.

8ijW ^[ccWhojjWh[ \hd CbWhWhdWi h_ZabkXX Xb[l Bek_i[ 7dZ[hX`ha iec h[Z \[b\h_jj _ \hijW
abWii[d$

^effjlb_d] eY^ abkXXjlb_d]Wh _
Zh[iioheY^^effd_d]$
CbWhWhdWih_ZabkXXhZ[dh_ZabkXXiecj_bbiWccWdic[Z;a[h
H_ZiaebW X[Zh_l[h l[haiWc^[j _
;a[Xo^el$
ÅL_XhkaWhehaWc[Zjlj_bbjh[iZWdW ^h jlb_d]Wh f[h h c[d Z[j
ahli cd]W _Z[[bbW ahW\j[h \h Wjj
ehZdW Z[iiW jlb_d]Wh$ C[d Z[j h
`jj[heb_]j c[Z WbbW X[iaWh[ iec
aecc[h \hd ^[bW IjeYa^ebciechZ[j eY^ jlbWh ^ei eii" i][h
8_h]_jjW7bc]h[d\hdCbWhWhdWi
h_ZabkXX$

Under söndagen jlbWZ[ Zho]j +&

FbhZW][dlWhZ[jjlb_d]\hfeddo$ JejWbj jlbWZ[ (' hojjWh[ \hd
IjeYa^ebciZ_ijh_aj$Jlb_d][d][dec\hZ[i_jh[eb_aWabWii[h$
Feddoi jlbWh _ eb_aW aWj[]eh_[h
iec _dZ[bWi [\j[h ijehb[a f feddod$ ? abWii [jj ÓYa WbbW iec h[Z
\[b\h_jj hei[jj eY^ ÈCHA# ijWbbfbWYa[jjÈ$
? abWii jl eY^ jh[ i[]hWZ[ 7blW
Chj[diied" @eif^_d[ @W^d" 9ehd[b_WBkdZX[h]eY^?pWX[bbWDele$

hojjWh[$ :[bjW]WhdWaec XZ[ \hd
IjeYa^ebci Z_ijh_aj eY^ l[d \hd
Ad_lijWeY^Lij[hl_a$
I[]hWZ[ c[Z debb \[b eY^ XijW
j_Z]`ehZ[?iWX[bb[B_dZijhc"7dd
FedY[Z[B[edeY^J_jj_HWfWfehj$
8ijW ^[ccWhojjWh[ \hd CbWhWhdWih_ZabkXXXb[lB_dZWM[hd]h[diec^WcdWZ[f'/0Z[fbWji_
abWii'$
Tävlingen var denjh[Z`[iecCbWhWhdWi h_ZabkXX WhhWd][hWj _ h$
?^ijWhhWd][hWhabkXX[dh[]_edWb

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FOTO: IRENE MYRIN

Linda Werngren från MäRK hamnade på 19:e plats i klass 1.

Daniel – hoppfull junior i dubbel bemärkelse

Nya vinster för Rastaborgslaget

TRAMPOLIN | Daniel Åkerman
från Färingsö har bokstavligt
talat hoppat upp i sin sportgrens
karriär.

DRESSYR | Den 25 maj gick finalen i ponnyallsvenskans division
1 dressyr på Sandö, Värmdö.
Trots tuffa bedömningar lyckades
Rastaborgs lag bli 2:a i tävlingen.

Jh[jjedh_][ :Wd_[b va[hcWd \hd
<h_d]i jWh jeffbWY[h_d] [\j[h
jeffbWY[h_d] _  ]ocdWij_a]h[d[d
ÈjhWcfeb_dÈ$ >Wd aec c[Z _ `kd_ehbWdZibW][jeY^jlbWZ[_c_jj[dWl
cW` _ CbdZWb%=j[Xeh] f IC _
jhWcfeb_d eY^ :CJ ZkXX[b c_d_jhWcfeb_d$
:Wd_[bje]i_bl[h_:CJeY^Xhedi
_ `kd_eh#IC jhWcfeb_d$ >[b][d \h[
Z[j je] ^Wd ]kbZ _ jhWcfeb_d abWii
(_Il[diaWYkf[di(0WZ[bjlb_d]Wl
\ohWeY^b[Z[h`kijdkjejWb[d$
DijWijehWjlb_d]lWhkdZ[hAh_ij_ ^_cc[b\hZi^[b][d _ >[hhb`kd]W$

;d ijeh _dj[hdWj_ed[bb jlb_d] iec
^[j[h È\h_lebj[d YkfÈ Zh Z[j aecc[h jlbWdZ[d \hd ^[bW lhbZ[d$
JejWbj jh[jjed dWj_ed[h Z[bje] c[Z
Y_haW+&&]ocdWij[h$
:Wd_[baecf''0[fbWji_jhWcfeb_d"abWiiK')#'*8eoi$?:CJK')#
'*b]^Wdjh[W_alWb[jc[dc_iiWZ[
[dbWdZd_d]_ÓdWb[deY^ibkjWZ[f
[djjedZ[fbWji$
:Wd_[b^Wh^effWjijkZicWjjWi[ZWd^WdlWh\[ch"c[d^WdXh`WZ[
jhdW ]ocdWij_a]h[d[d jhWcfeb_d
\h jh[ h i[ZWd$ (&') >Wd aec f
\[cj[fbWji_kd]Zeci#ICeY^jejWbjf(0WfbWjiWl[jjj`k]ejWbjlbWdZ[ _ Z[ *0W Z[bjlb_d]WhdW _ Il[diaW
Ykf[d$

?jlb_d][daecHdiHAf\hijW
fbWji$:[iikjechadWZ[cWd_^ef
h[ikbjWj[d\hWbbWjh[ec]d]WhdW_
Z_l_i_ed ' eY^ l[d Zh Xb[l Hdi
i[]hWh[ c[Z HWijWXeh] f WdZhW
fbWji$:[jXb[lhei[jj[heY^fbWa[jj[h
XZ[\hdWhhWd]h[dI`l_bbWdiHA
eY^\hdH_Zifehj\hXkdZ[j$

IeÓWeY^FkYY_d_aecl[d(0W_dZ_l_Zk[bbj_aWj[]eh_:$
C[d _dj[ de] c[Z Z[jjW" HWijWXeh]aecfWdZhWfbWjidhZ[jlWh
ÓdWb_FeddoWbbil[diaWdiZ_l_i_ed)
_^effd_d]$
z

Den här gången lWh Z[j \b`WdZ[

Daniel tog silver i DMT och brons i
junior-SM trampolin i maj.

EWAN LINNROS

FOTO: SOPHIA ÅKERMAN

ewa@malaroarnasnyheter.se

[a_fW][c[Z0IeÓW8kia^[ÅFkYY_d_"@[ddo=b[X[d_kiÅD[ce"CWh_[
=b[X[d_ki Å IjeYaceii[di J_dZhW
eY^DehW<hecÅ:Wh_cWdFem[h$

FOTO: ANN FROM

Glada 2:a-pristagare.

Matcher & tabeller
DET HÄNDER TILL DEN 19 JUNI
FOTBOLL | Damer div 3A : 14/6 kl 17:30 Träkvistavallen: Ekerö IK - Sollentuna FK Herrar div 2 sö. Svealand: 14/6 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - SmedbyAIS Herrar div 4 Mellersta: 7/6 kl 14Svanängens IP: Skå IK
& Bygdegård - Värtans IK  Herrar div 6 B: 13/6 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Wollmars FF 14/6 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF - FC Björnligan

Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

LÄGET 2 JUNI
FOTBOLL

FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

Herrar div 4 Mellersta
Älta IF
8
Värtans IK
7
FC Stockh.Int.
8
IFK Lidingö FK
8
Ingarö IF
9
Ängby IF
7
Vasasällskapet FK 7
FC Krukan
8
Vasastan BK
7
FC Andrea Doria
8
Skå IK & Bygd.
8
Mälarhöjdens IK
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
2
2
1
2
1
1
0

1
1
1
3
3
5
2
2
2
2

0
1
2
2
2
1
3
4
4
5

30
17
12
7
13
16
10
4
6
6

-

4
10
9
9
16
13
13
12
19
16

19
16
13
9
9
8
8
5
5
2

1
0
1
3
0
2
2
4
1
2
2
3
6
3

2
3
2
2
5
4
4
3
5
4
5
5
3
7

17
24
20
19
16
15
14
15
14
10
8
11
7
7

-

9
11
13
11
13
16
17
9
17
11
17
17
13
23

22
21
19
18
15
14
14
13
13
11
11
9
9
3

FOTBOLL
6
6
5
4
4
4
4
3
2
1
1
1

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

1
1
2
3
4
3
3
5
3
4
6
6

25
15
26
18
11
16
13
13
10
15
8
7

-

9
8
13
8
17
12
13
13
15
21
24
24

19
18
16
13
13
12
12
9
8
6
4
3

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

7
7
7
7
6
7
7
6
7
7

7
4
4
4
3
2
2
1
1
0

0
1
1
0
1
2
1
3
1
2

0
2
2
3
2
3
4
2
5
5

30
19
17
18
17
10
16
13
10
9

-

6
15
16
14
12
20
18
16
21
21

21
13
13
12
10
8
7
6
4
2
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Goda chanser till serieseger

Skol-DM för tjejer

 LÄGET I LAGET

FOTBOLL | Årets upplaga av SkolDM blev återigen ett lyckat evenemang – 63 matcher under en och
samma dag spelades av tjejer från
årskurs 3 och 4 i Ekerö kommun.
Solen sken från en klarblå himmel
över Träkvistavallen när tjejer från
årskurs 3 och 4 samlades för årets
upplaga av Skol-DM, i arrangemang
av Ekerö IK och Skå IK den 22 maj.
Det var nog en och annan som kom
hem med en bränd näsa denna dag.
– På förmiddagen var det årskurs
3 som tog planerna i besittning och
kämpade om att få skolans namn ingraverat på vandringspokalen. Efter
36 matcher återstod bara ﬁnalen dit
Sandudden och Träkvista hade tagit
sig. Det blev en jämn kamp som ﬁck
avgöras på straffar och Träkvista
gick segrande ur striden, berättar
Eva Liljeros, Skå IK.
Efter lunch var det dags för årskurs 4 att kämpa om bucklan. När
25 matcher hade spelats var det Ekebyhov och Stenhamra som skulle
göra upp i ﬁnalmatchen.
– Det var fantastiskt att se tjejerna kämpa trots trötta ben. Ekebyhov hade lite mer ork kvar och tog
till slut hem segern. Förutom alla
duktiga spelare ska alla tjejerna som
ställde upp som domare uppmärksammas. Utan dem hade inte och
arrangemanget ﬂutit på så bra, säger
Eva Liljeros.

FOTBOLL | Med en placering mitt
i division 3A-tabellen är Ekerö
IK:s damfotbollslag nöjda med
resultatet så här långt och har
gott hopp om att så småningom
vinna hela serien.
– Vi har fått jobba lite med truppen
i början av säsongen och bland annat tagit in tjejer från 98-laget, men
nu ser det stabilt och lovande ut,
berättade Thomas Hjelte, sportchef
Ekerö IK, i en intervju nyligen i radioprogrammet Godmorgon Mälaröarna.
Han berättade också om det goda
publikstöd som brukar ﬁnnas under hemmamatcherna.
– Det brukar komma mellan 75
och 100 besökare under matcherna, vilket är bra. Vi jobbar också i
styrelsen med att förbättra matcharrangemangen och hoppas på att

locka ännu ﬂer framöver, sa Thomas Hjelte.
Även Kjell Hellström, som är ansvarig för damseniorerna är positiv
till resultaten så här långt.
– Säsongen har gått bra med tanke på att vi har många nya spelare i
laget och en del skador. Tränaren
Fredrik Tamker har försökt spela
ihop laget. Vi hade uddamålsförlust
med 2-1 i de första två matcherna
har följts av två 2-1 vinster samt två
oavgjorda matcher, berättar han och
konstaterar att tre av de nya spelarna har gått in direkt i startelvan.
– Serien är jämn och alla slår varandra. Det skiljer inte många poäng
mellan toppen och botten. En vinst
kan innebära att helt plötsligt ligga
topp tre istället för i botten, men
om spelet sätter sig ytterligare kan
vi slå alla lag i serien, säger han.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ekerö IK:s damlag hade en intensiv start på säsongen, men har nu ett bra och
stabilt lag med gott hopp om att placera sig bra i den jämna serien.
FOTO: EIK

Löpningsframgångar i Sydafrika

Troxhammars golfklubb 25 år

ULTRALÖPNING | Ultralöperskan och ekeröbon Sophia Sundberg placerade sig på plats 12 i Comrades Marathon i Sydafrika den 1 juni.

GOLF | Under året firar Troxhammars golfklubb 25-årsjubileum med
allehanda evenemang.

I det 89 kilometer långa loppet placerade hon sig på plats 12 av 1690 kvinnliga startande och totalt på plats 276 av 8376 löpare.
På 7 timmar och 6 minuter tog sig Sophia Sundberg från Pietermaritzburg till Durban på banan vars högsta punkt är 810 meter över havet.

– Vi kommer ha en stor jubileumsfest för våra medlemmar i mitten av juni,
men det kommer även bli en del andra arrangemang, berättar Pelle Sättare,
VD.
Under den traditionella ”Golfveckan” som äger rum den första veckan i
juli kommer jubileet även att uppmärksammas.
z

z

KÖPLÄGE!

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

MED
UTRUSTNINGSPAKET VÄRDE:

 KORT OM SPORT

PRISSÄNKT!
SPARA:

40.000 kr

22.500 kr

Fabia Drivers Edition fr. 124.900 kr

Roomster TSI 86. Nu 129.900 kr

SIGN&DRIVE - 1.695 kr/mån

SIGN&DRIVE - 2.195 kr/mån

MED DRAGOCH PLUSPAKET
SPARA:

PLUSPAKET MED
AMUNDSEN NAV.
SPARA:

19.400 kr

15.900 kr

SIGN&DRIVE {n}}|}}o²{j}}Ón{|tjov²surpqn}j}}t²{jnw
ny ŠKODA. Förutom att kontantinsatsen är 0 kr ingår även service. Allt till en överkomlig månadskostnad. (Gäller 36 mån, 4500
mil med ett garanterat restvärde.)

Octavia Combi TSI 105 fr. 179.900 kr

Rapid Spaceback TSI 105 fr. 149.900 kr

SIGN&DRIVE - 2.595 kr/mån

SIGN&DRIVE - 2.295 kr/mån

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 Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Nybilsgarantin 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.

Stockholm
www.skodastockholm.se

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

z
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| sporten

Hänsyn krävs från båda håll
CYKLING | Varje vecka trampar ett
par hundra cyklister fram utmed
kommunens landsvägar och fler
blir det i takt med att sporten blir
en allt populärare motionsform.
För att undvika olyckor och frustration krävs dock ett stort mått
av hänsyn och respekt från båda
cyklister och bilister.
– Bilisterna riskerar att få plåtskador,
men vi riskerar att dö och därför är
det viktigt att öka förståelsen för
vad det är vi gör. Vi är inte ute och
cyklar på vägarna för att retas, som
en del bilister tycks tro, konstaterar
Henrik Nilsson, Fredrikhof cykelklubb. Han är förutom cyklist även
ekeröbo och bilist, så han känner till
problemen som ibland uppstår med
att samsas på vägarna, även ur bilförarperspektivet.
Varje vecka organiserar klubben,
som har nära 2 000 medlemmar, tre
cykelträningar på Mälaröarna. Starten sker vid Brostugan på Kärsön
och oftast cyklar de längst ut på Färingsö och vänder sedan tillbaka.
Det händer även att de ger sig ut mot
Munsö, men inte lika ofta.
– Främst cyklar vi på Mälaröarna
för att det är bra vägar med lite traﬁk och välvilligt inställda bilister. På
Färingsö ﬁnns det också en lämplig
cykelbana, som går ganska långt ut,
berättar Henrik Nilsson.

Det leder in på den fråga som bilister
oftast tar upp allra först när de träffar
en cyklist: Varför cyklar ni på vägen
när det ﬁnns en cykelbana?
– De ﬂesta cykelbanor är inte konstruerade för cyklister som kommer
i en klunga. Oftast ﬁnns där både
barnvagnar, hundar och små barn på
trehjulingar, vilket gör det olämpligt
för oss att cykla där.
När det går använder de dock cy-

kelbanorna, berättar han och hänvisar till exempel till Lovö där de aldrig
cyklar på vägen.
Att det skulle vara olagligt att cykla på vägbanan när det ﬁnns cykelväg, vilket emellanåt används som
argument i debatten för att få bort
cyklisterna från vägarna, stämmer
dock inte.
– Olagligt är det bara om det ﬁnns
skyltar som talar om att det inte är
tillåtet. Man kan se gång- och cykelbanorna som en service, som man
kan använda om man vill, konstaterar Kjell Lindgren, talesperson för
polismyndigheten i Stockholms län.
Fråga nummer två som bilister
ofta ställer är varför de cyklar i bredd
och därmed blir svårare att köra om.
– Om det är uppåt tjugo, trettio
cyklister i grupp som vi ibland är,
skulle det bli ett väldigt långt led
och förmodligen bli ännu svårare
att köra om. Dessutom är cykling

När cyklisterna tar sig fram i bredd är det både för att göra omkörning lättare, men även av sociala skäl.
FOTO: OVE WESTERBERG

en social aktivitet, vilket gör att vi
inte vill sprida ut oss alltför mycket.
Det är ju också så att bilisterna inte
har monopol på vägarna, utan vi har
också rätt att köra där.
Generellt sett upplever dock Hen-

rik Nilsson att mälaröbilisterna är
hänsynsfulla och endast i undantagsfall får för sig att statuera exempel och kasta sig in framför en
klunga cyklister efter en omkörning.

– Det ﬁnns ju naturligtvis även cyklister som bär sig illa åt. Vi har dock
en säkerhetsgenomgång inför varje
träning och använder ett väl utvecklat signalsystem för att kommunicera när vi cyklar.
Kommunens nya gång- och cykelplan som MN skriver om på sidan
14 kommer erbjuda ytterligare möjligheter att cykla säkert på Mälarövägarna. Henrik Nilsson har ännu inte
sett planen men välkomnar den.
– Allt som främjar cykling är po-

sitivt. Jag hoppas att utbyggnaden
kommer att genomföras och på ett
cyklingsbart sätt, säger han och
hänvisar till att en del kommuner
har brustit i genomförandet när de
byggt ut sina cykelstråk och till exempel gjort alltför tvära kurvor eller
placerat skyltar på ett olämpligt sätt.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

+

=

SANT!

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

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

fokus
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• Fokus tar upp aktuella
ämnen som kräver lite
större utrymme och mer
analys än vad som ryms på
insändarsidan.
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad
som lämpar sig som
inlägg och även att korta
dem.
• Att MN publicerar ett
inlägg under fokus betyder
inte att redaktionen ställer
sig bakom de åsikter som
där framförs.
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Ungdomsting ger
unga plats i politiken!
Antalet medlemmar i
de politiska partierna
har sjunkit drastiskt de
senaste tjugo åren. Idag
är endast cirka 3 procent
av befolkningen medlemmar i ett politiskt parti.
Av dessa är det endast en
mindre del som är aktiva
som politiker i våra kommuner.

S

amtidigt ansvarar denna lilla
andel för att fatta stora beslut
om hur vi ska fördela våra
skattepengar samt hur vi ska
utforma de delar av samhället vi valt
att sköta om gemensamt – välfärden.
Detta gör oss i Folkpartiet bekymrade.
Tanken med vår representativa
demokrati är att medborgarnas vilja
och prioriteringar ska fångas upp och
omsättas i politiska beslut av oss politiker som genom val fått medborgar-

nas förtroende att sköta vårt välfärdssamhälle.
Ekerö är en av Sveriges yngsta
kommuner. Cirka 33 procent av
kommunens befolkning är 24 år och
yngre. Merparten av oss som på fritiden valt att engagera oss politiskt
är medelålders eller äldre. För unga
människor idag är det inte längre
särskilt attraktivt att engagera sig i
ett politiskt ungdomsförbund. Detta
trots att ungdomars engagemang
enligt alla undersökningar inte har
minskat, utan funnit andra former.
I Ungdomsbarometern 2014 (årlig
undersökning av ungas värderingar
och tankar om framtiden) slås fast att
unga fortfarande anser att rösta och
att aktivt medverka i organisationer
är det mest effektiva sättet att påverka
samhället. Trots detta väljer allt färre
att organisera sig i de traditionella politiska partierna.
Även om mycket av dagens aktivism sker via digitala nätverk ﬁnns
fortfarande viljan att organisera sig
för ett gemensamt intresse. Idag
har till exempel Sveriges frimärksungdom ﬂer medlemmar än något
enskilt politiskt ungdomsförbund.

Sverok (Sveriges roll- och konﬂiktspelsförbund) som är landets största
ungdomsorganisation, samlar över
135 000 medlemmar vilket är många
ﬂer än alla politiska ungdomsförbund
tillsammans. För Folkpartiet är detta
en viktig signal till oss politiker. Vi
politiker måste hitta andra sätt att
möta unga och på allvar ta till oss deras åsikter och tankar.

”... unga mälaröbor
får komma till tals vad
gäller viktiga samtidsoch framtidsfrågor”
Rädda Barnen publicerade i maj rapporten ”Ung röst Ekerö” som belyser
barn och ungas tankar med utgångspunkt från FN:s barnkonvention.
I rapporten framgår att 63 procent
anser att de har små eller inga möjligheter att föra fram sina åsikter till
dem som bestämmer i kommunen.
Ytterligare 29 procent svarar att de
inte vet. För Folkpartiet står det klart
att vi aktiva politiker måste hitta sätt
att ge våra ungdomar möjlighet till
inﬂytande och påverkan på politiken.

Därför vill vi att Ekerö ska etablera
ett ungdomsting där unga mälaröbor får komma till tals vad gäller våra
viktiga samtids- och framtidsfrågor.
Flera kommuner runtom i Sverige
har sedan länge välfungerande ungdomsting där ungdomar samlas några
gånger om året för att diskutera, debattera och komma fram till vilka
frågor man vill driva. Meningen med
ungdomstingen är att unga människor på ett konkret sätt ska kunna påverka de politiska prioriteringarna i
kommunen. I Värmdö kommun har
till exempel ungdomstinget drivit
igenom förändringar vad gäller placering av fritidsgårdar, belysning på
allmänna platser och förändrade tider
för kollektivtraﬁken.
Utöver att ge påverkansmöjligheter här och nu, kan ungdomstinget
förhoppningsvis inspirera unga människor att delta aktivt i samhällslivet
för att kanske i framtiden, bli de som
tar ansvar för att förvalta och utveckla vår gemensamma välfärd. Det
här handlar inte om valet 2014. Det
handlar om framtiden för Ekerö.
Göran Hellmalm, Folkpartiet

Vad vill du göra idag?
Unikt bostadshus med gym och café!
VÄLKOMMEN PÅ VISNING. RÅCKSTA GÅRDSVÄG 5,
SÖNDAG 8 JUNI KL. 12-13 PÅ VÅNING 13 & 15!

SE DIG OMKRING
I VÅRA TRE UNIKA
VISNINGSLÄGENHETER

Vattenfalls kulturmärkta 50-talshus i
Råcksta förvandlas just nu till ett unikt
bostadshus. Vad sägs om att kunna ta
hissen ner till husets dygnet-runtöppna
J\PHOOHUXSSWLOOHQPDJQL¿NWDNWHUUDVV
på 16:e våningen. Del i övernattningslägenhet ingår. Köper du en 3:a eller 4:a
LQJnUIULSDUNHULQJLWYnnU9LOOGXKDÀHU
VNlODWWÀ\WWDLQ"%|UMDPHGDWWWLWWDLQSn
vår stora visningsdag den 8 juni.
peabbostad.se
Kontakt: Leif Johansson, tel. 070-562 73 93
leif.johansson@svenskamaklarhuset.se

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

• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
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Till berörda politiker och
IV[^IZQOIXs<ZIÅS^MZSM\
Öppet brev till berörda politiker
och ansvariga på Traﬁkverket. Vi
är en Facebook-grupp som har
som mål att påverka politiker och
tjänstemän att försöka förbättra
för pendlare på Ekerö. Vi vill med
detta brev be om förståelse för
den situation som vi beﬁnner
oss i.

ningar för att underlätta pendlarnas
dagliga situation. Exempel på förslag
från oss pendlare är:
IdWXXWXj\hX_dZ[bi[hj_bbY_jo
IWcad_d]_XkiiÓb
8o]]Wkjj_bb*#Ób_]l]
H[l[hi_XbWah\bj
F[dZ[bfWha[h_d]Wh
<h_\h`W
B_dXWdW
<hbd]WDeYa[XoXWdWd
8o]]W]d]jkddbWh_ijbb[j\h
övergångsställen längs vägen från
Ekerö till Brommaplan
Traﬁkverket har genomfört en
studie (start 2012 klar 2013) som
skulle ge ett svar/rekommendation på lösningar. Hela studien
visar på en total oförståelse för dem
Traﬁkverket ﬁnns till för. Den åtgärd
som skulle minska ﬂest antalet bilar
var bland annat ﬂer bussar, infartsparkering och bättre cykelparkering
vid busshållplatser. Detta skulle
minska antalet bilar med 45 till 105
bilar under rusningstraﬁk. Totalt är
det cirka 20 000 fordon per dygn
på väg 261, beakta att dessa siffror
är några år gamla. Inget i rapporten
talar om påverkan av traﬁksituationen genom avspärrningar av väg

261, ombyggnad Brommaplan eller
underhåll T-banans gröna linje.
Nu till det verkliga problemet
som är akut nu! Samordna och arbeta
tidseffektivt på Ekerövägen nu.
För tillfället sker det underhållsarbeten på Drottningholmsbron
med avstängningar av en ﬁl
som följd. I höst ska en ﬁl på
Nockebybron stängas av. Resultatet
av arbetet genererar enorma köer
på morgon och eftermiddag.
Kösituationen var svår redan innan.
I upphandlingsunderlaget till entreprenören står inget om hur lång tid
det arbetet får ta eller när på året det
ska ske. Detta innebär att avstängningarna av väg 261 kommer att pågå
i många månader. Samordningen
mellan de båda projekten har inte
heller skett. Att Traﬁkverket, trots
sin kunskap om situationen på väg
261, inte visar någon förståelse för
oss ekeröbor är förvånande. Detta
visar inte bara på dåligt omdöme
utan även på bristande förståelse för
samhällsfunktion och samhällsekonomi.
Feb_j_a[heY^WlZ[cj_bbiWjjW
tjänstemän måste komma till insikt.
Allt hänger ihop. Arbete, skola,

• 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.

Att traﬁk är en stor fråga i Stockholm
är ingen nyhet, men Ekerö har
en speciell och utsatt situation.
Redan idag säger Traﬁkverket att
Ekerövägen (väg 261) har en omfattande överbelastning (med över
20000 fordon per dygn). Dessutom
har vi att ta hänsyn till ett av Sveriges
världsarv, Drottningholm (Ekerö har
3 av Sveriges 15 världsarv). Ekerö har
bara en landförbindelse i form av en
öppningsbar bro. Bygget av Förbifart
Stockholm kommer att påverka
ekeröbor under många år. Dessutom
tillkommer ombyggnaden av Brommaplan samt underhållsarbeten av
grön linje som kan göra situationen
ännu värre.
Under de senaste två åren har
gruppen försökt att påverka politiker
och Traﬁkverket att komma med lös-

Skandal

Ärlighet ska löna sig även på färjan!

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

Det är en skandal att kommunen låter Taxi kurir ta
över från Ekerö taxi de lokala
körningarna.
– Ingrid Leander

Dagens tistel!
Fy för denna kvinna som
kom i bil mot Drottningholm
tisdag den 27 maj vid 12-tiden.
Min arbetskollega kom
körande på andra sidan vägen
från Drottningholm mot
Bromma. Det var lugnt på
traﬁk och bilarna saktade in
då en andfamilj skulle gå över
vägen. Men denna kvinna
körde bara på och dödade två
ungar. Han låg på tutan och
bara skrek. Fy vad en del personer saknar känslor...
– Djurvän

Färre läxor
Jag går i en skola på Mälar–
öarnra och tycker vi får alldeles för mycket läxor ! Oftast
har vi sex läxor i veckan
eY^_XbWdZÔ[h$BnehdWjWh
alldeles för mycket av vår
fritid, man hinner inte vara
med kompisar, träna eller
vara med familjen och annat
som man vill göra. Det är
redan mycket i skolan och
det är mycket lättare att göra
sakerna på lektionerna än
hemma.
– Läxhatar-tjejen

En fredag i april skulle
jag begå min golfpremiär
för året på Troxhammar,
Färingsö. Då jag nu bor i
Västertorp bestämde jag mig
för att göra som så många
gånger förut, att ta båten
från Slagsta till Ekerö. Året
2013 bodde jag i Solna och
hade då ingen anledning
att åka över Slagsta för att ta
mig till Ekerö. Men tidigare
bodde jag i Huddinge och då
åkte jag ﬂitigt med färjan.
Jag anlände fem minuter
före avgång och rullade på
som näst sista bil av sex
stycken. Jag upptäckte att
nya blåvita skyltar hade
kommit på plats och jag
läste mig till att man skulle
lägga sig i ﬁl D för att
komma nära biljettautomaten.
De stora blåvita skyltarna informerar genom
en symbol med hand och
mynt att man betalar efter
man kört ombord. Om man
tolkar skylten så kommer
först A B C D-ﬁler därefter
en pil om ombordkörning
och till sist symbol med
pengar och fartyg. Den
logiska processen är då att
pengarna kommer i spel
på båten. Dessutom fanns
denna automat där förra
gången jag åkte. Skylten
upprepas också strax före
ombordkörningen.
Nu är jag ombord och
konstaterar att det jag
trodde var ﬁl D nu heter
ﬁl 4, här börjar jag inse att

något är fel. Jag går ur bilen
med plånboken i handen
och går fram till samtliga
dörrar och prång, men
ﬁnner ingen automat!
Jag går fram till den
närmaste bilen med chaufför och knackar på rutan.
Mannen har följt mig på min
tur runt båten och berättar
att jag måste betala innan jag
kör på!
Min fråga är hur gör jag
nu då? Jag kan inte köra
av (otillåtet rött ljus och
bom). Mannen säger att
du kommer att få böta 700
kronor om kontrollanterna
kommer.
Det knackar på bilrutan
och två kontrollanter talar
om att jag har fuskat mig
ombord utan biljett.
Jag förklarar läget och
hoppas på någon form av
förståelse, men det är omöjligt.
Jag säger att de borde ha
stått vid bommen med sina
västar när vi körde ombord,
då hade jag haft en möjlighet
att vända tillbaka till maskinen. Nej, istället gömde de
sig tills det var omöjligt att
komma av båten. Ytterst
oprofessionellt! Tanken
man får, är att böterna är
viktigare än serviceviljan.
De vill inte ha mina synpunkter, utan bara hänvisar
att de ”gör sitt jobb”. Jag
menar att de inte gör sitt
jobb såvida inte uppdragsgivaren instruerat dem att
skapa konﬂikter förstås.

Nu kommer nästa tveksamhet. Att jag ska överklaga
blir ju självklart och då säger
kontrollanten att jag måste
skriva under boten? Vad är
detta för utpressning? Måste
jag skriftligen godkänna det
jag protesterar emot genom
att signera? Är detta verkligen sant?
Kontrollanterna påpekar
att jag skulle ha tagit nästa
färja så att jag kunde ha läst
all information innan jag
körde ombord och de berättar om alla som fuskar och
räknar in mig där också. Jag
ber dem då förstå skillnaden
mellan en som verkligen
önskar att göra rätt för sig
och den som har för avsikt
att fuska. Ingen respons!
Sammanfattning:
- Alla kan inse att jag har
för avsikt att betala, även de
som gömde sig.
- Skyltningen är bristfällig.
- Att gömma sig istället för
att visa servviceanda är lågt
och oacceptabelt.
- Att inte kunna överklaga
utan att medge överträdelse,
verkar i mina ögon juridiskt
tveksamt.
Ärlighet ska löna sig både
för Ekeröleden och från de
resande.
– Med vänliga hälsningar
och med hopp om er
förståelse
Ulf Boqvist

dagis, miljö, hälsa, barn, familj.
F[dZb_d]eY^a[h"\kbbWeY^\hsenade bussar och tåg är en del av
vardagen i Storstockholm. Men
ekeröborna har i princip bara ett val
och det är väg 261.
Det ﬁnns en mängd särintressen; Svenska UNESCOrådet, Statens fastighetsverk,
Riksantikvarieämbetet, Hovstaten,
IB"Feb_i[d"JhWÓal[ha[j"<h`[#
rederiet, länsstyrelsen och olika
politikers egna agendor. Alla är skatteﬁnansierade verksamheter som
styrs politiskt.
Men vem för ekeröbornas talan?
Vilken instans tar hänsyn till
vår situation och kommer med
verklighetsanpassade lösningar?
Vem räknar på vad det kostar samhällsekonomiskt att tvingas sitta i
köerna? Vem tar med det i sina upphandlingar? Åtgärda och samordna
nu!
– Ulf Ekbrant, för Facebookgruppen ”Gör något åt köerna
på Ekerövägen nu!”

Bil[dfi_Z.#/ecjhWÓai_jkW#
tionen i kommunen

Unik punktering!
Är det någon som saknar en avbitare? Min frus bildäck
hittade en på gatan mitt emot Statoilmacken på Ekerö.
Hur är detta möjligt?
– T. Norling

rosor
& tack

tyck!
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Stoppade
tjuvparning!
zMiljoner rosor till den man

som stannade bilen på väg
mot färjeläget på Munsö och
hjälpte mig att förhindra en
tjuvparning av vår labradortik! Hoppas att du hann med
färjan!
– Tacksam Matte
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Gnäll inte bara på köerna – ta bussen!
I morse, strax efter kl 7.00
sitter jag på bussen mot
Brommaplan. Gott om plats,
inte ens halvfull buss. Strax
innan Lovö Edeby kommer
vi ikapp bilkön och hinner
passera 268 fordon innan
Drottningsholmsbron. I de
ﬂesta personbilar sittar en
ensam förare, inga passagerare så långt ögat når.
Antalet i dessa 268 fordon
skulle få god plats i 4 till 5
bussar. Vips, alla köer borta
och de som verkligen måste
ta bilen skulle slippa stå i kö.
Till er som är ensamma
i bilen; handen på hjärtat,
måste du verkligen ta bilen?
Och har du testat att åka kollektivt? Med lite planering
inför första resan går resten
av resorna som en dans.

Och tänk på allt du kan göra
samtidigt som du förﬂyttar dig! Du kan till exempel
tala i telefon, sms:a, titta på
ﬁlm i din telefon eller padda,
läsa en bok och om du är
trött kan du sova en stund.
Samtidigt som du underlättar för de som måste åka bil.
Ja, jag vet att inga bussar
svänger vänster vid Nockeby
och många ska den vägen.
Det kanske är något för
kommunen att diskutera
med landstinget om. Det
borde kunna gå bussar under
rusningstraﬁk med stopp
Islandstorget och Vällingby
för att sedan fortsätta mot
till exempel Kista.
Och kommunen kan göra
mer för att stimulera resande
med kollektivtraﬁk. Varför

inte sponsra månadskortet
under en månad för den
som väljer att testa att ställa
bilen? I och för sig kanske
vi som redan åker kollektivt
också vill ha en morot i form
av en gratismånad.
Det går inte bara att gnälla
på köerna och Traﬁkverket,
det kommer bara att bli
värre och värre för resande
på Ekerövägen under överskådlig tid. Om vi alla försöker att göra något för att
underlätta resandet och till
exempel testa att åka kollektivt eller samåka så kommer
det att bli mycket trevligare
och mindre stressigt med
resandet.
– Van kollektivresenär

Dum konstruktion av parkeringsplats
Detta är andra gången jag
förstör fronten på min bil på
grund av de stenbumlingar
som ﬁnns nedgjutna i de
upphöjda planteringarna
för träd som ﬁnns mellan
de olika parkeringsraderna
i Ekerö centrum. Jag inser
givevis att det är mitt egen
ansvar att planera min körning bättre än jag gör, men
det är så onödigt att kon-

struera en parkering som
kräver att du smyger fram
med fronten in i parkeringsluckan. Är du det minsta
oförsiktig och bilen har låg
front så är risken jättestor
att du just tar ut svängen lite
för mycket och då sveper in
i stenbumlingarna och repar
stötfångaren.
Förstår förstås att parkeringen aldrig kommer att

byggas om, men jag kommer
nog hädanefter köra ner i
garagen. Det gör jag alltid
när det är trångt ute och
därnere ﬁnns jämt gott om
plats. Undantaget nu gjorde
jag en dag när parkeringen
var nära på tom... därav min
oförsiktiga körning in i parkeringsrutan... och stenarna!
– Se upp!

Reparatör/mekaniker
Vi söker nu en Reparatör/Mekaniker för arbete på vår depå i
Skå på Ekerö. Arbetet innebär framförallt enklare reparationer 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.
,GHQQDWMlQVWNUlYVDWWGXVRPSHUVRQlUÁH[LEHOKlQGLJ
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.
9LÀQQVL3LWHn8PHn6WRFNKROP*|WHERUJ%nVWDGRFK
Malmö.
Vi har ca 400 liftar. Huvudkontor ligger i Skå
Ansökan mailas till info@3dhyrliftar.se

Winab Vikväggar AB söker en lösningsorienterad tekniker till vår anläggning på Ekerö.
Konstruktör och teknisk support

Vem är du?

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.

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.

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.

Om Winab Vikväggar AB
Winab Vikväggar AB är en ledande tillverkare av vikoch 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
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Dansuppvisningen i Erskinesalen den 24 maj i Studieförbundet Vuxenskolans regi drog som vanligt

Jungfrusundsdagen hölls i stekande värme och sol den 24 maj vid Jungfrusunds skärgårdsstad. Det

fullt hus av supportande familjemedlemmar och vänner. Det bjöds på totalt 17 framträdanden i de mest
skiftande dansgenrer.
FOTO: OVE WESTERBERG

blev en dag med massor av aktiviteter och svalkande dryck vid vattnet. Ett av de populärare erbjudandena var att få ta en helikoptertur ovan den egna villan.
FOTO: OVE WESTERBERG

Avslutningsfest I slutet av maj hade Färingsö församling en välbesökt terminsavslutning som avsluta-

Arkitekturvandringen i Ralph Erskines Ekerö centrum den 24 maj lockade ett trettiotal centrumvand-

des med grillfest. Favo-kören sjöng sommarsånger, ungdomskören bjöd på ABBA-potpurri och barnkören höll i en musikalisk frågesport på Disneytema.
FOTO: CHRISTIAN APPELSVED

rare. Arkitekt Johan Hagland t h, miljö- och stadsbyggnadschef, guidade och berättade om de politiska
strider som krävdes för att Ekerö centrum skulle bli verklighet vid kanalen.
FOTO: OVE WESTERBERG

Sommarfest Den 27 maj hade Kullens äldreboende sommarfest. Närmare 50 närstående och lika
många boende bjöds på grillat och pajer. Kurt Dahls band stod för mycket uppskattad underhållning
under kvällen.
FOTO: PRIVAT

Adelsö vandringsled öppnades traditionsenligt för tjugoförsta gången på Kristi himmelfärds dag.
Närmare 300 invigningsvandrare deltog i gemenskapen med öns föreningar längs leden. Ett populärt
stopp var hos föreningen Adelsö Evenemang som bjöd på lokala delikatesser.
FOTO: OVE WESTERBERG

Svegro blev årets företagare
FÄRINGSÖ | Den 2 juni
utsågs Per och Patric
Norman från Svegro
till Årets företagare i
Stockholms län. Priset tog
de emot vid ”Årets företagargala” som arrangerades
av Företagarna Stockholm
på Mosebacke.
I november 2013 stod bröderna Norman på scen i
Sånga-Säby kursgård och

tog emot priset som årets
Ekeröföretagare och nu var
det återigen dags för dem att
få uppmärksamhet för sitt
framgångsrika familjeföretagande som har över 50 år
på nacken och startades avderas mamma Ingegerd och
pappa Thore.
Motiveringen
innehöll
bland annat följande formulering: ”Med sinne för
smak och kundens krav har

Per och Patric gjort resan
från lokal torghandlare till
att förse hela svenska folket
med grön matkultur...”
– Det är jättekul och väldigt överraskande med all
denna
uppmärksamhet
som vi får nu. Vi har jobbat
mycket med vårt varumärke
under senaste tiden och att
främja matglädje genom
att koppla våra produkter
till recept bland annat och

kanske är det det som givit
resultat, säger Per Norman,
VD, Svegro.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vinnaren Per Norman,
Svegro och prisutdelaren
Elisabeth Thand Ringqvist, VD
Företagarna
FOTO: ANN AF GEIJERSTAM
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Kärlekens väg
Vår väg är fylld av folk, det godaste av ting
Ty vi vill ha kontakt med världen runt omkring
Ett rimligt krav från oss som här och nu huserar
Och någon vill oss väl med plan som reducerar
Det sägs så stolt att man gjort fyra filers val
Dikterat med emfas att varje fil blir smal
Är det av hälsoskäl man standardfil vill banta
Av sociala skäl, få resande bekanta
När förarblickarna kan mötas tätt intill
Så nära att man ser en kärleksfull pupill

I

rusningens trafik i riktningarna båda
Stängs ena filen av, och enkelhet får råda
Och kön i sakta mak den möjliggör kurtis
När mötena sker trångt i detta paradis

En samsyn uppstår snart vid vägens mittenfåra
Och stämningen blir hög när alla sinnen våra
når attraktionens höjd och mitt på dan i ljus
och blickar kastas runt med stänk av sus och dus
Den ena filen full de andra lämnas tomma
Men kärleken ska stå som praktfullt prunkad blomma

E

tt genialt beslut av de som kan bestämma
Att göra livet gott för oss som här hör hemma
I känsla för en väg som blir en mötesplats
Med äkta kärleksbud som bästa föresats

Får kärleken gå först och visa vägen lycka
Kurtisens möjlighet får den besmycka
Och härlighet får stå för framtids stora tro
Som kommer oss till del från myndigheters bo

kolumnen

Det hela är unikt som framtid ska bejaka
Med annan slags trafik på denna kärleks raka

Betänkt som ett försök att söka det goda i det mindre goda

Conny Roth

• 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.

Rätt läge.
Det är nu din bostad visar upp sig från bästa
sidan. Det är precis nu du borde värdera, plåta
och förbereda försäljning, eller hur? Därför
startar vi nu värderingsdagar med fokus på
ĚŝƩŽŵƌĊĚĞ͘KŵĚƵĨƵŶĚĞƌĂƌƉĊĂƩƐćůũĂ
ŶĊŐŽŶŐĊŶŐƐŶĂƌƚćƌĚĞƚĚĂŐƐĂƩŚƂƌĂĂǀƐŝŐ
ŶƵ͘sćůŬŽŵŵĞŶƟůůŽƐƐĨƂƌĂƩďŽŬĂĚŝŶ
värdering eller läs mer på svenskfast.se.
EKERÖ TEL ϬϴͳϱϲϰϭϬϵϰϬSVENSKFAST.SE/EKERO
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Coaching till förändring!
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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

www.hampsanket.se

MADRINA

NYFIKEN?

Law and Trading AB

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

www.ekerobudo.com

5 juni blir världens bästa
Simon 2 år. Grattis önskar
mamma och pappa.

Lilly Eckhardt! Den 7 juni
fyller du 2 år. Grattis vårt
duktiga älskade barnbarn!
Farmor och farfar.

Vår mor May Klejus fyller
90 år 12 juni. Sussie och
Deeni med familjer gratulerar med barnbarn och
barnbarns barn på bemärkelsedagen.

Grattis Viktor 3 år den 15
juni! Kramar från mamma,
pappa och Ludvig.

  DÖDA

ȱã





IGNIS

• Nils Anders Engström,
Ekerö, avled den 16 maj i en
ålder av 86 år.

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

Företagsstäd
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Skydda
datorna vid
åska

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

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Leif
Eriksson

Marianne
Carlfors

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

Ring

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

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

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?
Ring

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

Binärdata AB
Anders Hjelm

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

Vi söker pensionärer
som vill jobba på egna
villkor!
Nu har Veterankraft öppnat ett nytt kontor på Ekerö.
Är du pensionär och vill jobba vidare på dina villkor?
Välkommen att kontakta oss!

eva.fredholm@veterankraft.se | Tel: 08-525 27 900

• Magnus Frans Johan
Wahlgren, Lovö, avled den
13 maj i en ålder av 89 år.

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

Vår älskade

Anders
Kristiansson

• Lars Eric Morgan Färjemark, Adelsö, avled den 7
maj i en ålder av 62 år.
• An Christine Marianne
Kölgren, Ekerö, avled den
24 maj i en ålder av 67 år.
• Carl Anders Fredriksson,
Färentuna, avled den 9 maj
i en ålder av 31 år.
• Klas Anders Kristiansson,
Stenhamra, avled den 17
maj i en ålder av 71 år.
• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive
blanksteg samt eventuell jpgbild.
• Skicka till
familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN,
Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning
samt i mån av utrymme

  SÄLJES




Gammal snickarbänk i
trä 500 kr. Soffbord lxbxh
140, 80, 50, i trä 300 kr.
Klaffbord lxbxh 120, 40,
170 i trä. Yvonne Ekström
tel 070-798 05 02. Finnes
i Skå.

Husvagn, veteran, 50 år,
årsmodell 1964, ej bes,
säljes pga platsbrist.
Pris: 900 kr.
Tel: 070-528 07 42.
4 st stadiga Y-bommar,
höger, vänster och 2 st
mellanbommar med plats
för 3 båtar. Pris 6000 kr.
Tel: 08-560 302 29 eller
070-376 42 75.

Folke Forsman
* 21 juli 1925
har i dag stilla insomnat
Stenhamra 25 maj 2014

* 23 oktober 1942
† 17 maj 2014

BIRGIT
ULLA och KRISTER
Jonas och Katarina
Susanna och Henrik
Alexander
LEIF och YVONNE
Pernilla

SIV
JEANETTE och MATS
Liv Lisa
CAMILLA och PETER
Leo Smilla
KATARINA och GUNNAR
Axel Albin Arvid
Släkt och vänner

Övrig släkt och vänner
Det finns ett hav,
som ingen ser,
det finns en grav,
där ingen dör,
det finns en sol,
som ej går ner,
det finns en strand
i varje själ

Vi har varit med om dig
Vi kan aldrig förlora dig
Begravningen äger rum
fredagen den 13 juni
kl 11.00 i Sånga kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. O.s.a. till
Klockarebolaget
tel 08-268110
senast den 6 juni.

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

Nästan ny terrängcykel
speed, Shimano 2 växlar.
Pris 450 kr.
Jan 073-073 48 77.

Hans Melander,
tredje generationen

Min älskade Make
Vår kära Pappa och Svärfar
Morfar och Farfar

Bo Setterlind

Begravningen äger rum
fredagen den 27 juni kl 14.00
i Sånga kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
O.s.a. till Klockarebolagets
begr.byrå tel 08-268110 senast
den 19 juni. Valfri klädsel.
Tänk gärna på Vi-skogen
tel 08-120 372 00 och Läkare
utan gränser tel 010-199 33 00.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

  KÖPES

  BORTSKÄNKES









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

Ford Anglia 1959-års
modell, ej bes. ljusblå,
bortskänkes pga platsoch tidsbrist.
Tel: 070-528 07 42.

Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt och
kunnigt bemötande.
08-400 258 35.

  ÖVRIGT

Vinylskivor köpes! Rock,
Progg, Punk, New Wave,
Jazz, Hårdrock, Modern
jazz, Reggae mm.
Betalar kontant och hämtar.
Ring eller maila Jörgen.
Tel: 073-808 12 28 eller
jorgen.skoglund64@
gmail.com

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





Ska ni resa bort i juni?
Erfaren kaninmatte, 14 år,
kan ta hand om era smådjur
när ni är borta. På centrala
Ekerö. Ring vid intresse
076-393 93 84. Alva
Barnvakt sökes. Två barn
i lågstadieåldern behöver
hjälp att hämtas från skolan
1-2 dagar i veckan med start
i september 4-10 timmars
arbete/vecka. Du är van
vid barn, minst 18 år och
ansvarsfull. Helst körkort.
Referenser önskas. Vi har
hund. Välkommen att ringa
eller sms:a 073-423 32 80.

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

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

BILUTHYRING


BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp

FÄRGHANDEL


FÄRG TAPET
GOLV

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

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

Ekerö Centrum

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

560 349 30, 528 006 55
ARKITEKT


TALLIUS MYHRMAN
ARKITEKTER AB

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

BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

FÖNSTER


BILSERVICE


Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag
www.ekerobilskadecenter.com

DATA
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

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

Har du problem med

VILDSVIN?
FT EKERÖ AB

GOLV & KLINKER


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

070-733 65 26

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

z Heltäckande mattor för

0707-139 000
560 402 51

z Golvslipning/ytbehand-

Leif Rickegård



sovrum, trappor, offentlig
miljö

PLÅTSLAGERI

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

ling av trägolv som lack,
hårdvax, bets etc
z Slipning,ytbehandling

altaner,uterum

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

F’SONS
ALLSERVICE AB
UBorttagning

av sly mm
& montering
UÖvrigt efter era önskemål
UStaketförsäljning

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

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



z







Färingsö Brunnservice

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

NY TV?

Vi levererar, installerar och forslar
bort din gamla.

32¨ från 2.990

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

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR





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

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

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

RADIO OCH TV


Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

MAX Måleri

Grundat 1921

FASTIGHETSSERVICE


Din verkstad
nära Dig

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

l
kake
&
v
l
go

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72

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

b er ga
Å-

Service & reparationer
av alla bilmodeller

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

Alla sorter och modeller
med eller utan montering

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

ENTREPRENAD


Auktoriserad
serviceverkstad för

CGS
Trädfällning

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

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L O K A L E R

30-årsjubileum 2014

Binärdata AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

L E D I G A

MÅLERI


Trygghet & Kvalitet

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

TRÄD- & TOMTARBETEN


VI KAN STAKET!

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

BEGRAVNINGSBYRÅ


LOKALER


| service för dig! 41

RADIOBUTIKEN
EKERÖ
Ekerö Centrum, 08-560 357 20.





z Mattor för altan, balkong,


uterum
Kontakta oss!
Vi kommer hem till dig
tar mått och visar prover
i sin rätta miljö!

STÄDNING


Flyttstädning?
9LXWI|UNYDOLWHWVVWlGQLQJ
I|QVWHUSXWVQLQJRFKJROYYnUG
WLOOYHWWLJDSULVHU

Även veckostädning!
info@prospektgolv.se
Tel 08-56024243
Lilla Berga Skå
www.prospektgolv.se

6MlOYNODUWKDUYL
DQVYDUVI|UVlNULQJRFK)VNDWWHEHYLV

560 301 00, 0705-94 23 19

08 ALLSERVICE
TAXI


LACKERING


M

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

Lilla Berga, Skå

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

Telefon:

www.micklack.se

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

ÖVRIGT


Se

EKESIÖÖs
hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

42
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| larmet går

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

™

vi fixar det mesta

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

Kontakta oss idag så hjälper
vi dig!

www.alltjanstpoolen.se

info@alltjanstpoolen.se

19 MAJ
z Under dagen grips två snattare på Ica
Supermarket, Ekerö.
z Bedrägeri över internet sker mot en
privatperson i Träkvista som har beställt och betalat varor som ej levereras.


20 MAJ
z Sex klotteranmälningar inkommer
från olika platser inom kommunen.
z Smitning från en parkeringsskada
sker vid Mälarö golfklubb, Ekerö.




Jag behöver
datorhjälp
NU!

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

21 MAJ
z Stöld av en båt sker från en privatbrygga i Lundhagen.
z I Färentuna stjäls hästtäcken från ett
stall.
z En snattare grips på Coop Konsum i
Stenhamra.

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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





z En snattare blir gripen på Coop Konsum, Stenhamra.
z Stöld genom inbrott i bil inträffar vid
Rastaholm.
z Tre klotteranmälningar inkommer
från olika platser i kommunen.






sker mot en privatperson i Svartsjö.
26 MAJ
z Skadegörelse på bil inträffar på parkeringen vid Drottningholmsparken.
z Skadegörelse på bil sker även på en
parkering i Väsbyområdet.
z En cykel stjäls på Kärsön, Drottningholm.
z Traﬁkolycka utan personskador inträffar mellan två bilar på Kaggeholmsvägen vid Ica, Nyckelby.
z Försök till bedrägeri sker mot en
privatperson i Stenhamra. Någon försöker köpa ett antal datorer med hjälp
av personens personnummer.
z Klotteranmälan kommer in både från
Ekuddsvägen och Ekebyhovsvägen.












Ring

25 MAJ
z Försök till bedrägeri över internet




08-410 417 70

skadas allvarligt och blir förd i ambulanshelikopter till sjukhus med okända
skador.



28 MAJ
z Sabotage och stöld inträffar vid ett
ställverk i Älvnäs.
z En låst cykel blir stulen i Ekerö
centrum.
z Smitning från en parkeringsskada
sker i Ekerö centrum.
z Stöld av en bagge sker från en inhägnad hage i Färentuna.








29 MAJ
z Stöld genom inbrott i ett villagarage
inträffar i Närlunda.
z En cykelolycka med personskada sker
när två cyklister krockar med varandra
på Drottningholmsbron.
z Stöld av vinterdäck sker från en vedbod på en villatomt i Närlunda.






27 MAJ
z Försök till stöld av en bil inträffar i
Väsbyområdet.


22 MAJ
z I Väsbyområdet stjäls en registreringsskylt från en bil.
z Snatteri av bensin sker på OKQ8
Ekerö, då en person tankar och åker
därifrån utan att betala för sig.

z



Service och reparationer
z HUSBILAR
z HUSVAGNAR




z SLÄP
z 4-HJULSMÄTNING




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





RÅNARE GRIPEN EFTER SNABB POLISINSATS



23 MAJ
z En snattare grips på Coop Konsum,
Stenhamra.
z Ytterligare två snattare grips på Coop
Konsum i Stenhamra.
z Smitning från en parkeringsskada
sker vid parkeringen Ekebyhovs slott.
z Stöld av en rigg från en båt sker på en
privat tomt i Svartsjö.
z Stöld av en väska sker från en golfvagn på Troxhammars golfklubb.
24 MAJ
z Stöld genom inbrott i lastbil inträffar i
Ölsta, Färentuna.
z Stöld av en shoppingvagn sker i
Tappström.
z En båtolycka inträffar på Kärsön
mitt emot Ängbybadet. En motorbåt
kör upp på land på ett berg, en person




Strax innan 14-tiden den 2 juni rånades ”Gamla huset butik och café” i Ekebyhov
på kassapparaten av en man i 40-årsåldern. Efter en snabb polisinsats, med
bland annat polishelikopter på plats och tips från allmänheten kunde mannen
gripas drygt en halvtimme senare i Ekerö centrum.
Knappt en timme tidigare hade två män i 35-årsåldern besökt en butik i Skå,
stoppat ner varor i en medhavd väska och sedan lämnat butiken utan att betala.
– Dessa två är dock ännu inte gripna, berättar Lena Törnblom Löfquist, Ekerö
närpolis.







ALLT VANLIGARE MED DÖRRFÖRSÄLJNING



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









Från flera platser runt om i kommunen har boende hört av sig till MN:s redaktion och berättat att det blivit allt vanligare att okända personer ringer på dörren
och vill sälja någon vara eller tjänst. För några personer har detta också upplevts
hotfullt.
– Det är inte olagligt att ringa på en dörr och försöka sälja något, så när det
gäller det kan inte polisen göra något. Det är först när personerna i fråga begår
något brott som vi kan agera, till exempel om någon försöker ta sig in i din bostad
om du inte vill, förklarar Mats Karlsson, närpolischef.
Han uppmanar till att inte släppa in någon besökare som inte är föranmäld
och poängterar att den som kommer från till exempel TV-bolag eller liknande ska
kunna legitimera sig.

:MLEVMHEKJSVHSRMXVE½OQIHZmPYXFMPHEHIJ}VEVI
som har oslagbar lokalkännedom
SGLO}VQMPN}ZmRPMKEJSVHSR

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


i säkra händer

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

Bokföring utan att åka till bokföraren

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

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

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

Tunnorna är i nyskick!
0703-100 651

www.londondigitalservice.com

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

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

Nu även automat

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

MOPED - BIL - SLÄP

www.pcakuten.se

Plasttunna helgjuten

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

malkk
munsö adelsö lokala kennelklubb

STENHAMRA 4 rok, 135 kvm

Uterum

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN 4 rok, 100 kvm

Fint hörnläge

Underbar trädgård

Underbart läge med naturen som närmsta granne

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ 5 rok, 143 kvm

Lantlig idyll

Allt i nyskick!

ACCEPTERAT PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 2 121 kvm . EP 94 kWh/m²/år. VISAS Sö 8/6 12.00-12.45.
Skogsbrynsbacken 20. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 57465 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 kr/bud. TOMT 216 kvm . Klevbergsvägen 59. EKERÖ Sophia Åkerman
0707 60 46 63.

Byggår 2008

Nyskick

SMS:A 59286 TILL 71122

Enplanshus

SMS:A 51134 TILL 71122

SMS:A 23460 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ CENTRUM 2 rok, ca 64,5 kvm

Vacker trädgårdstomt

Markplan

Kök från 2011

Helkaklat badrum

Centralt

ACCEPTERAT PRIS 1 650 000 kr/bud. AVGIFT 4 785 kr/månad inkl. värme. EP 84 kWh/m²/år. VISAS Sö 8/6
15.30-16.00, öppen visning. Må 9/6, ring för tidsbokning. Tegelbruksvägen 3 A. MÄKLARE Linn 070-510 65 69.

SMS:A 51133 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 950 000 kr. TOMT 1 034 kvm. EP D. VISAS Sö 8/6. Ring för tidsbokning. Svartsjö Kungsgård
11. EKERÖ Sophia Åkerman 0707- 60 46 63.

Söderläge

EKERÖ CENTRUM 2 rok, 61 kvm

Nymålade ytskikt

Högt ljust läge med balkong från köket

ACCEPTERAT PRIS 1 175 000 kr/bud. AVGIFT 4 718 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme och vatten.
EP 84 kWh/m²/år. Tegelbruksvägen 3D, 2 tr (hiss). EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

ADELSÖ SÄTTRA 5 rok, 175 kvm

EKERÖ MUNSÖ EKEBY 5 rok, ca 120 kvm

Sjönära och naturskön miljö

Fräsch 1,5 plansvilla

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA 6 rok, ca 144+72 kvm

Pool

Bergvärme

Nära badplats

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 7 rok, 163 kvm

Dubbelgarage

Båtplats

Insynsskyddat läge

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, ca 64,8 kvm

Granne med Bokskogen

Fräsch villa med pooldäck

Separat garage

ACCEPTERAT PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 1 063 kvm. EP F. VISAS Sö 8/6 12.45-13.30, öppen visning. Må 9/6,
ring för tidsbokning. Grindvägen 5. EKERÖ Sophia Åkerman 0707- 60 46 63.

SMS:A 56899 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT 4 400 kvm. EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Granatvägen 11. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Välplanerat bostadsrättsradhus

Stor & ogenerad tomt

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 2 087 kvm. EP E. VISAS Sö 8/6 11.00-11.45, öppen visning. Må 9/6,
ring för tidsbokning. Släggvägen 6. EKERÖ Sophia Åkerman 0707- 60 46 63.

SMS:A 58131 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 175 000 kr/bud. TOMT 1 756 kvm. Stor plan tomt med fina gräsytor. VISAS Sö 8/6 15.00-15.45.
Sättra Gård Bygatan 11. EKERÖ Martin Larsson 08-0708-30 01 61.

Ogenerat & Sjönära

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 58682 TILL 71122

Nyrenoverat 1-planshus

SMS:A 59737 TILL 71122

SMS:A 59359 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

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

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

ACCEPTERAT PRIS 1 800 000 kr/bud. AVGIFT 3 183 kr/månad. EP 107 kWh/m²/år. VISAS Sö 1/6 11.00-11.30,
öppen visning. Ti 3/6, ring för tidsbokning. Björkuddsvägen 26 B. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

MÖT
jan
johansen

upptäck
våra
tre
garage

T
S
E
F
R
A
M
M
SO
kl 10 - 15
i
n
u
j
7
n
e
d
n
e
g
a
Lö r d

U

SCEN, ca-tider:
11.30–12.00 Scenmusik
12.00–12.50 Sommarkrysset med Andreas Löfgrens trio
12.50–13.10 Jan Johansen på scen + skivsignering
13.10–15.00 Scenmusik

 TIVOLI och LOTTERISTÅND
 BRANDKÅREN är på plats
 PONNYRIDNING för småfolket kl 14-16

www.ekerocentrum.se
ÖPPETTIDER: Vardagar 10 - 18.30. Lördag 10 - 15. ICA Supermarket Alla dagar 8 - 22

Erbjudandena gäller 7/6 -14 om inte annat anges

VÄLKOM

!

ME
N

E R Ö CE N
TR

M

 SOMMARKRYSS med
ANDREAS LÖFGREN TRIO, som ledsagar genom
enom
krysset med musik och underhållning
Gästartist: JAN JOHANSEN

EK
LL
I
T

EKERÖ OPTIK
Specialvisning med Soﬁa från Tommy Hilﬁger Gucci, Carrera

20 % rabatt på din båge vid bokning under dagen!
30 %
rabatt

ICA SUPERMARKET TAPPSTRÖM
Marknadspriser i delin

Grillad rostbiﬀ
Svensk Hälsingestintan

KINGSWOOD – Sommarﬁnt på landet!

Allt från Gripsholm
30 %

Skomakeri, kemtvätt,
skrädderi
30 %
Gäller vid inlämning vecka 23 & 24, 2014
Batteribyten och reparation av klockor

90

14
Rökt, Svensk, Gourmetgruppen
Åhusskinka

Mimosasallad
Rydbergs

hg

790 hg

Priserna gäller 5/6 –8/6

ALWAYS FITNESS 24
BACKSIPPAN

Utvalda Jeans 500:Alla som handlar får en goodiebag
samt är med i lotteri

100:- rabatt
får du just nu när du börjar träna hos oss!
Kom igång med träningen redan idag!
Hos oss tränar du dygnet runt för 199 kr/mån.
Öppettider och information ﬁnner du på
www.AlwaysFitness.se

EKERÖ GRILLEN

Mjukglass Våﬄa 15:-

www.ekerocentrum.se

Erbjudandena gäller 7/6 -14 om inte annat anges

EKERÖ KEMTVÄTT

1990 hg

SMULTRONET

Yoohoo med glasögon 75:- (ord. 140:-)
Turtles 12 cm 65:- (ord. 129:-)

DJURKNUTEN
Från Mountain Horse

Sommarrea 50 % på hela sortimentet

U

VÄLKOM

rabatt
att
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PYSSELHUSET

EK
LL
I
T

M

50 %

ME
N

Jacka Audrey Nu 995:Ridbyxor 299-899:-

SPORTXTRA

halva
priset!

Massor
av regnställ
samt utvalda
sommarkläder till
HALVA
PRISET!

Vi ses i
Ekerö
Centrum
Ditt eget
personliga
centrum på
hemmaplan

Öppettider: Vardagar 10 - 18.30. Lördag 10 - 15. ICA Supermarket
et Alla dagar 8- 22

Erbjudandena gäller 7/6 -14 om inte annat anges

Gäller på ordinarie priser under lördagen den 7/6
Nu startar vi sommarens kurser!
Gå in och se utbudet på www.pysselhuset.se

BAGERI EKERÖ
Vi har matbröd,
kaﬀebröd, tårtor,
grilltoast, smörgåsar,
sallader, pajer, bakad
potatis och glass från
Engelholmsglass.
Öppet mån-fre
7.00 – 18.30
Lör 8.00-16.00

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING

EKERÖBLOMMAN

Stort utbud av vackra sommarblommor

Det är nu din bostad visar sig från sin bästa sida. Dags för en värdering
eller förbered din försäljning redan nu?
Vi ﬁnns i Ekerö centrum välkommen och kontakta oss på
telefon 08-564 109 40 eller besök oss på Mälarö torg 4 .
Vi har öppet hela sommaren. Trevlig sommar!
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Thai Wok
Wo
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hi –

www.ekerocentrum.se
ÖPPETTIDER: Vardagar 10 - 18.30. Lördag 10 - 15. ICA Supermarket Alla dagar 8 - 22

Erbjudandena gäller v 43 om inte annat anges
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