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Förhöjd 
radonhalt
I gymnastiksalen i Munsö skola har höga halter av 
radon uppmätts. Kommunen meddelar dock att 
det inte finns någon anledning till oro.  | 4

Brunna handelsplats blir av
Trots många protester från boende och motsättningar 
inom den politiska alliansen, har detaljplanen för Brunna 
handelsplats antagits.  | 8

”I vårt förslag till hur kommunens överskott 
från 2013 skulle användas yrkade opposi-
tionen 1 miljon kronor till ökad satsning på 
sommarjobb sommaren 2014 så att våra ung-
domar i Ekerö som vill jobba ska få en chans 
till det.” | 44 tyck

Oro inför sommaren
Med förra sommaren i minnet finns det stor oro bland 
dem som arbetar bland kommunens ungdomar. Stora 
mängder alkohol, mopeder, aggressivitet och badplatser 
är en farlig kombination.  | 14

Klubbarna säger ifrån
Idrottsklubbarna på Mälaröarna kräver att kommunen 
tar krafttag för att möta invånarnas efterfrågan på 
idrottsaktiviteter och en meningsfull fritid till en rimlig 
kostnad. | 9

Festplats med nytt liv
Konserter med såväl lokala som rikskända artister, 
barnteater, fotbolls-VM:s finalmatcher och politiska dis-
kussioner – i sommar blir Skå festplats en mötesplats 
för både små och stora mälaröbor.  | 34

Rekorddeltagande
Ekerö tennisklubb har aldrig haft så många tävlande 
med i Båstad som i år.  | 40 sporten

’’
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Sommaren är här och i Tappströmskanalen är båtlivet i full gång. Runt om på Mälaröarna blir det massor med aktivi-
teter i sommar.  I detta nummer kan du läsa om allt från simskola, teater, konserter till utställningar. 

FOTO: EWA LINNROS

Klädskaparproffs
De är endast två personer som 
står bakom alla kostymer som 
sys till föreställningarna på Drott-
ningholmsteatern. Möt dem båda i 
Mälaröreportaget.  | 28-29

Unikt husbygge
En kopia av en stuga från 1880-ta-
let byggs nu upp i Lisselby. Origi-
nalet stod en gång i tiden på den 
Söderströmska tomten i Sten-
hamra. | 24

Höns och tuppar
Visst är deras ägg goda och vackra 
med alla sina olika färgnyanser och 
storlekar, men bäst gillar Mikaela    
Rosenberg att bara vara med sina 
tuppar och hönor. | 26-27 

Den ljuvliga sommartiden!



Välj 2 betala för 1!

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Vi bjuder alltid på kaffe!

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 kombi-
neras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 14-08-02

 

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

Min bokade tid:

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

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

BOKA REDAN IDAG!

Just 
nu!

Solglasögon 
på köpet!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Utmärkta sommarprodukter!

Välkomna!
Vi finns på Jungfrusundsvägen 5

Nära Träkvista Torg
Tel: 010-543 35 65

Sommaröppet 20/6-11/8:
Tisdag - fredag 11-18

CELSIUS

2 för 40:- 
Flak för 
450:-
(Ord.pris 
2 för 52:-

flak för 624:-)  

Nu mer av 

HOLISTIC PRODUKTER 

i vårt sortiment!

Nu har vi 
även 

växtbaserat 

MYGG- 
OCH 

FÄSTING-
MEDEL! 

Testvinnare
 i Aftonbladet 

2010
Säkra

SOLKRÄMER

10 % 
RABATT
på valfri vara

Gäller endast 
Life-butiken Ekerö 

och mot 
uppvisandet av 
denna kupong!

 | mn2 

Clowner, Mumindalen och Skaparkollo är något 
av det som dyker upp i sommar på Ölsta folkets 
park.  Läs mer på sid 32 och 36.

 FOTO: TRIO SMACK

Flera idrottsföreningar säger ifrån och vill se en 
snar åtgärd för att bristerna på idrottshallar ska 
avhjälpas. Läs mer på sidan 9.
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Box 100, 178 22 Ekerö

 

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

TRYCK V-TAB, Södertälje 2014

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

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

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Nu är den här, den ljuvliga blomstertiden. 
Till hängmattan får du här ett extra tjockt 
nummer av Mälaröarnas nyheter.

Många har kanske redan gått på semester, 
men före sommaren har ett sista kommun-
fullmäktigemöte avverkats. MN var på plats, 
mer om mötet kan du läsa på sidan 8.

Nyheter om taxiupphandlingen, radon-
mätningar i skola och detaljplan vid Brunna 
är bara några av alla nyhetsartiklar i detta 
nummer. 

Sommaren innebär uteliv, på gott och ont. 
Vi har träffat kommunens fältassistent som 
berättar om att sommaren är en tuff period 
för ungdomslivet. Men, uteliv betyder också 
bad. Allt om sommarens simskola finner du i 
detta nummer. 

På sommaren sker också en hel rad spän-
nande evenemang runt om i vår kommun, vi 
har gjort en djupdykning i förnöjsamheterna 
som bjuds.

Mellan alla dessa evenemang, kan det 
vara skönt att bara sträcka ut sig och läsa ett 
Mälaröreportage eller att möta en Mälaröpro-

fil. Eller varför inte en historisk tillbakablick, 
hämtad ur MN:s arkiv?

Mycket nöje och trevlig sommar!
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MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 

på Mälaröarna.

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949

Sommar, semester och 
massor av läsning om öarna 
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Partipolitiskt obunden
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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 | Sandudden Tallåsen 15-23- Sista fem husen i området!

Fast pris 5 890 000 kr Rum 7 rum Boarea 198 kvm Tomt 1 003 kvm Ring för tidbokning

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Sandudden Tallåsen 11- Sista huset i denna etapp!

Mycket ljus och fin 2,5:a med sjöglimt mot

kanalen och härlig balkong med kvällssol hela

kvällen. Renoverat helkaklat badrum med

badkar. Delvis renoverat kök med nya vitvaror

och utgång till balkong med trätrall i väster.

Klädkammare med fönster som kan inredas

som mindre sovrum eller kontor.

Accepterat pris 1 500 000 kr

Avgift 4 673:-/mån (inkl värme, vatten och

kabelTV(basutbud))

Boarea 61 kvm Vån 2 av 3 (Hiss)

Energiprestanda 84 kWh/kvm år

Ring för tidbokning

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

2,5:a Ekerö | Ekerö Tätort
Tegelbruksvägen 9D

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 Ring för tidbokning Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Lundhagen Almhagsvägen 6- Enplanshus med sjöglimt!

Nu har du chansen att köpa en av de få

kvarvarade tomterna i Närlunda. Tre av fyra

tomter på Sävstaholmsvägen är redan sålda!

Här säljs nu en tomt på ca 834 kvm, bra

beläget nära till skola och närservice. Ta

chansen och bygg ditt drömhus. Kommunalt V/

A och el dras fram till tomtgräns. Infartsväg

med anslutningspunkter kommer säljaren att

bekosta. Åk gärna förbi!

Accepterat pris 2 295 000 kr

Tomt 834 kvm

Ring för tidbokning

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Närlunda
Sävstaholmsvägen 5

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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 Ring för tidbokning Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Färingsö Bredlötsvägen 7. Arkitektritat i gammal stil!

Fritidshus med möjlighet till åretruntboende

och härlig stor och välskött tomt med viss

sjöutsikt. Tre sovrum och ljust vardagsrum

med öppen spis. 2011 byggdes ett gästhus om

ca 30 kvm med egen uteplats och liten

verkstad. Några minuters promenad till

badbrygga och ev finns plats för båt.

Accepterat pris 2 050 000 kr

Rum 4 rum, varav 3 sovrum

Boarea 64 kvm Tomt 2 971 kvm

Byggt 1965

Ring för tidbokning

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Munsö
Flintvägen 5

Bygg ert drömhus! Här säljs nu 5 st tomter mitt

i populära Närlunda. Byggnadernas totala

bruttoarea inom tomt får vara högst 35% av

tomtarean dock maximalt 350 kvm.

Kommunalt V/A, och el dras fram till

tomtgräns. Infartsväg med anslutningspunkter

och bullerplank bekostar säljaren. Ring för

visning!

Accepterat pris 1 795 000- 2 500 000 kr

Tomt 1 089 kvm

Ring för tidbokning

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Närlunda
Ekeröv/Solhemsv/Hästhagsvägen
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MUNSÖ | I gymnastiksalen i 
Munsö skola har höga halter av 
radon uppmätts. Det finns dock 
ingen anledning till oro säger man 
från kommunens sida.

– Det är en pågående utredning. Jag 
vill se till att alla utredningar görs 
innan man släpper information. 
Det beror inte på att det finns något 
problem med att informera men det 
är viktigt att de som är i verksam-
heten, får rätt bild från början. Bara 
vetskapen om att det finns radon 
påverkar människor både fysiskt 
och psykiskt ganska mycket. Där-
för måste man visa respekt för hur 
man delger informationen. Det kan 
orsaka obehag att få information om 
något som kanske visar sig inte är så 
farligt, säger Adam Reuterskiöld, 
ordförande i tekniska nämnden. 

Om radonvärdet överstiger rikt- 
och gränsvärdet 200 becquerel per 
kubikmeter, bör det åtgärdas. De 
värden som har uppmätts ligger på 
1230 becquerel.

– Jag ser naturligtvis allvarligt 
på de nivåer som har uppmätts, de 
ligger långt över de riktlinjer som 
finns. Då är det viktigt att noggrant 

ta reda på vad det är och hur kan vi 
göra för att ta bort det, säger Adam 
Reuterskiöld.

Det finns olika typer av radon. 
Radon som finns i inomhusluft kan 
komma från marken via otätheter, 
från byggnadsmaterialet eller från 
hushållsvattnet. 

Vad är det för typ av radon? 
– Det vet vi inte i nuläget utan 

det får mätningarna visa. Den luft 
som finns i marken har alltid hög 
radonhalt, från 5000 till 200000 
becquerel per kubikmeter. Efter-
som lufttrycket inomhus oftast är 
lägre än utomhus, kan radonhaltig 
jordluft lätt sugas in i huset. Särskilt 
om marken är luftgenomsläpplig 
och husets grund otät. Inomhus kan 
radonhalten då bli hög. Utomhus 
späds radonet snabbt ut, berättar 
Johan Elfver, informationschef på 
kommunen.

Hur länge kan halten ha varit så 
hög?

–  Det enskilt höga värdet som 
uppmättes berodde på att ventila-
tionen är avstängd nattetid och då 
kan förhöjda värden uppstå i mät-

ningsloggningen, för att sedan sjun-
ka när ventilationen slås på. Senaste 
mätningen i Munsö skola gjordes 
2008 och påvisade vid det tillfället 
inga onormala värden. Vad gäller 
mätningen kan olika resultat variera 
i samma hus när nya mätningar görs 
efter ett antal år. Förändringar med 
tiden kan bland annat bero på statu-
sen på huset, förändringar i huset, 
ändrad användning av rum, till-
byggnader och hur många som vis-

tas i huset, fortsätter Johan Elfver.
En korttidsmätning ger inte tillräck-
ligt med underlag för att få fram ett 
tillförlitligt medelvärde för ett helår. 
Radonhalten i ett hus är alltså inte 
densamma hela tiden utan varierar 
beroende på temperatur, vindför-
hållanden och ventilation. För att få 
ett tillförlitligt medelvärde behöver 
tekniska kontoret genomföra mät-
ningar i minst två månader någon 
gång mellan den 1 oktober och den 

30 april. Beroende på vad mätning-
arna visar, vidtas eventuellt ett ar-
bete med radonsanering.

– För dem som undrar om det är 
farligt för barn att gå i en skola där 
radonhalten i ett rum var 1200 bec-
querel, så är det är ingen fara. Bar-
nen kan gå kvar i skolan tills vidare 
utan att det finns anledning till oro, 
förutsatt att man minskar radonhal-
ten så fort som möjligt. Radonets 
farlighet är inte kopplat till en till-
fällig eller kortare tids exponering 
för högre radonhalter. En människa 
behöver exponeras dagligen och 
kontinuerligt för höga halter radon 
under en mycket lång tid, kanske 15 
till 40 år, eventuellt ännu mer, säger 
Johan Elfver.

Har ni återkommande rutin-
mätningar av radon i kommu-
nens fastigheter?

– Radonmätningar görs återkom-
mande av miljö- och hälsoskydds-
kontoret samt av tekniska kontoret 
efter ombyggnationer som kan på-
verka förekomsten av radon. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Höga radonhalter uppmätta
INOMHUSMILJÖ

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

Höga halter av radon har uppmätts i gymnastiksalen på Munsö skola men barnen 
kan gå kvar i skolan tills vidare utan att det finns anledning till oro, meddelar kom-
munen.                                                                  FOTO: ARKIVBILD
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Priserna gäller vecka 25 t o m söndag 22/6-14 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Glad midsommar!

 Svensk färskpotatis 
 Sverige.     Max 5 kg/kund.   

 Löjrom 
 Bottenviken, Sverige.       

   Jfr pris 999:00/kg.    

 Flädersill 
 Tappens kök.       

   Jfr pris 149:00/kg.    

 Vi gör den själva !
 Tapp en tradition !

 Entrecôte 
 Smak av Gotland. 

Ursprung Sverige.       

 Grill a svenskt! 

 Grill a svenskt! 

 Biff 
 Smak av Gotland. 

Ursprung Sverige.       

 199k   
 /kg 

 99k   
 /hg 

 Gräddfi l 
 Arla.   3 dl.     

   Jfr pris 26:33/liter.    

 199k   
 /kg 

Somm ar, somm ar, somm ar!

 14  90 
 /hg 

 1k   
 /kg 

 7  90 
 /st 



ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
MIDSOMMARDAGEN 21/6

Sammanlyst till Ekerö kyrka 18.00
SÖNDAG 22/6

Sammanlyst till Drottningholms  
slottskyrka 16.00
SÖNDAG 29/6 

Munsö kyrka 19.00 

MUSIKGUDSTJÄNST Trio el Gancho, 
präst: Marianne Häggkvist, orgel: 
Helena Hansson
SÖNDAG 6/7 

Laxsjön, Munsö 19.00 

SOMMARGUDSTJÄNST Jonas Gräslund 
musik: Helena Hansson
SÖNDAG 13/7 

Festplatsen Adelsö 19.00 

GUDSTJÄNST Jonas Gräslund
musik: Roger Tanner
SÖNDAG 20/7 

Munsö kyrka 19.00 

MUSIKGUDSTJÄNST – 
Goldbergvariationerna,
Bengt Tribukait, cembalo präst: Peter 
Strömmer, orgel: Roger Tanner
SÖNDAG 27/7 

Adelsö kyrka 19.00 

SÖNDAGSMÄSSA Peter Strömmer
orgel: Birgitta Ruthberg
SÖNDAG 3/8 

Husby Loge, Munsö 19.00 

MUSIKGUDSTJÄNST Rolf Jidell med 
vänner präst: Peter Strömmer,
SÖNDAG 10/8 

Uppgården, Adelsö 11.00 

KORUM på Hembygdens dag,
Jonas Gräslund, Rolf Jidell med vänner
Adelsö kyrka 19.00 

MUSIKGUDSTJÄNST Folkmusikgruppen 
Dråm, Jonas Gräslund,  
orgel: Torbjörn Gustavsson
SÖNDAG 17/8 

Munsö kyrka 19.00 

MUSIKGUDSTJÄNST Trio Mirsidrûsom
spelar Gershwin, präst: Marianne 
Häggkvist, orgel: Kerstin Baldwin
EKERÖ FÖRSAMLING
MIDSOMMARDAGEN 21/6 

Ekerö kyrka 18.00 

SKAPELSEMÄSSA Marianne Häggkvist,  
orgel: Kerstin Baldwin
SÖNDAG 29/6 

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA Marianne Häggkvist,
orgel: Helena Hansson
SÖNDAG 6/7 

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA Jonas Gräslund,
orgel: Helena Hansson
SÖNDAG 13/7 

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA Jonas Gräslund,
orgel: Roger Tanner
SÖNDAG 20/7 

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA Peter Strömmer
orgel: Roger Tanner
SÖNDAG 27/7 

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA Peter Strömmer
orgel: Birgitta Ruthberg
SÖNDAG 3/8 

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA Peter Strömmer
orgel: Kerstin Baldwin
SÖNDAG 10/8 

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA Dan Bekking
orgel: Birgitta Ruthberg
SÖNDAG 17/8

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA Marianne Häggkvist
orgel: Kerstin Baldwin
ONSDAG 20/8

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA Marianne Häggkvist
orgel: Helena Hansson

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
LÖRDAG 21 JUNI

Färentuna kyrka 11.00

GUDSTJÄNST Yngve Göransson, Jonas 
Lundahl Temagudstjänst vid korset. 
Miljö och hållbar utveckling
SÖNDAG 22 JUNI

Hilleshögs kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson, orgel: Jonas Lundahl
SÖNDAG 29 JUNI

Skå kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Jeanette Frenkman,  
orgel: Birgitta Levin
SÖNDAG 6 JULI

Färentuna kyrka 11.00

GUDSTJÄNST Jeanette Frenkman, 
orgel: Birgitta Levin
SÖNDAG 13 JULI

Hilleshögs kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson,  
orgel: Rickard Backlund
SÖNDAG 20 JULI

Sånga kyrka 11.00

GUDSTJÄNST Yngve Göransson,  
orgel: Rickard Backlund
SÖNDAG 27 JULI

Färentuna kyrka 11.00

ORGELMÄSSA Lars Brattgård,  
orgel: Rickard Backlund
SÖNDAG 3 AUGUSTI

Skå kyrka 11.00

GUDSTJÄNST Lars Brattgård,  
orgel: Birgitta Levin
SÖNDAG 10 AUGUSTI

Hilleshögs kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Jeanette Frenkman,  
orgel: Irene Hammar
SÖNDAG 17 AUGUSTI

Färentuna kyrka 11:00

KONFIRMATIONSMÄSSA
Annika Becker, Yngve Göransson, 
orgel: Birgitta Levin
LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 22/6

Drottningholms slottskyrka 16.00 

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Marianne Häggkvist, Ekeröensemblen,
orgel: Kerstin Baldwin
SÖNDAG 29/6

Drottningholms slottskyrka 16.00 

HÖGMÄSSA Marianne Häggkvist,
orgel: Helena Hansson
SÖNDAG 6/7

Drottningholms slottskyrka 16.00 

MUSIKGUDSTJÄNST – Capriccio
Roberta Sciacco Shantz orgel,
präst: Jonas Gräslund 
SÖNDAG 13/7

Drottningholms slottskyrka 16.00 

MUSIKGUDSTJÄNST  präst: Jonas 
Gräslund, orgel: Roger Tanner
SÖNDAG 20/7

Drottningholms slottskyrka 16.00 

MUSIKGUDSTJÄNST – Kärlek och 
galenskap. Peter Strömmer, orgel: 
Roger Tanner
SÖNDAG 27/7

Drottningholms slottskyrka 16.00 

MUSIKGUDSTJÄNST – Livliga sonater 
och smäktande kantater, 
präst: Peter Strömmer  
orgel: Roger Tanner
SÖNDAG 3/8

Drottningholms slottskyrka 16.00 

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Peter Strömmer  
orgel: Birgitta Ruthberg
SÖNDAG10/8

Drottningholms slottskyrka 16.00 

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Dan Bekking
orgel: Birgitta Ruthberg

SÖNDAG 17/8

Drottningholms slottskyrka 16.00 

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Marianne Häggkvist
orgel: Kerstin Baldwin

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING 

Kyrkradion har sommaruppehåll.

Gudstjänster 19 juni-20 augusti

Juni
TORSDAG 19 JUNI

Ekerö kyrka 19.00

SOMMARJAZZ
Saxofon: Tamara Danielsson, piano: Per Danielsson, 
orgel: Kerstin Baldwin

MIDSOMMARAFTON 20 JUNI

Drottningholms slottskyrka OBS! Tiden: 22.00

MUSIK I MIDSOMMARNATTEN
Sång: Teresia Frödinger, nyckelharpa och 
blockflöjter: Lode van den Eynde, orgel: Bengt 
Tribukait

TISDAG 24 JUNI

Herman Palmsalen 19.00

MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sång: Linnéa Sallay, piano: Rickard Backlund

SÖNDAG 29 JUNI

Munsö kyrka 19.00

MUSIKGUDSTJÄNST Trio el Gancho,  
gitarr, cello och folkflöjt

Juli
TORSDAG 3 JULI

Lovö kyrka 19.00

MUSIK I SOMMARKVÄLL –  
DET ÄR VACKRAST NÄR DET SKYMMER
Romanskonsert med texter av Per Lagerkvist.  
Sopran: Åsa Lansfors Lindholm, piano: Amanda 
Elvin

SÖNDAG 6 JULI

Drottningholms slottskyrka 16.00

MUSIKGUDSTJÄNST - CAPRICCIO
Italienska och tyska barockpärlor.  
Orgel: Roberta Sciacco Shantz

TISDAG 8 JULI

Skå kyrka 19.00

Från Händel till Haydn. Trumpet: Anders Kästel och 
Jonas Frimodig, orgel & piano: Rickard Backlund.

TORSDAG 10 JULI

Ekerö kyrka 19.00

IL PRETE ROSSO - DEN RÖDE PRÄSTEN
Musik av Vivaldi och hans samtida, framfört 
av Camerata Mandolino Classico på mandolin, 
cembalo och cello/kontrabasgitarr

SÖNDAG 13 JULI

Drottningholms slottskyrka 16.00

MUSIKGUDSTJÄNST – HÄNDELSONATER
viola: Joel Sundin, cembalo: Peter Lönnerberg

TORSDAG 17 JULI

Lovö kyrka 19.00

MUSIK I SOMMARKVÄLL - BRITTEN & DOWLAND
Intensiv och vacker musik med Michael Axelsson 
tenor, Per Skareng gitarr

SÖNDAG 20 JULI

Drottningholms slottskyrka 16.00

MUSIKGUDSTJÄNST – KÄRLEK OCH GALENSKAP
sopran: Viveca Axell Hedén, luta: Anders Ericsson,  
gamba: Nora Roll, 
Munsö kyrka 19.00

MUSIKGUDSTJÄNST – GOLDBERGVARIATIONERNA 
Cembalo: Bengt Tribukait

ONSDAG 23 JULI

19.00 Sånga kyrka

FÄRINGSÖ ORGELDAGAR
Lars Holm

TORSDAG 24 JULI

Ekerö kyrka 19.00

MUSIK I SOMMARKVÄLL - SPÄNNANDE MÖTE 
MED EVERT TAUBE OCH JOHN DOWLAND 
sång: Rita Saxmark, gitarr: Sabina Agnas
Färentuna kyrka 19.00

FÄRINGSÖ ORGELDAGAR
Mikael Fahlstedt och Anne-Christine Wilund sång

FREDAG 25 JULI

Hilleshögs kyrka 19.00

FÄRINGSÖ ORGELDAGAR 
Hans Fagius

LÖRDAG 26 JULI

Skå kyrka 19.00

FÄRINGSÖ ORGELDAGAR  
Rickard Backlund

SÖNDAG 27 JULI

Färentuna kyrka 11.00

FÄRINGSÖ ORGELDAGAR - ORGELMÄSSA
Musik av L-N Clérambault.  
Orgel: Rickard Backlund. 
Drottningholms slottskyrka 16.00

MUSIKGUDSTJÄNST – LIVLIGA SONATER OCH 
SMÄKTANDE KANTATER 
Blockflöjt: Per Gross, mezzosopran: Anna Zander 
och cembalo/orgel: Benjamin Åberg

TORSDAG 31 JULI 

Lovö kyrka 19.00

MUSIK I SOMMARKVÄLL - IMPROVISATION  
PSALM OCH VISA
piano: Alf Häggkvist

Augusti
SÖNDAG 3 AUGUSTI 

Husby loge 19.00

MUSIKGUDSTJÄNST 
Rolf Jidell med vänner

TISDAG 5 AUGUSTI

Skå kyrka 19.00

SENSOMMARMUSIK
Kerstin Baldwin, Birgitta Lindeke Levin och Lennart 
Lundblad sjunger, spelar och reciterar.

TORSDAG 7 AUGUSTI 

Ekerö kyrka 19.00

FINLANDSSVENSKA VISOR I FOLKJAZZTAPPNING.  
Jonas Backman trio med Johanna Grüssner. En 
jazzkonsert med fria tyglar men med tydliga 
ramar, med inspiration från den finlandssvenska 
musiktraditionen.

FREDAG 8 AUGUSTI

Eric Ericssonhallen 19.00

EKERÖ KÖRVECKA - 3XLINDBERG
Ekerö körveckas första finalkonsert. Ekerö 
körveckas festivalkör, piano: Nils Lindberg, bas: 
Olle Lindberg och sång: Agnes Lindberg, dirigent: 
Kerstin Baldwin, konferencier: Lennart Lundblad. 
Inträde. Köp biljett på biljettnu.se

LÖRDAG 9 AUGUSTI

Herman Palmsalen 18.00

EKERÖ KÖRVECKA - 3XLINDBERG
Program se 8 augusti

SÖNDAG 10 AUGUSTI 

Adelsö kyrka 19.00

MUSIKGUDSTJÄNST
Folkmusikgruppen Dråm

SÖNDAG 17 AUGUSTI

Munsö kyrka 19.00

MUSIKGUDSTJÄNST MED GERSCHWIN-MUSIK
Trio Mirsidrûsom spelar Gershwin, präst: Marianne 
Häggkvist, orgel: Kerstin Baldwin

TISDAG 19 AUGUSTI

Färentuna kyrka 19.00

ÖRONGODIS
Johan Kyllmar cello och Bia Lindeke Levin orgel och 
piano spelar kända verk.

Musik
Sommaren 2014



Hilleshögs kyrka

Smått och gott
TISDAGAR
Färingsöhemmet 14.00

ANDAKT
24/6 Yngve Göransson, Rickard Backlund 
22/7 Rickard Backlund, Yngve Göransson
19/8 Lars Brattgård, Birgitta Sommarbäck,  
Birgitta Levin

Sommarcafé i  
Ekebyhovskyrkan
Sommarcafeét i Ekebyhovskyrkan har blivit en 
tradition. I år är det öppet torsdagar under juni 
och augusti 12.00-15.00

Då finns det matiga smörgåsar, korv & bröd, glass 
och gott fikabröd att köpa. Är det fint väder kan 
man sitta ute – med eller utan solparasoll och 
regniga och kalla sommardagar kan man vara 
inomhus. Det finns lite leksaker till barnen, lite 
tidningar för vuxna – ta gärna med stickning eller 
annat handarbete. En träffpunkt och mötesplats 
som blir vad vi tillsammans gör den till.

Sommartider
Midsommarveckan (v 25)  samt
14 juli-3 augusti (v 29-31) är både
inlämning och butik STÄNGDA

INLÄMNING AV GÅVOR : under v 26-28 och  
32-33 är inlämningen öppen tisdagar 13.00-17.00 
och  lördagar 10.00-14. 00.

BUTIKEN ÄR ÖPPEN: 
10.00-14.00 lördagarna 28 juni, 5 juli, 12 juli och 
fr.o.m. 9 augusti.

VÄLKOMNA !Lars Holm
Mikael Fahlstedt 
Hans Fagius
Rickard Backlund

23-27 juli 2014
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Färingsö 
 Orgeldagar

Kyrkorna är extra öppna i sommar!
Sommartid är kyrkotid. Kyrkorna är också ovanligt öppna under sommaren. På Färingsö erbjuds dessutom visningar av alla kyrkor med 
den duktiga guiden Anna Littmarck. Musik och sommarkyrka hör ihop som maskrosor och sommarängar eller hängmatta och sommar-
prat i P1. Vi i Svenska kyrkan på Mälaröarna vet att många ser fram emot sommarmusiken och att den är en viktig del av sommarens 
aktiviteter. I år är det inga stora nyheter men varför ändra på ett vinnande koncept? Som vanligt bjuder vi på ett brett och varierat 
program av en mängd olika tonsättare och framförda av skickliga musiker på allehanda instrument. 

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

Ekerö pastorat
ADELSÖ KYRKA 

Öppet dagligen 10.00-18.00

ANSGARSKAPELLET 

Öppet alla dagar 21/7-10/8  
11.00-15.30
Guidning, enkelt bokbord och fika

 

EKERÖ KYRKA 

Öppet måndag-fredag  
10.00-16.00

EKEBYHOVSKYRKAN 

Öppet måndag-fredag 
9.00-12.00

 

LOVÖ KYRKA 

Öppet tisdag-fredag 
10.00-16.00

 

MUNSÖ KYRKA 

Öppet dagligen 10.00-18.00

Färingsö församling
Färingsös kyrkor är värda att upplevas! Under sommaren håller vi 
våra kyrkor öppet en dag i veckan. Kaffeservering med hembakt. 
Klockan ett kommer vår kyrkoguide Anna Littmarck och ger en 
spännande och intresseväckande visning som skänker liv till alla 
målningar och vackra saker. 

SÅNGA KYRKA

Öppet måndagar 23/6-4/8 
12.00-15.00. Visning 13.00

FÄRENTUNA KYRKA

Öppet tisdagar 24/6-5/8
12.00-15.00. Visning 13.00

HILLESHÖGS KYRKA

Öppet onsdagar 25/6-6/8 
12.00-15.00. Visning 13.00

SKÅ KYRKA 

Öppet torsdagar 26/6-7/8 
12.00-15.00. Visning 13.00

Över berg och dal som en mjuk 
koral drar sommarn över vårt land. 
Livet flödar fram såsom sav i stam, 

såsom bäck emot havets strand.  
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du 

ta mot var stund ur hans hand. 

Tore Littmarck
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BRUNNA | Beslutet om att det 
ska bli en handelsplats i Brunna, 
väster om Lidl, fattades under 
kommunfullmäktiges samman-
träde den 17 juni. De kritiska rös-
terna har dock inte tystnat.

Ända sedan idén om att inrätta ett 
handelsområde på de tomma tom-
terna först började diskuteras har 
det väckt starka protester. Miljöpar-
tiet och Folkpartiet har under hela 
processen påpekat att de tycker att 
platsen är illa vald och att andra al-
ternativ bör utredas. Båda partierna 
reserverade sig också mot beslutet 
på såväl kommunstyrelsens som 
kommunfullmäktiges samman-
träde.

– Man vet inte hur området kom-
mer förändras i framtiden, varken 
när det gäller Träkvistavallen eller 
den nya vägsträckning som man 

planerar. Vi vill se att man tar ett 
helhetsgrepp på hela området istäl-
let och bestämmer sig för hur man 
vill att det ska utvecklas, säger Gu-
nilla Lindberg (FP).

Enligt planen ska 4 000 kvadrat-
meter handelslokaler i två plan för 
större handelsetableringar i mellan 
två och fyra butiker byggas på tom-
terna. Träbyggnaderna ska vara fa-
lurödfärgade med vita detaljer och 
framför dem ska det planteras träd 
utmed hela handelsområdet för att 
skapa en allékänsla.

– I dagsläget vet vi ingenting om 
vilka företag som kan tänkas bli 
aktuella. Tidigare har det talats om 
Byggmax, men det kan bli allt från 
elektronikföretag till blomster-
handel som etablerar sig där. Vi har 
bedömt att det här är en lämplig 
plats att lägga handelsplatsen på, 

säger Alexander Fagerlund, planar-
kitekt på stadsarkitektkontoret.

De boende i området tvärs över 
vägen är dock inte särskilt glada 
över att få handelsplatsen som 
granne.

– Jag tycker att det är fullständigt 
vansinnigt och att platsen är helt fel 
vald, säger Tomas Graveley, en av de 
boende i området som lämnat in re-
missvar i ett tidigare skede.

Att det ska bli ökad trafik och 
mycket buller, både under byggti-
den och senare, är några av farhå-
gorna som han har.

Ett annat av de viktigaste argu-
menten som motståndarna använ-
der emot att bygga på platsen är att 
den ”gröna kil” som löper genom 
området ytterligare försvagas ge-
nom fler byggnader.

– Den gröna kilen är egentligen ett 

”svagt samband” och detta försva-
gades redan när Lidl byggdes. Det vi 
gör nu är att vi i denna plan planläg-
ger för naturmark. Då tryggar vi det 
gröna samband som finns genom att 
vi planerar in att den mark som blir 
kvar bakom handelsplatsen klassas 
som naturmark och därmed inte får 
bebyggas, säger Alexander Fager-
lund.

Beslutet som fattades i kommun-
fullmäktige går att överklaga under 
tre veckor efter att protokollet an-
slås.

– Jag har sagt till alla politiker jag 
har pratat med att jag kommer att 
överklaga det här beslutet så långt 
det går, slår Tomas Graveley fast.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Trots protesterna – 
det blir en handelsplats

BRUNNA HANDELSPLATS

KOMMUNEN | Plus i plånboken, 
skarpa frågor och tårfyllda farväl 
karaktäriserade terminens och 
mandatperiodens sista kommun-
fullmäktigesammanträde. 

Nära 28 miljoner kronor plus be-
räknas kommunen gå med plus 
under året. Det och en del annan 
positiv information fick åhörarna 
ta del av den 17 juni när kommun-
fullmäktige avslutade inför som-
maren.

Det annalkande valet var högst 
närvarande och diskussionerna 
kring resultat och kommande bud-
getar präglades av inlägg som an-
dades valrörelse och målade upp 
alternativa scenarier efter valet.

Men det mest dominerande var de 
frågor som ställdes från fullmäktige-
ledamöter till de styrande. Flera po-
litiker hade tagit chansen att formu-
lera enkla frågor som kan besvaras 
utan större förberedelser och först ut 
var Inger Andersen (S) som undrade 

varför kommunstyrelsens arbetsut-
skott inte tog hänsyn till den starka 
opinionen kring upphandlingen av 
skolskjutsar och persontransporter 
(läs mer på sidan 14).

– Lagen om offentlig upphand-
ling styr ganska exakt hur en upp-
handling ska göras och ger inte 
utrymme för att tycka. Lagen kom 
till för att det tidigare ofta fanns 
misstanke om att vissa upphand-
lingar inte gick rätt till. Det är ett 
strikt regelverk som styr detta nu 
och det tar inte hänsyn till opinio-
nen, svarade kommunstyrelsens 
ordförande Peter Carpelan (M).

Inger Andersen påtalade frånva-
ron av kommunikation med de be-
rörda föräldrarna och även om Pe-
ter Carpelan gav utrymme för att 
förfrågningsunderlaget hade kun-
nat arbetas fram på ett annat sätt, 
menade han att behovsbilden har 
undersökts noga i samarbete med 
de berörda nämnderna.

Miljöpartiet och Socialdemokra-
terna ställde frågan om huruvida 
elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar ska ges 
möjlighet till likvärdig utbildning 
om Klöverskolan inte tar in nya 
elever till hösten. Peter Carpelan 
hänvisade till den utredning som 
pågår kring Klöverskolans fortsat-
ta verksamhet (läs mer på sid 10).

Hur information kring Närlunda-
skolans om- och utbyggnad delges  
de berörda var föremål för flera 
frågor som besvarades av tekniska 
nämndens ordförande Adam Reu-
terskiöld (M).

Huruvida han tyckte att infor-
mationen var korrekt eller inte 

svarade han inte direkt på, men 
däremot poängterade han att de 
pågående byggnationerna inte var 
ett resultat av dåligt underhåll.

Som avslutning tog de tongivan-
de ledamöterna Ylva Forslid (Ö) 
och Gina Rosales (V) adjö då de 
båda deltog i sina sista kommun-
fullmäktigesammanträde i kom-
munen. Den första en aning mer 
tårfylld än den andra. Gemensamt 
var dock att de båda tackade full-
mäktiges ordförande Inger Linge 
(M) för ett respektfullt bemötande 
under åren. Själv tackade hon för 
terminen genom att poängtera den 
demokratiska processens värde.

– Det kanske kan tyckas som att 
vi håller på och tjafsar om småsa-
ker, men det är det som skiljer de-
mokratin från diktaturens tryck-
kokare, konstaterade hon.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Raka frågor och tårfyllda farväl

Faluröda byggnader på 4 000 kvadratmeter bakom en trädallé ska uppföras bakom Lidl i Brunna.           ILLUSTRATION: EKERÖ KOMMUN

Domstol ger rätt 
till särskilt stöd
KOMMUNEN | Förvaltningsrät-
ten slår fast att en funktionshin-
drad man i Ekerö kommun ska 
ha rätt till plats på särskilt boende 
med heldygnsomsorg, vilket tidi-
gare nekats av kommunen. Frågan 
i målet var att avgöra om perso-
nen hade skälig levnadsnivå i sitt 
nuvarande boende eller om plats 
i ett särskilt boende behövdes för 
att uppnå detta.  Förvaltningsrät-
ten tog hänsyn till personens egen 
vilja att flytta och att hjälpbehovet, 
enligt läkarintyg, kommer att bli 
än större framöver. 

år är snittåldern
för förstföderskor
MÄLARÖARNA | Dagens mam-
mor i Ekerö kommun är betydligt 
äldre när de får sitt första barn än 
föregående generation. 30,9 år var 
genomsnittsåldern för förstföder-
skor under 2013. Det är nästan fem 
år äldre än för 40 år sedan, visar sta-
tistik från Statistiska centralbyrån.

1973 var snittsåldern 26,1 år för 
förstagångsmammorna och tio år 
senare, 1983, var medelåldern 26,9 
år. 1993 hade åldern stigit till 28,6 
år och 2003 till 30,7 år.

Landets yngsta förstföderskor 
fanns 2013 i Pajala med en genom-
snittlig ålder på 24 år.  

Äldst var förstföderskorna i 
Danderyd med 32 år.

Mat på menyer
stämde inte
MÄLARÖARNA | Kommunens 
livsmedelsinspektörer är kritiska 
till brister i livsmedelshantering-
en vid fyra restauranger. Det här 
framgår av inspektionsrapporter 
efter oanmälda besök. 

Två av restaurangerna serverade 
vid tillfällena  avvikande råvaror 
än vad som angetts på menyerna. 
Till exempel visade sig ”krabba”, 
”parmaskinka” och ”parmesan” 
vara crabfish, lufttorkad skinka 
och Grana padano. Detta strider 
mot livsmedelsverkets föreskrif-
ter om märkning och presentation 
av livsmedel då det anses vilseleda 
konsumenterna. 

På en av ovan restauranger för-
varades dessutom slevar direkt i 
livsmedel  i kylbänkarna och det  är 
ett förvaringssätt som bryter mot 
förordning som gäller för livsmed-
elshygien.  På den andra restau-
rangen tillagades mat av personer 
utan hårnät, vilket heller inte är 
tillåtet och det gällde även en tred-
je restaurang. Där förvarades också 
livsmedel utan lock tillsammans 
med ytterembalage i kylrummet  
och dörren till varumottagningen 
stod öppen utan myggnät.

En fjärde restaurang som  tidiga-
re fått anmärkning förvarade även 
denna gång rå kyckling i rumstem-
peratur. Temperaturen i själva köt-
tet uppmättes till 27 grader. Ansva-
rig menade att kycklingen kommit 
direkt från kylen och tinats under 
rinnande vatten.

30,9

”Det kanske kan tyckas 
som att vi håller på och 
tjafsar om småsaker”



SÅLT

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

DU KAN OCKSÅ BLI NÖJD!
ANLITA FASTIGHETS MÄKLAREN MED 
SVERIGES NÖJDASTE KUNDER – SEX 
ÅR I RAD! – ANLITA MÄKLARHUSET!

Johan Siönäs

NÖJD KUND I
TRÄKVISTA

NÖJD KUND I
HILLERSJÖ

NÖJD KUND I
KARLSKÄR

NÖJD KUND I
SKÅ

NÖJD KUND I
STOCKBY

NÖJD KUND 
I HUMMEL-

VRETEN

NÖJD KUND 
I KUNGS-
BERGA

NÖJD KUND I
STENHAMRA

KOMMUNEN | ”Idrott för 
alla i Ekerö kommun?” Så 
lyder rubriken i en gemen-
sam skrivelse från flera 
idrottsklubbar verksamma 
på Mälaröarna. Skrivelsen 
är ett rop på hjälp till kom-
munen att möta invånarnas 
efterfrågan på idrottsakti-
viteter och en meningsfull 
fritid till en rimlig kostnad.

Hallbristen i kommunen är 
och har varit stor under en 
mycket lång tid. Ekerö IK, Skå 
IK, Mälarö SOK, Ekerö budo, 
Brommagymnasterna, Black-
ebergs basket, och Ekerö TK 
skriver bland annat:

”Tack Ekerö kommun 
för friidrottsanläggning, 
konstgräsplaner och att ni 
äntligen börjat engagera er i 
idrottshallsfrågan. Tyvärr är 
genomförda och eventuella 
planerade satsningar långt-
ifrån tillräckliga. Bristen på 
idrottsanläggningar i kom-
munen är sedan många år up-
penbar och läget är nu akut. 
Det är dags att gå från teori 
till praktik och från vackra 
ord till handling. Med en 
skatteintäkt på över 1,3 mil-
jarder per år måste det vara 
möjligt att prioritera 1-2 pro-
cent av budgeten för bredd-
idrott även på Mälaröarna”

– Vi för en kontinuerlig dis-
kussion med idrottsklubbar-
na och jag har full förståelse 
för att de vill ha in så mycket 
aktiviteter som möjligt. Vi 
försöker att tillgodose deras 
förfrågningar så mycket som 
möjligt, men det är alltid en 
balansfråga mot andra spor-
ter och andra ändamål, säger 
Adam Reuterskiöld (M), ord-
förande i tekniska nämnden. 

I skrivelsen har klubbarna 
listat de absolut nödvändi-
gaste åtgärderna under den 
kommande mandatperio-
den. 

– Väldigt många av punk-
terna kommer vi att kunna 

bocka av. För den nya idrotts-
hallen planeras det första 
spadtaget tas i höst. Bygglo-
vet är ännu inte klart men 
det bör inte vara något större 
problem då det inte är någon 
detaljplan som behöver änd-
ras, säger Adam Reuterskiöld 
och fortsätter: 

– På Träkvistavallen kom-
mer de befintliga omkläd-
ningsrummen att renoveras. 
Under tiden kommer vi att ha 
två paviljonger med åtta om-
klädningsrum i. Det kommer 
också att ske till hösten. Nu 
är både dam- och herrlagen 
uppe i de nivåerna där man 
behöver flera omklädnings-
rum vid matcherna. All-
hallen i Skå är jag inte riktigt 
välinformerad om. Jag vet att 
man har renoverat ett dusch-
rum där och vi kommer att 
renovera ytterligare ett om-
klädningsrum. 

Många av de satsningar 
som görs, gynnar framfö-
rallt ishockey och fotboll. På 
Mälaröarna är exempelvis 
hästsporten stor, hur satsar 
kommunen där egentligen?

– Naturligtvis går det en 
väldigt stor del av vår budget 
till just de stora sporterna 
fotboll och ishockey, medan 
till exempel ridsport får väl-
digt begränsade resurser. Där 
tittar vi på byggnationerna 
kring och runt Ekebyhovstal-
let för att se om vi kan göra 
något. Det finns alltid behov 
av ridhus och tävlingsmöj-
ligheter framförallt. Men det 
finns flera sporter att ta hän-
syn till och det handlar om en 
avvägningsfråga, säger Adam 
Reuterskiöld.

Idrottsklubbarna och för-
eningarna skriver vidare att 
nuvarande ”slitna och sedan 
länge otillräckliga idrottsan-
läggningar och kommande 
nya anläggningar behöver 
drivas och finansieras helt 

eller delvis med kommunala 
medel. Annars kan behoven 
och möjligheterna till barn- 
och ungdomsidrott inte till-
godoses på Mälaröarna. Med 
en av kommunen underfi-
nansierad verksamhet blir 
hälsa, friskvård och idrott en 
inkomst- och klassfråga med 
ökad risk även för andra mer-
kostnader och samhällspro-
blem!”

Oppositionsrådet Lars 
Holmström (S) kommente-
rar skrivelsen från idrotts-
klubbarna:

– Den ideella idrottsrörel-
sen är en mycket viktig del för 
våra ungdomar och Ekerös 
utveckling. Underhållet på 
våra anläggningar har under 
en lång tid varit eftersatt sam-
tidigt som Moderaterna har 
lovat i många år att investera i 
nya idrottsanläggningar som 
de sedan skjutit på framtiden. 
Vi förstår idrottsförening-
arnas frustration då det ofta 
lovas mer än det genomförts. 
Socialdemokraterna har i sin 
budget för 2014 viktiga för-
slag som skulle tidigarelägga 
investeringar och reparatio-
nerna av våra idrottsanlägg-
ningar och fritidsgårdar för 
våra ungdomar. 

            EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Idrottsklubbarna
kräver åtgärder

IDROTTSHALLAR
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Bollhallen i Träkvista räcker inte för alla som vill ha halltider. Bristen på idrottsan-
läggningar i kommunen är akut och klubbar och föreningar efterfrågar högre priori-
tering när det gäller satsningen på idrott.                                                 FOTO: EWA LINNROS

Idrott för alla i Ekerö kommun? 
Tack Ekerö kommun för friidrottsanläggning, konstgräsplaner och att ni äntligen börjat 
engagera er i idrottshallsfrågan. Tyvärr är genomförda och eventuella planerade satsningar 
långtifrån tillräckliga. Bristen på idrottsanläggningar i kommunen är sedan många år uppenbar 
och läget är nu akut. Det är dags att gå från teori till praktik och från vackra ord till handling. 
Med en skatteintäkt på över 1,3 miljarder per år måste det vara möjligt att prioritera 1-2 
procent av budgeten för breddidrott även på Mälaröarna! 
Vi i de ideella idrottsföreningarna som är verksamma i Ekerö kommun kan inte helt på egen hand 
möta invånarnas efterfrågan på idrottsaktiviteter och en meningsfull fritid till en rimlig kostnad. Våra 
nuvarande slitna och sedan länge otillräckliga idrottsanläggningar och kommande nya anläggningar 
behöver därför drivas och finansieras helt eller delvis med kommunala medel. Annars kan behoven 
och möjligheterna till barn- och ungdomsidrott inte tillgodoses på Mälaröarna. Med en av kommunen 
underfinansierad verksamhet blir hälsa, friskvård och idrott en inkomst- och klassfråga med ökad risk 
även för andra merkostnader och samhällsproblem! 

Befintliga anläggningar måste rustas och nya måste byggas snarast för att möta behoven och en 
fortsatt växande befolkning. Vi ser till att börja med åtminstone följande satsningar på idrotten som 
absolut nödvändiga redan under den kommande mandatperioden 2014-18:  

1. Bygg den planerade idrottshallen vid Ekebyhovskolan senast till säsongstarten 2015-2016.Hjälp Ekerö Tennisklubb att bygga en ny hall för att samla verksamheten vid Ekebyhov ochfrigör mark på Träkvistavallen.

2. Bygg omklädningsrum och föreningslokaler på Träkvistavallen så att vi får rimligaförutsättningar för idrott och en bra arbetsmiljö för personalen.

3. Sätt igång det budgeterade projektet ”Besökslyftet” vid Svanängens IP, där bland annatsamlingslokal och omklädningsrum ska ingå.

4. Se snabbt över möjligheterna att tillsammans med oss i föreningarna skapa nya hallar, lokaler
och träningsytor i form av exempelvis uppblåsbara tält vid Träkvistavallen och på Färingsö.

Föreningslivet är en kostnadseffektiv och viktig "välfärdsmotor” på Mälaröarna. Låt oss få 
känna stolthet över vår kommun, idrotten, våra anläggningar och aktiviteter och kunna möta 
det stora behovet hos våra egna utövare och våra gäster på ett mer välkomnande och 
omtänksamt sätt! 

Ekerö IK Skå IK Mälarö SOK 
Anders Huldt Jörgen Walestad Kent Eklöf 

Ekerö Budo  Brommagymnasterna Blackebergs basket 
Matthias Johnson Kjell O. Johansson Ronnie Christensen 

Ekerö TK 

Carl-Magnus Månsson 

Tyck till på 

#hallariekerö
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EKERÖ | Ny oro har bubblat 
upp till ytan kring resurskolan 
Klöverskolans framtid. Föräldrar 
som sökt plats på skolan har 
informerats om att skolan inte 
tar emot några elever till hösten 
eftersom skolans framtid är så 
osäker.

– De gånger vi diskuterar place-
ringar av barn som har ett behov av 
ett annat sammanhang eller behö-
ver extra stöd på olika sätt, då kan 
Klöverskolan vara ett alternativ. 
Då är det klart att vi måste lägga in 
att vi faktiskt inte vet vad resulta-
tet av den konsekvensanalys som 
nu pågår blir och vad vi i nämn-
den eventuellt fattar för beslut 
med anledning av det. Skulle jag 
inte förklara det, då skulle jag i det 
närmaste begå tjänstefel, säger An-
ders Anagrius, nämndansvarig för 
barn- och utbildningsnämnden. 

Den konsekvensanalys som han 
nämner, kom till efter att planer på 
att flytta Klöverns verksamhet till 
lokaler i Träkvista skola, upprört 
föräldrar till barnen som går där 
och personal på skolan. Då hade 
inte nämndkontoret gjort någon 
konsekvensanalys som grund för 
ett beslut utan motiverade beslutet 

för flytten av verksamheten med 
att det handlade om  arbetet ”för en 
ökad inkludering  och att i det per-
spektivet stärka varje enskild elev 
att nå kunskapskraven och få den 
undervisning den har rätt till”.

Efter föräldrarnas aktiva protes-
ter, bordlade barn- och ungdoms-
nämnden ärendet och en enhällig 
nämnd tog beslut om att inte flytta 
verksamheten och att en analys 
skulle genomföras och presenteras 
för nämnden senast under våren 
2014.

– Utredning pågår och jag får ing-
en rapport förrän fram mot som-
maren. En del intervjuer ska göras 
i början på juni och sedan ska det 
skrivas ihop. Barn- och utbild-
ningsnämnden har sitt sista sam-
manträde den 11 juni och till dess 
tror man inte att något tydligt re-
sultat finns klart. Det innebär i sin 
tur att man inte heller kan ta något 
beslut om Klöverskolans framtid 

före sommaren, säger Anders Ana-
grius.

Centerpartiet var drivande i 
ärendet när det bordlades. Ove 
Wallin (C) sitter i barn- och utbild-
ningsnämnden.

– Det hade varit bra om underla-
get hade varit klart, då hade vi för-
kortat lidandet och oron för barnen 
och föräldrarna av att inte veta hur 
det ska bli. Men, ingenting kom-
mer att hända med Klöverskolan 
förrän översynen är visad och vi 
har möjlighet att ta några beslut. 
Det kan bli en förändring eftersom 
vi gör en översyn. Men Klöversko-
lan som företeelse, den kommer att 
finnas kvar på något sätt. Sedan om 
den ska ligga kvar i det röda huset 
eller om vi hittar någonting annat 
som är bättre, det är en annan sak. 
Men vi kan inte slå ihop alla de här 
barnen med särskilda behov i Trä-
kvista skolas nya lokaler. Så fung-
erar det inte med barn med den 
här typen av diagnoser, säger Ove 
Wallin.

Anders Anagrius svarar också 
att det inte råder något intagnings-
stopp till Klövern och att man pla-
cerat någon elev där, men att man 
även sagt att det kanske kunde vara 
bra att vänta lite grann. 

Ett beslut kan komma att tas på 

barn- och utbildningsnämndens 
första möte i höst. 

– Översynen som jag ser det, ska 
resultera i någonting fortsatt bra. 
Det kanske finns ett större behov 
för flera årskullar, säger Ove Wal-
lin och fortsätter:

– Vi har även Studion på Upp-
gårdsskolan, räcker den till? Det 
vet vi inte. Vi kanske behöver en 
Studion på Ekerö också och en 
Klöverskola på Färingsö. Det be-
höver vi i nämnden se över och 
föräldrar och personer med kun-

nig profession ska vara med i detta.
Klöverskolan och Studion skil-

jer sig på två punkter. Klöversko-
lan har lågstadieelever och Studion 
har högstadieelever. På Klöversko-
lan går barnen heltid medan Stu-
dion hör till Uppgårdsskolan. Här 
går barnen allt från några timmar 
till ibland heltid, allt utifrån varje 
enskild elevs behov.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Åter oro för ”Klövern”

SKOLOR

”...ingenting kommer att 
hända med Klöverskolan 
förrän översynen är 
visad”
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KOMMUNEN | Personal 
och föräldrar till barn på 
resursskolan Klöverskolan upprörs över planerna på 
att verksamheten ska flytta till lokaler i Träkvista skola till hösten 2014. 

Klöverskolan är en resurssko-la för barn med neuropsykia-triska funktionsnedsättning-ar eller liknande svårigheter. Verksamheten bedrivs i en villa i Väsbyområdet, avskild från annan skolmiljö. I dags-läget har skolan tolv elever.
Grunden till beslutet att flytta Klöverskolans verk-samhet till Träkvista skola handlar om arbetet ”för en ökad inkludering och att i det perspektivet stärka varje enskild elev att nå kunskaps-kraven och få den undervis-ning den har rätt till”. Lokaler ska skapas för Klöverskolans elever så att de kan ha ett mindre sammanhang i den utsträckning som de behö-ver, men också att man finns i anslutning till en ”reguljär” skolmiljö.

– Vi tyckte att det fanns en poäng i att ha Klöversko-lan i anslutning till en vanlig grundskola för att underlätta inkluderingen, säger Anders Anagrius, nämndansvarig för barn- och ungdomsnämnden i kommunen.

Eleverna på Klöverskolan har idag redan en viss kontakt med Träkvista skola då de har gymnastik och slöjd där. Personalen på Klöverskolan berättar att deras elever blir stressade av att gå till Trä-kvista skola under idrott och slöjd. De säger också att Klö-verskolans litenhet och in-tima atmosfär blivit en trygg plats för eleverna där de kan bygga upp en inre trygghet och tro på sig själv. 
Inom skolverksamhet talar man ofta om ”inkludering” respektive ”exkludering”. Tyngdpunkten är att barn mår bra av att vara tillsam-mans med andra barn istället för att exkluderas.

– Det är därför vi har sär-skolan i Ekebyhovskolan och vill ha dem så integrerade som möjligt, säger Anders Anagrius.

Personalen på Klöverskolan har bett om att få stå för sina uttalanden som en grupp. 
– Eleverna har kommit hit till stor del för att de inte kla-rat av stora klasser och mäng-den elever på rasterna i stora skolor, förklarar personalen på Klöverskolan.

De tycker att det är en bra idé att en inkluderad verk-samhet finns på Träkvista skola och att det bör finnas en sådan på varje skola. 
Däremot menar de att även en mindre skola som Klöver-skolan behövs idag. Persona-len förklarar att om ett barn har autistiska drag som As-pergers syndrom till exem-pel, då har detta barnet ingen nytta av att se hur andra barn gör. Det här barnet tar inte in 

yttre intryck på samma sätt som andra barn. Barn med ADHD kan däremot lära sig av andra, men de kan också triggas av andra barn. 
– Det är säkert så att en del av eleverna på Klöverskolan behöver ha ett mindre sam-manhang, också på raster. Jag är fullkomligt övertygad om att det går att organisera. Men jag förstår också att det här är en omställning för persona-len och för barnen, det måste man ha respekt för. Men jag tror att om man ska ha skola, måste man också finnas i en skolmiljö. Det är min absolu-ta övertygelse, säger Anders Anagrius.

Autism- och aspergerför-bundets ordförande Eva Nordin-Olson säger så här om inkludering:
– I Sverige finns en stark strävan mot inkludering. Man vill så gärna tro att det som fungerar för kanske 95 procent av eleverna, fung-erar för alla. Men det gör det inte, vilket vår skolenkät från i våras tydligt visar. För en del elever med autismspektrum-tillstånd är resursskolan en förutsättning för en funge-rande skolgång. Deras behov av stöd kan inte tillgodoses inom den vanliga skolan.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykia-triska funktionsnedsättning-ar (NPF) såsom ADHD, As-pergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD (tvångssyndrom). 
– Vi är inte negativa till in-kludering och för det stora flertalet tror vi inte att resurs-skolor är en bra lösning. Dä-remot ser vi att det för vissa elever har varit en helt nöd-vändig lösning. Det kommer alltid att finnas barn som inte kan vara i en vanlig skola och de ska naturligtvis inte be-höva vara det, säger Anna Norrman, riksförbundet At-tention.

Mikael Caiman Larsson är produktionschef för barn och utbildning i kommunen.
– Det finn ingen besparing i flytten. Flytten innebär att Klöverskolans grupp flyttas över till Träkvista skola och in i, för gruppen, specialin-redda lokaler. Gruppen ska således inte lösas upp, så som  sker och omskrivs i grann-kommunerna. Centralt i den här frågan är att vi ser vinster för våra särskilda undervis-ningsgrupper och framförallt 

för barnen i att vara placerade i anslutning till konventio-nella skolor och därmed ha samma möjligheter som an-dra barn. 

Personalen på Klöversko-lan poängterar vikten av den omgivande miljön. Många av deras elever har låg social kompetens som kan leda till att barnen hamnar i besvärli-ga situationen med varandra och även då med andra barn. Vissa kan även bli kraftigt ut-åtagerande i trängda situatio-ner, vilket då även kan drabba Träkvistaskolans elever, be-rättar personalen.
– Störningsmomentet kan man både bygga bort och organisera bort. Raster kan man schemalägga så att man skapar en lugn tillvaro för dessa elever. Det är klart att det under ett övergångskede kommer att ske mycket an-passningsarbete, men med personalgruppens kompe-tens, med de förutsättningar som finns på Träkvista skola med en bra skolledning, bra personal och specialritade lo-kaler, är jag fullt förvissad om att förutsättningarna är jät-tegoda, säger Mikael Caiman Larsson.

Planerna på att flytta Klöver-skolans verksamhet till Trä-kvista, kom till redan 2008.  Trots detta har personalen  inte informerats eller ”in-kluderats” i diskussionerna nämnvärt och de från kom-munen som har med besluts-processen att göra, har inte ens besökt verksamheten.
– Dialog om detta fördes med produktionsledningen och skolledningen redan för flera år sedan. Dialog med verksamheten har i anslut-ning till det också förts av skolledningen. Däremot har inte jag eller produktions-ledningen haft någon dialog direkt med verksamheten, säger Anders Anagrius.

– Dialogen har funnits mellan mig, produktionen och nämndkontoret, men ef-tersom lokalfrågan inte varit löst tidigare så har den inte aktualiserats ordenligt förrän nu när vi ser att nybyggna-tionen kommer att ske, säger Träkvista skolas rektor Lena Heetveld.

Föräldrar till barnen i Klö-verskolan informerades först nu i september må-nad. De mottog ett brev om föräldramöte kring flytten. Brevet från kommunen är daterat den 27 juni men pos-tades först två och en halv 

månad senare den 9 septem-ber. 
Föräldramötet skedde den 16 september. På mötet när-varade Birgit Lundberg från resursteamet och rektorn för Träkvista skola. De föräldrar som vi intervjuat, utom en, har bett om att få vara ano-nyma. En förälder berättar:

– De hade inte några svar på hur lokalerna skulle ut-formas eller hur planeringen var, då den inte var klar. De kunde inte frambringa be-slutsunderlaget och inte hel-ler ge några konkreta svar alls på hur detta skulle förbättra för barnen. 
Birgit Lundberg är chef för resursteamet.
–Verksamheten flyttas i sin helhet och uppdraget är det-samma. I och med överflytt-ningen till en normal skol-miljö ser jag många fördelar för eleverna och verksamhe-ten som helhet, inte minst för personalen. Eleverna får möjlighet att vara bland andra elever utifrån sina förutsättningar i en normal skolmiljö vilket underlättar socialiseringsprocessen. För undervisningen får eleverna tillgång till skolans ämnes-specifika salar och skolbiblio-tek. Elevhälsan blir tillgänglig på samma sätt som för alla andra elever i skolan. Att verksamheten är samlokali-serad med den övriga skol-verksamheten på Träkvista underlättar.

Personalen på Klöverskolan berättar att man redan idag har tillgång till de lokaler man har behov av. Vad beträf-far biblioteket, väljer man att gå till det bibliotek som ligger i Ekerö centrum på tider då man vet att det är få besökare där. Personalen anser det inte försvarbart att flytta tillbaka barnen till ett stort samman-hang igen. Många har flyttat sina barn från den ”stora sko-lan”, just för fördelarna med Klöverskolans ”litenhet”. 
– När min son gick på dagis kunde jag inte sköta mitt ar-bete eftersom det inte fung-erade på dagis. När han skulle börja skolan pratade jag med resursteamet om Klöversko-lan. Jag fick beskedet att de inte tog in barn så tidigt som i sexårsverksamheten, men de sa att ”kvarstår problemet om ett år, kan vi diskutera sa-ken”. Då undrade jag hur pass kompetenta de är på resurs-teamet om de tror att ADHD växer bort på ett år, berättar en förälder. 

Sonen hade fått sin AD-HD-diagnos ställd då han var 

fem år. Med stöd från BUP fick sonen plats på Klöver-skolan. Personalen där såg det tvärtemot resursteamets uppfattning, som mycket po-sitivt att sonen kom till dem så tidigt. 

Nämnden för barn- och ung-dom tog upp planerna om flytten den 11 september. Lena Gerby (M) är ordföran-de i nämnden.
– Jag tycker att vi kände oss ganska lugna i arbetsutskot-tet då vi diskuterade detta. Jag är inte specialist på hur man ska gå till väga, men de ska få sin egen paviljong och de ska absolut inte bara slängas ut i skolan. Det är ju inte heller planen. Jag tror att det är lite okunskap från dem som är oroliga och man vill naturligtvis värna om de här barnen, säger Lena Gerby.

Personalen på Klöversko-lan har mellan 10 till 20 års erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatris-ka funktionsnedsättningar. Personalen går också fortlö-pande interna kurser. Jimmy Sjöblom, vars son har gått på Klöverskolan, vittnar om personalens insatser: 
– Min son har gått från att inte ha kunnat hantera impulser alls till att göra medvetna val, från att inte haft koll på sociala regler, till att vara efterfrågad av både yngre, jämnåriga och äldre. Den personliga utveck-lingen kan du inte skapa om du försöker att konformera. Det andra som kanske är än mer viktigt är att han har fått hjälp med att se sin ADHD som en tillgång. Klöversko-lans personal är unikt duk-tiga på arbetet de utför när de får arbetsro. Pedagogerna hjälper dessa barn att finsli-pa fördelarna, de hjälper till att plocka fram de tillgångar som finns i de olika tillstån-den, säger Jimmy Sjöblom och fortsätter:

– Att flytta verksamheten från sin lugna miljö där ar-betsro finns, ser jag som kapitalförstöring. Det här är givetvis inte något uttalat syfte att förstöra kommu-nalt kapital, det är snarare frågan om okunnighet.  Här uppstår ett antal moraliska spörsmål. De tjänstemän och ytterst beslutande poli-tiker som sitter i nämnden, behöver ställa sig frågan: har jag tonåringar som går på den skola dit dessa barn ska flyttas? För deras stu-dieresultat kommer att på-verkas. Nu plötsligt kom-mer en störande grupp, för det är det ofta, och de kom-mer att påverka de övriga 

eleverna negativt, avslutar Jimmy Sjöblom.

Anders Anagrius på nämnde-kontoret, ger en annan bild av inkludering.
– På flera andra håll fung-erar det att elever som har ett behov av mindre sam-manhang, finns i anslutning till en vanlig skola. Det är väl snarare så att den här stigma-tiseringen växer med avstån-det från en vanlig skola. Må-let är också att de här eleverna ska kunna fungera så långt som möjligt i en vanlig klass. Har man tillräcklig kompe-tens och stöd runt omkring så fungerar det här alldeles utmärkt. Det är min erfaren-het. Nu har jag i och för sig inte alltid ”stått ute på gol-vet” i de här sammanhangen, det får jag erkänna. Men jag har sett andra sammanhang där det har fungerat väl, säger Anders Anagrius.

Socialnämndens individut-skottts ordförande Christina Blom Andersson (KD) säger så här om planerna:
– Jag känner jag mig orolig för att de här barnen ham-nar i ett utanförskap på den stora skolan. De kan bli väl-digt utsatta, framförallt när man ser deras annorlunda beteende. Då kommer de här barnen så småningom till oss på social-nämnden. Det kan i sin tur leda till placeringar utanför kom-munen. Vi ska kunna klara av barn med särskilda behov i vår egen kommun. Vi har kompetens, bland annat på Klöverskolan. 

Mikael Caiman Larsson sä-ger så här om oron för flytten:
– Skulle det handla om att barnen skulle ingå i den konventionella skolorgani-sationen, då skulle jag verk-ligen förstå oron. Men här sker endast en förflyttning till Träkvista skola i linje med hur det ser ut i hela organisa-tionen, där de särskilda un-dervisningsgrupperna ligger integrerade i anslutning till konventionella skollokarer. Vi har särskolan på Ekeby-hovskolan, språkspåret Sma-ragden på Närlundaskolan och Studion i anslutning till Uppgårdskolan.

Föräldrarna har skapat en-Facebookgrupp och ska för-söka hindra att beslut drivs igenom.
– Vi föräldrar kommer inte att låta detta passera. Vi kom-mer att protestera på alla sätt vi kan och hoppas få med oss så många av Ekerö kommuns invånare som möjligt, säger en förälder.

Föräldrarna har kallats till ytterligare ett möte med Lena Heetveld, Anders Anagrius och Mikael Caiman Larsson. Mötet sker då denna tidning redan gått i tryck. MN följer upp i efterhand.

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

Plan att flytta resursskola upprör

”Eleverna har 
kommit hit till 
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”Då undrade jag 
hur pass 
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på resursteamet 
om de tror att 
ADHD växer bort 
på ett år.”

”... de ska få sin 
egen paviljong och 
de ska absolut 
inte bara slängas 
ut i skolan.”
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Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Göran Hellmalm (FP) meddelade protesterande 

föräldrar att nämnden väntar med att ta beslut om resursskolans framtid. Först vill man ha ett möte 

med föräldrarna.  | 4                               
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ÄRENDET OM KLÖVERSKOLAN BORDLAGT

De tycker att det är en bra idé att en inkluderad verk-samhet finns på Träkvista skola och att det bör finnas en sådan på varje skola. 
Däremot menar de att även en mindre skola som Klöver-skolan behövs idag. Persona-len förklarar att om ett barn har autistiska drag som As-pergers syndrom till exem-pel, då har detta barnet ingen nytta av att se hur andra barn gör. Det här barnet tar inte in 

Mikael Caiman Larsson är produktionschef för barn och utbildning i kommunen.
– Det finn ingen besparing i flytten. Flytten innebär att Klöverskolans grupp flyttas över till Träkvista skola och in i, för gruppen, specialin-redda lokaler. Gruppen ska således inte lösas upp, så som  sker och omskrivs i grann-kommunerna. Centralt i den här frågan är att vi ser vinster för våra särskilda undervis-ningsgrupper och framförallt 

g inte varit löst tidigare så har den inte aktualiserats ordenligt förrän nu när vi ser att nybyggna-tionen kommer att ske, säger Träkvista skolas rektor Lena Heetveld.

Föräldrar till barnen i Klö-verskolan informerades först nu i september må-nad. De mottog ett brev om föräldramöte kring flytten. Brevet från kommunen är daterat den 27 juni men pos-tades först två och en halv 
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ar-bete eftersom det inte fung-erade på dagis. När han skulle börja skolan pratade jag med resursteamet om Klöversko-lan. Jag fick beskedet att de inte tog in barn så tidigt som i sexårsverksamheten, men de sa att ”kvarstår problemet om ett år, kan vi diskutera sa-ken”. Då undrade jag hur pass kompetenta de är på resurs-teamet om de tror att ADHD växer bort på ett år, berättar en förälder. 

Sonen hade fått sin AD-HD-diagnos ställd då han var 

 Min son har gått från att inte ha kunnat hantera impulser alls till att göra medvetna val, från att inte haft koll på sociala regler, till att vara efterfrågad av både yngre, jämnåriga och äldre. Den personliga utveck-lingen kan du inte skapa om du försöker att konformera. Det andra som kanske är än mer viktigt är att han har fått hjälp med att se sin ADHD som en tillgång. Klöversko-lans personal är unikt duk-tiga på arbetet de utför när de får arbetsro. Pedagogerna hjälper dessa barn att finsli-pa fördelarna, de hjälper till att plocka fram de tillgångar som finns i de olika tillstån-den, säger Jimmy Sjöblom och fortsätter:

– Att flytta verksamheten från sin lugna miljö där ar-betsro finns, ser jag som kapitalförstöring. Det här är givetvis inte något uttalat syfte att förstöra kommu-nalt kapital, det är snarare frågan om okunnighet.  Här uppstår ett antal moraliska spörsmål. De tjänstemän och ytterst beslutande poli-tiker som sitter i nämnden, behöver ställa sig frågan: har jag tonåringar som går på den skola dit dessa barn ska flyttas? För deras stu-dieresultat kommer att på-verkas. Nu plötsligt kom-mer en störande grupp, för det är det ofta, och de kom-mer att påverka de övriga 
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KOMMUNEN | Barn- och 
utbildningsnämnden har 
bordlagt ärendet om beslut 
att flytta Klöverskolans 
verksamhet till Träkvista 
skola. Först vill man ha ett 
enskilt möte med föräld-
rarna innan man går till 
beslut.

I förra numret av MN skrev 
vi om kommunens planer 
på att flytta resursskolan 
Klöverskolans verksamhet 
från en villa i Väsbyområ-
det, avskilt från annan skol-
miljö, till lokaler i Träkvista 
skola. Planerna på flytten 
har upprört och oroat per-
sonal på skolan och skolbar-
nens föräldrar. Dessa hade 
samlats för att protestera 
mot beslut att resursskolans 
verksamhet ska inkluderas 
i Träkvista skola, då barn- 
och utbildningsnämnden 
hade möte på Ekebyhovs 

Det behövdes dock inte nå-
gon långvarig aktion. Barn- 
och utbildningsnämndens 
vice ordförande Göran 
Hellmalm (FP) mötte upp 
skaran och meddelade re-
dan före mötet, att man 
inom nämnden beslutat att 
lyfta ut den del som rörde 
Klöverskolan.

– Vi hade detta som en del 
i verksamhetsplanen, men 
vi lyfte helt enkelt ur den 
delen. Vi har nu bestämt att 
ha ett möte med föräldrarna 
och då är det bara vi politi-
ker och inte tjänstemännen 
som träffar föräldrarna. Vi 
vill ha ett bra underlag när 
vi fattar beslut och föräld-
rarna ska också känna att vi 
lyssnar på dem, säger Göran 
Hellmalm.

Nämnden är i det stora hela 
positiva till ambitionerna 
som tjänstemännen har ut-

till att alla berörda individer 
känner att de är delaktiga 
och att det sker på ett klokt 
sätt, säger Göran Hellmalm. 

Föräldrarna har haft namn-
insamlingar och fått ihop 
över 1000 namn. Även 
barnen har samlat in 100 
namn. Utöver detta skick-
ade föräldrarna ett brev till 
kommunens politiska par-
tier och flera av dessa har gi-
vit respons om att man vill 
titta närmare på ärendet.

Mötet med nämndemännen 
och föräldrarna sker den 3 
oktober.

En av dem som är kunnig 
vad beträffar Klöverskolans 
elever är Harriet Maler. Hon 
är barnläkare på Karolinska 
sjukhuset och specialist på 
barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder. Hon har 
kontakt med Klöverskolan 
och känner till barnen där. 

– Det är stor variation 
bland barnen. En del är 
välbegåvade, men de flesta 
är det inte. Det gör att de 
välbegåvade barnen kanske 
inte får tillräcklig stimu-
lans. Men de flesta tror jag 
faktiskt behöver ha den här 
avskilda miljön. Jag tror att 
det måste finnas en sådan 
här liten enhet, det räcker 
inte om de har en lokal på 
sidan om den stora skolan. 
Då ska man i så fall se till 
att det verkligen är avskiljt. 
Men då kan man lika gärna 
ha det som det är idag, säger 
Harriet Maler.

Nämndemännen skjuter upp 
beslut om flytt av Klöverskolan 

”Det viktiga är att 
de förstår hur våra 
barn fungerar”

MN har skrivit om Klöverskolan vid flera tidigare tillfällen.

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

Skå

 Ryggbiff   Ursprung Brasilien.     I bit. 
Av nöt.       Max 2 köp/hushåll.  

 129  k   
 /kg 

 Sill   Abba.   220–240 g.   I glas.  

 Jfr pris 47:62–41:67/kg, 83:33–71:43/kg 
utan spad.   Max 1 köp/hushåll. 

 20  k   
  

 2 
för

Kortpris!

 Grädd- och Lättglass   GB Glace. 

  500 ml.   Fryst. Gäller ej laktosfri.   Jfr pris 10:00/liter. 
  Max 1 köp/hushåll. 

 10  k   
  

 2 
för

Kortpris!

 49    90 
 /kg 

Kortpris!

 Fläskytterfi lé   Nybergs Deli. 
Ursprung Sverige.   Ca 800 g.   Gourmetmörad.   Matjessill   Klädesholmen.   200 g.     

Jfr pris 40:00/kg utan spad.   Max 2 köp/hushåll. 

 5  k   
  

Veckans bästa!

 Grön sparris  
 Italien/Peru.   250 g.   

Klass 1.   Jfr pris 60:00/kg.    

 15  k   
  

 35  k   
  

 Lax   ICA.   200 g.   Kallrökt, rimmad, gravad. 
  Jfr pris 175:00/kg.    

Glad sommar önskar vi på ICA Nära Skå!
Priserna gäller för v 25 (16/6–22/6 2014)



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.

Film: Sms:a FNXAUC till 71501

Accepterat pris: 12 900 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

230KVM Ekerö Gällstaö, Lindvägen 6

Plan sjötomt med egen brygga och badstrand, helt insynsskyddad. Rymlig vitputsad villa om 
totalt ca 230 kvm med 4-5 sovrum, 2 allrum, sommaravdelning, generöst badrum med bl a 
bastu, mm. Helt underbar sjöutsikt och flertalet fina uteplatser. Garage och gott om förråd.

Typ: Villa Byggår: 1950  Boarea: 230 kvm 
Rum: 7 Tomt: 1 880 kvm 
Energideklaration: 94 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

-SJÖTOMT MED UNIKT VÄSTERLÄGE-                                                                 

Sälj din bostad i sommar och gör en bra affär!
På sommaren är det få bostäder ute till försäljning. 
Det betyder att din bostad kan få extra många intresserade.

maklarringen.se

Välkommen in!

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



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.

Accepterat pris: 2 945 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

172KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 35B

Typ: Radhus Byggår: 1971  Boarea: 116 kvm 
Biarea: 56 kvm Rum: 6 Tomt: 160 kvm 
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Film: Sms:a 4MTNMQ till 71501

Accepterat pris: 1 295 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

41KVM Ekerö Adelsö, Skogstorps Tomtväg 2

Typ: Fritidshus Byggår: 2011 Boarea: 30 kvm 
Biarea: 11 kvm Rum: 2 Tomt: 967 kvm 
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Film: Sms:a XHFSFG till 71501

Accepterat pris: 2 775 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

130KVM Färingsö Ölsta, Lennartsnäsvägen 13

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

Film: Sms:a FVS7WX till 71501

Accepterat pris: 5 200 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

254KVM Ekerö Träkvista, Fritidsvägen 10

Typ: Villa Byggår: 1974  Boarea: 125 kvm 
Biarea: 129 kvm Rum: 5 Tomt: 1 508 kvm 
Energiklass: G
Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Film: Sms:a GJ3MT4 till 71501

Accepterat pris: 12 900 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

270KVM Ekerö Älvnäs, Domherrevägen 15B

Typ: Villa Byggår: 2001  Boarea: 240 kvm 
Biarea: 30 kvm Rum: 8 Tomt: 1 192 kvm 
Energiklass: D
Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Film: Sms:a 3QWVSW till 71501

Accepterat pris: 3 600 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

339KVM Färingsö Ölsta, Lennartsnäsvägen 15

Typ: Villa Byggår: 1974  Boarea: 260 kvm 
Biarea: 79 kvm Rum: 7 Tomt: 2 731 kvm 
Energiklass: C
Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 795 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

172KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 45E

Typ: Radhus Byggår: 1971  Boarea: 116 kvm 
Biarea: 56 kvm Rum: 5 Tomt: 179 kvm 
Energiklass: C
Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 375 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

148KVM Färingsö Viksund, Viksundsvägen 62

Typ: Villa Byggår: 1991  Boarea: 148 kvm 
Biarea: 22 kvm Rum: 6 Tomt: 1 999 kvm 
Energideklaration: 120 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se



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

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

Film: Sms:a P5TFSR till 71501

Accepterat pris: 4 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

160KVM Färingsö Stenhamra, Klubbstigen 3A

Typ: Villa Byggår: 2014  Boarea: 160 kvm 
Rum: 6 Tomt: 1 341 kvm 
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Film: Sms:a AP7NKN till 71501

Accepterat pris: 5 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

277KVM Ekerö Träkvista, Slåttervägen 8

Typ: Villa Byggår: 1971  Boarea: 169 kvm 
Biarea: 108 kvm Rum: 7 Tomt: 781 kvm 
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Film: Sms:a 5PH4VS till 71501

Accepterat pris: 1 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

146KVM Ekerö Munsö, Ekebyvägen 25

Typ: Fritidshus Byggår: 1956 Boarea: 70 kvm 
Biarea: 76 kvm Rum: 4 Tomt: 2 408 kvm 
Energiklass: F
Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se

Film: Sms:a 9VCCR9 till 71501

Accepterat pris: 2 695 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

125KVM Ekerö Väsby, Hampvägen 29

Typ: Radhus Byggår: 1969  Boarea: 125 kvm 
Rum: 5 Tomt: 179 kvm 
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Film: Sms:a VAGCER till 71501

Accepterat pris: 1 150 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

64KVM Ekerö Centrum, Pråmvägen 6 B

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1989 Boarea: 64 kvm 
Rum: 2 Våning: 1 Avgift: 5 709 kr/mån Hiss: Ja 
Energideklaration: 95 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 1 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

38KVM Ekerö Helgö, Helgövägen 14

Typ: Fritidshus Byggår: 1989 Boarea: 38 kvm 
Rum: 2 + loft Tomt: 2 010 kvm 
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

2 107KVM Ekerö Adelsö

Adress: Gärdesgårdsvägen, Hallsta 1:116 
Typ: Tomt 
Tomt: 2 107 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 545 000 kr 

2 183KVM Ekerö Adelsö

Adress: Gärdesgårdsvägen, Hallsta 1:117 
Typ: Tomt 
Tomt: 2 183 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 495 000 kr 

2 004KVM Ekerö Munsö

Adress: Munsö-Norrby 4:17 
Typ: Tomt 
Tomt: 2 004 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 725 000 kr 

6 020KVM Färingsö Prästnibble

Adress: Prästnibblevägen 5 
Typ: Byggklar villatomt, V/A + el klart 
Tomt: 6 020 kvm
Energideklaration: Krävs ej
Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 1 550 000 kr 



Tel: 560 200 41
Boka i god tid för att vara 

säker på en ”torr” fest.

Välkomna in till oss och upptäck de  
energisnåla och därmed miljövänliga  
dörrar som nu sitter på våra kyldiskar.

Vi har också utökat vårt ekologiska  
sortiment av bland annat frukt, grönt samt 
kött/chark och mejeri. 

Vi önskar er en glad midsommar och  
hoppas ni blir nöjda med våra förbättringar.

Ekerö Kyrka

Nibble
Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö▼

Vi hyr ut Zip-up  

Upp till 6 meters höjd

Trevlig  
midsommar

önskar Calle och Elizabeth  
med personal!

 
40 liters säckar

4 för 100:-

2,5 kg säckar

3 för 100:-
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MÄLARÖARNA | Överklagan och 
uppgifter om felaktigt underlag 
– det fortsätter att storma kring 
upphandlingen av kommunens 
skolskjutsar.  Från och med den 
första juli tar dock Taxi kurir över 
verksamheten.

– Vi har gjort en direktupphandling 
som gör att de börjar köra det datum 
som det var tänkt. Detta gör vi för 
att slippa föra in en ny entreprenör 
mitt i skolstarten om det visar sig att 
Förvaltningsrätten inte har något 
att anmärka på, säger Therese Klaar, 
upphandlingschef.

Hon berättar att det i dagarna ska 
gå ut ett brev från Taxi kurir till dem 
som är berörda där de får mer infor-
mation om hur implementeringen 
ska gå till och att detta ska ske i dia-
log med vårdnadshavarna.

Sedan det blev känt att Ekerö taxi 
förlorade upphandlingen kring 
skolskjutsarna har kritiken varit 
stark. Anhöriga till funktionshin-
drade barn och ungdomar som åker 
taxi till skolan har bland annat pro-
testerat. Avsaknaden av barnkon-
sekvensanalys är en av de kritise-
rade aspekterna. Anders Anagrius, 

nämndansvarig för barn- och ut-
bildningsnämnden menar dock att 
man tagit hänsyn till de särskilda 
behoven så långt det är möjligt.

– Vi har ansträngt oss hårt för att 
reglera de viktiga områdena i krav-
specifikationen, bland annat när det 
gäller lokalkännedom, kompetens 
och kontinuitet, säger han.

Att beräkningsunderlaget skulle 
vara kraftigt missvisande är ytterli-
gare kritik som framförts.

– De siffror som vi har angett är 
bara till för utvärdering. Hade vi 
använt andra siffror hade det ändå 
blivit så att det är stor skillnad i bo-
lagens kilometerkostnad, säger The-
rese Klaar.

Ett internt formellt fel har dock 
begåtts genom att beslutet om upp-
handlingen fattades av tjänstemän 
och inte av kommunstyrelsen.

– Detta har vi rättat till men det är 
inget som hade kunnat överklagas 
eller påverka processen, säger The-
rese Klaar.

Förvaltningsrätten avgör nu om 
upphandlingen har gått korrekt 
till eller ska göras om och sanno-
likt kommer beslut i ärendet under 
sommaren. Till dess pågår Taxi ku-

rirs implementering. Även den del 
av upphandlingen som gäller skol-
skjutsar med buss har överklagats 
och även detta ska utredas av för-
valtningsrätten.

– Om det kvarstår frågor hos dem 
som är berörda som inte blivit be-

svarade får vi överväga om vi ska 
bjuda in till ett möte och ge svar på 
dem, men vi kan bara upprepa det vi 
redan sagt så det går inte att få några 
andra svar än dem vi redan gett, sä-
ger Therese Klaar.

Under senaste kommunfull-

mäktige ställdes det också frågor 
till kommunstyrelsens ordförande 
om ärendet. Läs mer om detta på 
sidan 8.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nya entreprenören börjar köra

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

De anhöriga har tidigare lämnat in namnunderskrifter till kommunen och trots att de fått svar på vissa frågor upplever de 
fortfarande att det är många oklarheter i ärendet.                         FOTO: LO BÄCKLINDER
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SOMMARTIDER
 Välkommen till sommarens närmaste centrum!

VI SES I 
EKERÖ 

CENTRUM!

www.ekerocentrum.se

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

Låt  Ekerö Centrum bli ditt naturliga utflyktsmål 

när du behöver fylla på förråden. Vi har maten för alla 

tillfällen, blommor, kläder och gåvor till festen mm. 

Hos oss är det enkelt att handla och uträtta dina 

ärenden. Det är bekvämt att ta sig hit med både bil, 

buss och båt. 
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Ekerö 
tobak

Tappström

Ekerö  Kemtvätt

Ekerö Centrum

Thai Wok 
& Sushi  –
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Ekerö Blomman
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KOMMUNEN | På nationaldagen 
tilldelades ”Årets svenska flagga” 
till Beryl Kornhill. 

På kommunens nationaldagsfi-
rande i Drottningholmsparken, 
delades traditionsenligt ”Årets 
svenska flagga” ut. Beryl Kornhill 
fick utmärkelsen för sina mångåriga 
kulturinsatser på såväl Adelsö som i 
Ekerö kommun i stort.

Hon är dramatiker, regissör och 
skådespelerska men inte nog med 
detta, hon är även bildkonstnär. 
Hon är utbildad på operalinjen vid 
Teaterhögskolan i Göteborg, har läst 
teatervetenskap vid Lunds univer-
sitet och studerat folklore i Mexico 
och på Bali.  Beryl Kornhill har satt 
upp en rad historiska pjäser såsom 
bland annat Drottning Kristina och 
Ansgars tårar. I år blir det nypremiär 
den 9 augusti av hennes uppsätt-
ning av Kung Ladulås. Annorlunda 
spelplatser är hennes signum och 
pjäsen har uppförts i Adelsö kyrka 
och på Historiska museet. Årets 
uppsättning blir i Ladulås hus på 
Adelsö. Mer om föreställningen på 
sidan 33.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Beryl hyllades

NATIONALDAGEN

DROTTNINGHOLM | Den 8 juni 
döptes prinsessan Madeleines och 
Chris O´Neills dotter  Leonore i 
slottskyrkan i Drottningholm.

Officianter vid dopgudstjänsten 
var ärkebiskop Anders Wejryd, 
överhovpredikant Lars-Göran 
Lönnermark och pastor i Kungliga 
hovförsamlingen Michael Bjerkha-
gen. 

Efter dopgudstjänsten hälsade 
prinsessparet, kungaparet och 
Eva O’Neill gästerna välkomna 
till mottagningen som hölls i Eh-
renstrahlsalongen. Därefter gav 
kungaparet en lunch som hölls i 
Karl XI:s galleri.

– Dopdagen var fantastisk och 
det är roligt för Drottningholm och 
naturligtvis för hela Ekerö kom-
mun att slottet och slottskyrkan 
fick stå värdplats. Nu ser vi fram 
emot en härlig sommar och hälsar 
alla mälaröbor, både barn och vux-
na välkomna att besöka Drottning-
holm och se slottets praktfulla rum 
och salar”, säger förste slottsupp-
syningsman Morgan Gerle till MN.

Något som kanske kan vara intres-
sant för alla mälaröbor är att Drott-
ningholms slottskyrka är tillgäng-
lig att boka för dop och vigslar.

– Jag vill också gärna lyfta fram 

att den vackra Slottskyrkan är en 
underbar dop- och bröllopskyrka 
också för enskilda privata sam-
manhang. Alla som är intresserade 
av att ha sin familjehögtid i kyrkan 
är varmt välkomna att kontakta oss 
på Slottsförvaltningen för mer in-
formation, säger Morgan Gerle.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kungligt dop i kapellet 
på Drottningholms slott 

EKERÖ | Jenny Lysander från 
Ekerö har just släppt sin debut-
EP ”Lighthouse”. Skivan fick 
hon göra tillsammans med en av 
sina stora inspirationskällor, den 
engelskitalienske artisten Piers 
Faccini.

Jenny Lysander är född 1993 och 
har sjungit i hela sitt liv. Hon bör-
jade lyssna på Piers Faccini när hon 
var i tidiga tonåren. En natt gjorde 
hon en cover på en av hans låtar 
som hon la ut på nätet.

– Senare fick jag reda på att han 
hade kommenterat den på sin Fa-
cebooksida. Men då var jag för blyg 
för att svara honom. Men han la 
upp den igen något halvår senare. 

Då hade jag redan bokat flygbiljet-
ter för att gå på hans konsert i Lon-
don. Då berättade jag att jag skulle 
komma, berättar Jenny.

Konserten var i en källarlokal 
med trettiotalet åhörare som satt 
i en halvcirkel på golvet runt Piers 
Faccini. Det var den mest fantas-
tiska konserten Jenny hört. 

– Efteråt gav jag honom en liten 
demo. Jag förväntade mig inte nå-
gon respons, det var mest bara för 
att visa vad hans musik inspirerat 
mig till. 

Men ett par dagar senare fick Jenny 
en inbjudan att komma och hälsa 
på Piers Faccini i Frankrike där han 
bor.  De pratade om kinesisk filo-

sofi, gick på konserter  och under 
nätterna spelade de in EP-skivan. 
Den är tänkt som en introduktion 
till fullängdsalbumet som ska spe-
las in i sommar. Piers Faccini själv 
skriver på sin hemsida om EP:n:

”Jag hoppas att ni kommer att 
njuta av Jennys musik lika mycket 
som jag gör. Jag drogs till hennes 
låtar från första stund jag hörde 
hennes demos. Bakom de känsliga 
arpeggion (ett musikaliskt spel-
sätt) hörde jag en sann och sällsynt 
poetisk röst vars ord och melo-
dier jag har blivit förälskad i sedan 
dess.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Jenny Lysander från Ekerö skivdebuterar med ”Lighthouse”

Jenny Lysander har sjungit i hela sitt liv. Nu debuterar hon med en första EP. 
                            FOTO: EVA KÜLPER

Beryl Kornhill fick ”Årets svenska 
flagga” då kommunem firade natio-
naldagen i Drottningholmsparken.                  

FOTO: ANNIKA GUSTAVSSON

Chris O´Neill och prinsessan 
Madeleine med dottern Leonore på 
dopdagen.     FOTO: ANNA-LENA AHLSTRÖM

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare



Bästa Ekeröbo!

Vi vill önska dig en

skön sommar!

Vi ses till hösten då vi går till val.

Vilka frågor tycker du är viktiga?

Det här tycker vi bl.a:

Trygga elever - stolta lärare

Närproducerad mat för barn och äldre

Fler samlingsplatser för våra invånare

En företagsvänligare kommun

Rätt att som gammal bestämma sitt boende

Hör av dig till oss på Facebook från hängmattan 

och dela med dig av dina idéer och dina tankar!

Tillsammans skapar vi framtidens övärld.

En avkopplande och skön sommar

önskar vi på Folkpartiet Liberalerna 

Folkpartiet står 

för hjärtat i politiken!

ekero@folkpartiet.se

Facebook: Folkpartiet Liberalerna Ekerö
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MÄLARÖARNA | Skolavslutningen 
är över och sommaren lockar ut 
kommunens ungdomar att umgås 
på stränder, gräsmattor och gator. 
De flesta är skötsamma, men 
med förra sommarens facit i hand 
finns det en stor oro bland dem 
som jobbar mitt ibland dem.

– Nu när sommarkvällarna börjar bli 
ljusa och varma är jag rädd att förra 
sommarens situation ska upprepa 
sig. Vi som jobbade då var väldigt 
oroliga för att det skulle hända något 
allvarligt, säger Maria Hjalmarsson, 
en av kommunens två fältarbetare.

Hon beskriver hur situationen såg 
ut under sommaren 2013 då många 
ungdomar rörde sig ute på nätterna 
på ett sätt som hade kunnat sluta 
illa. Alkohol och mopeder i kom-
bination med badplatser, övermod 
och adrenalin kan vara en livsfarlig 
kombination.

– Förra året var det värsta på 
många år. Det var mycket aggres-
sivitet i luften och ungdomar som 
körde mopeder mitt i gatan, stop-
pade bussar och bar sig allmänt illa 
åt. Många av ungdomarnas föräld-
rar visste inte ens om att deras barn 
hade mopeder när vi kontaktade 
dem och berättade. Och ungdo-
marna själva ville naturligtvis inte 
tro oss när vi beskrev farorna med 
att köra omkring berusade. I de åld-
rarna känner man sig odödlig.

Hon berättar att hon och kolle-
gorna allt som oftast stöter på ung-
domar ända ner till 13- till 14-årsåld-
rarna som är ute hela nätterna.

– Tänk om föräldrarna kunde pra-
ta med varandra och sina barn, för 
att kunna hålla reda på var de håller 
hus.

I år har kommunen satsat på att 

ha fältassistenter i tjänst under juli 
månad och förhoppningen är att 
dessa ska kunna locka med sig ung-
domarna på aktiviteter, för att hålla 
dem sysselsatta.

– Fritidsgårdarna och fältarbetarna 
har fått en summa pengar att använ-
da och vi ska tillsammans arbeta fö-
rebyggande och uppsökande. Tvär-
temot vad många tror så finns det en 

hel del ungdomar som inte kommer 
iväg på något under sommaren, för 
att deras föräldrar inte har råd eller 
jobbar. Vi kommer hitta på lite ro-
liga grejer.

Fabrikens lokaler är öppna som 
vanligt. Fritidsgårdarna erbjuder 
sommarkollo på Kärsön för klass 
4, 5 och 6 under ett par veckor och 
kommer även ha lite kvällsverk-
samhet för äldre ungdomar under 
samma period.

Under denna sommar erbjuder 
kommunen även 100 sommarjobb 
som fördelades mellan de cirka 350 
som sökte, men Maria skulle vilja se 
fler tjänster.

– Jag tror att det skulle vara väldigt 
bra att kunna erbjuda fler ungdomar 
jobb under sommaren. Det gör gott 

att få ha ett sammanhang, tjäna lite 
pengar och allt annat positivt som 
ett jobb för med sig.

Trots oron över att kommunens 
stränder och gator ska fyllas av ung-
domar som lever farligt vill Maria 
Hjalmarsson poängtera att Ekerö är 
en kommun som är jämförelsevis 
förskonad från allvarliga ungdoms-
problem.

– Kommunens ungdomar är otro-
ligt bra överlag. De har oftast ett 
väldigt bra bemötande mot vuxna, 
det får vi höra både från poliser 
och väktare, konstaterar hon, men 
menar att det gäller att även kunna 
hjälpa den grupp som förstör och 
lever farligt.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stor oro för upprepning

Ekerö kommun 
i toppen på 
skräpplocksligan
MÄLARÖARNA | Med 7 586 del-
tagare placerade sig Ekerö på 
andra plats bland Stockholms läns 
kommuner i ”Håll Sverige rents” 
skräpplockarliga. I topp hamna-
de Stockholms stad med 50 566 
deltagare och i hela landet deltog 
rekordantalet 132 769 personer.

”Håll Sverige rents” aktion 
har pågått sedan den 1 april och 
bygger helt på ideella insatser. 
Skräpplockardagarna för förskolor 
och skolor är kärnan i aktionen.

Störningar i 
färjetrafiken 
direkt i mobilen
MÄLARÖARNA | Genom att regist-
rera sig på Färjerederiets hemsida 
kan nu trafikanter få störningsin-
formation direkt i mobilen. Den 
kostnadsfria tjänsten är tillgäng-
lig för alla de färjeleder i Sverige 
som trafikeras av Färjerederiet och 
gäller både för Adelsöleden och 
Ekeröleden.

Skolinspektionen 
avslutar ärenden
om särskilt stöd
EKERÖ | Skolinspektionen har vid 
uppföljning av två ärenden gäl-
lande Tappströmsskolan bedömt 
att kommunen har vidtagit sådana 
åtgärder att ärendena nu kan avslu-
tas. Båda ärendena gäller hur sko-
lan har tillgodosett elevers rätt till 
särskilt stöd. 

Rättelse av 
chefstitel
KOMMUNEN | En felaktig titel 
fick Lennart Lundblad på Ekerö 
kommun i texten om landets kul-
turskolor som publicerades i förra 
numret. Lennart Lundblad är chef 
för ”Produktion Ekerö kultur”. 

Rättelse av 
ångbåtsnamn
TAPPSTRÖM | Den ångbåt som 
fanns på bild i samband med arti-
keln om den blivande pendelbåts-
linjen i förra numret fick ett felak-
tigt namn. Som en påpasslig läsare 
mycket riktigt konstaterade heter 
fartyget S/S Mariefred och inget 
annat.

UNGDOMSLÄGET

Många av kommunens badplatser blir samlingsplatser för ungdomar under sommaren.                           FOTO: LO BÄCKLINDER

”Tänk om föräldrarna 
kunde prata med 
varandra och med sina 
barn, för att kunna hålla 
reda på var de håller hus” 

Den anrika ångfartyget S/S 
Mariefred heter i folkmun ”Maja”. 

 FOTO: OVE WESTERBERG

Mopeder, alkohol och aggressivitet ger sommarproblem

NORGE | Ni minns väl båten Seaside 
som låg i Tappströmskanalen i tio 
år och som sedan ”räddades” hem 
till Norge av föreningen ”Skogøys 
venner”? Det var en riktig sol-
skensslut på historien, där den 
rostiga båten bogserades till Norge 
och har nu fått ett ansiktslyft som 
heter duga.

Norrmännen köpte Seaside av 
den tidigare ägaren och köpesum-
man har nu blivit ett problem. Nu 
har föreningen fått problem med 
den norska tullmyndigheten. 

– Ägaren krävde två miljoner kro-
nor för vraket. Hade vi inte skrivit 
under, hade ägaren skickat skeppet 
för skrot. Norska tullmyndigheten 
fick nys om att vi hade på papper 
köpt Skogøy för två miljoner kro-
nor. Sedan fick vi en fordran på 25 
procents moms på köpeskillingen 
plus en fordran för moms för bog-
seringskostnader, det kostade en 

halv miljon kronor. Skulden till 
tullmyndigheterna är på 631.000 
norska kronor. Arbetet ombord har 
nu stannat helt i avvaktan på slutligt 
beslut, berättar Viggo Kristensen, 
Skogøys venner. 

Båten bogserades från tapp-

strömskanalen i december 2011. 
Skogøy är båtens ursprungsnamn 
och heter idag ”Gamle Skogøy.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Seaside svävar åter i fara

Seaside eller som hon numera heter, Gamle Skogøy, fotograferad i Narvik den 
30 maj  i år.                        FOTO: VIGGO KRISTENSEN

Stenhamrabo 
skriver ny musik 
till Claes Janson 
STENHAMRA | Hans röst blandar 
man inte ihop med någon annan. 
Vare sig han sjunger jazz, blues el-
ler visa. Och mycket har han gjort 
på scen och skiva sedan starten på 
60-talet. Nu släpper Claes Janson 
nyskriven musik för första gången 
på många år. En låt är skriven av 
Stenhamrabon Joakim Jonsson, till-
sammans med Hasse Widmark och 
Anders Neglin. 

– Att skriva för Claes Janson är en 
dröm för en låtskrivare säger Joa-
kim. - Hans varma stämma, hans 
närvaro och tajmning är helt unik. 

Låten heter ”Spela din sång” och 
släpps först digitalt på Spotify och 
iTunes. Till låten finns också en mu-
sikvideo, filmad och regisserad av 
Anna Rothlin, som bland annat kan 
ses på youtube. 



Judoskola, med Ekerö Budoklubb, v. 32. 
 
 

Ekerö Budoklubb bjuder in alla barn/ungdomar i åldrarna  7–15 år att delta på 
judoskolan, tisd., onsd. och torsd. den 5-7:e augusti, vecka 32. 

 
Du kommer lära dig grunderna i judon och om judons värdegrund. 

 
Träningen kommer vara i Tappströmsskolans gymnastiksal, mellan kl. 09.00 och 15.00. 
Det räcker att du har lång träningsoverallsbyxa och t-shirt på dig, samt att du tränar 

barfota på mattan. 
 

Du behöver inga som helst förkunskaper då du tränar i din takt, efter din egen förmåga 
och mot slutet av judoskolan har du möjlighet att gradera till första judograden, vitt 

bälte med gul markering. 
 

Det kostar 450 kr. per deltagande barn/ungdom och betalning sker i samband med 
anmälan. 

I priset ingår frukost, lunch, mellanmål, t-shirt, vattenflaska, diplom, m.m. 
 

Sista anmälningsdag är söndagen den 20:e juli. 
Sista betalningsdag är söndagen den 27:e juli. 

 
Anmäler dig gör du på judo@ekerobudo.com och betalar gör du till BG 5455-7582. 
I anmälan anger du för- och efternamn, ålder, tröjstorlek och eventuell matallergi. 

 
Träningen kommer ledas av utbildade judoinstruktörer som har lång erfarenhet av 

judoträning med barn/ungdomar. 
 

Känn dig varmt välkommen att delta på judoskolan med Ekerö Budoklubb, v. 32. 
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KOMMUNEN | För sjätte året i 
rad anordnar Stockholm kapp-
simningsklubb i samarbete med 
Ekerö kommun, simskola på fyra 
olika badplatser i kommunen. 
Nytt för i år är en extra satsning 
på de lite äldre barnen.

– Det är trevligt med simskola för 
de allra yngsta, men vi vill särskilt 
sikta in oss på barn i årskurs 4 till 
6 och som behöver lite extra stöd 
i sin simundervisning. I årskurs 
6 är det betygsgrundande i idrott 
och hälsa att kunna simma 200 
meter. Därför satsar vi på de här 
barnen. Vi har egna kurser för dem 
på eftermiddagarna just för att det 
kanske känns lite skämmigt med 
simskola när man blivit lite större, 
säger Christer Lindqvist, verksam-
hetsansvarig för Stockholm kapp-
simningsklubb.

Simskolan kommer att finnas 
på Karlskär, Lundhagen, Mörby, 
Stockby men det är bara på Lund-
hagen och Stockbybadet som kur-
serna för de äldre barnen kommer 
att finnas. Tidigare har man även 
arrangerat simskola på Kärsgatans 
bad, men underlaget har varit för 

tunt. Stockholm kappsimnings-
klubb samarbetar med Ekerö kom-
mun, vilket innebär att kommun-
invånarna har subventionerat pris 
på simskolan.

Det finns ingen arrangerad sim-
skola för vuxna, men förra som-

maren hade man öppen anmälan 
på eftermiddagarna då simlärarna 
erbjöd undervisning för vuxna, 
men de fick inga anmälningar.

– Jag vet inte om simskolan på 
sommaren är rätt forum för vuxna, 
men vill man lära sig att simma 

som vuxen är det bara att prata 
med simlärarna på plats. De har 
luckor och de hjälper gärna till. 

Simskolan startar den 14 juli 
och pågår i tre veckor. Sista anmäl-
ningsdatum är en vecka före sim-
skolan startar, men sedan finns det 
även möjlighet till drop in. Då an-
mäler man sig direkt på badplatsen 
när simskolan startar. Veckan före 
start sätts information upp på bad-
platserna med gruppindelningar, 
då kan man se hur det ser ut med 
platstillgång.

– Vår målsättning är att alla som 
vill gå på simskola, ska få göra det 
och vi kör simskolan i alla väder, 
avslutar Christer Lindqvist.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Dags för årets simskola

SIMNING

”... alla som vill gå på 
simskola, ska få göra det 
och vi kör simskolan i 
alla väder”

Sommarlovet har börjat och bad hör sommaren till. Så även simskola och i kom-
munen finns simskola på fyra badplatser i sommar. Det är Karlskär, Lundhagen, 
Mörby, Stockby.                                                 FOTO: OVE WESTERBERG

MÄLARÖARNA | I sommar erbju-
der Ekerö bibliotek möjlighet att 
låna böcker från en cykel som 
rullar runt i kommunen.

Under sommaren rullar Ekerö bib-
lioteks bokcykel runt i kommunen 
fullastad med böcker och tidskrif-
ter för den som vill ha lite förströ-
else. På torget, i parken, på stran-
den – bokcykeln kan dyka upp var 
som helst och det går att låna med 
sig hem eller för bara några tim-
mar.

Ibland kommer sagomattan att 
vara med på cykeln vilket innebär 
att både stora och små kan lägga sig 
ner och lyssna på en saga.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Låna böcker 
på stranden

 FOTO: EKERÖ BIBLIOTEK

Värde:

ca 5 500 kr

med plats för livet
Marbodal Bromma 
Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10, www.marbodal.se/bromma
Öppet: vard 10-18, lörd och sönd 11-15. Under juli månad är det stängt på lördagar och söndagar.

Köp ett kök för minst 80 000 kr 
så får du en Webergrill på köpet. 
Erbjudandet gäller för de 10 
första kunderna som köper ett 
kök under perioden 19/6 till 4/8.

Köp ett kök och 
få enWebergrill 
på köpet! *

Köper du kök för minst 60 000 kr så får du valfria vit-
varor för 15 000 kr på köpet från vårt utvalda vitvaru-
sortiment. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Erbjudandet gäller under perioden 19/6 till 4/8 2014. 

*

Vitvaror för minst

15 000 kr
på köpet!

Dessutom ett fint
erbjudande från

Husqvarna.

*

Q3200
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KOMMUNEN | Ett stadigt plusresultat 
och en kraftigt minskad låneskuld kan 
sammanfatta kommunens ekonomi för 
den pågående mandatperioden. Dock har 
oppositionen haft en hel del att säga om 
hur pengarna disponeras och var de kom-
mer ifrån. 

Diskussion om huruvida skatten behövde 
höjas eller sänkas, minskad låneskuld och 
ökat fastighetsunderhåll var några ledord i 
partiernas valtalande inför förra valet. I al-
lianspartiernas regeringsförklaring för inne-
varande mandatperiod fick ekonomin också 
en stark och tydlig ställning: ”Den ekono-
miska politiken syftar till att ansvarsfullt 

förvalta Ekeröbornas  gemensamma resur-
ser och ge långsiktig tillväxt. Endast en stark 
ekonomi i Ekerö  kan skapa handlingsut-
rymme för kommunen att satsa på angelägna 
områden.” skrev de och denna skrivning har 
de ofta återkommit till under perioden. 

Den eventuella skattesänkning som allian-
sen lovar under mandatperioden om ekono-
min tillåter, har det dock inte blivit något av. 
Avsikten att sälja kommunens tillgångar för 
att sänka låneskulden och göra investeringar 
har dock genomförts. Många av kommunens 
fastigheter har avyttrats under perioden och 
även en hel del mark.

Försäljningen av Ekerö bostäder blev dock 

inte av då kommunmedborgarna sa nej i en 
folkomröstning. 

Trots bistra ekonomiska tider har kommu-
nens ekonomi gått med plus under de senas-
te nio åren. Inför förra valet var kommunens 
låneskuld 470 miljoner kronor. Denna siffra 
har minskat med nära 100 miljoner kronor 
sedan dess och idag är de sammanlagda lå-
nen 367 miljoner kronor.

Under 2013 gick kommunen med 52 miljo-
ner kronor plus, ett resultat som kommun-
styrelsens ordförande Peter Carpelan (M) sa 
gjorde honom tårögd under årsredovisning-
en den 25 mars.

– Vi vill lägga tolv miljoner kronor i re-

sultatutjämningsreserven för en långsiktigt 
stark ekonomi. Fyra miljoner kronor satsar 
vi på infrastrukturen som till exempel pen-
delbåtstrafik och nio miljoner kronor satsar 
vi på extra underhåll för till exempel äldre-
boenden och skolinvesteringar. En miljon 
kronor vill vi lägga på vidare IT-satsningar 
och mattelyftet, kommenterade han.

Just det bristande och eftersatta underhål-
let av kommunens fastigheter är något av det 
som kritiserats mest under de senaste åren 
och den extra satsningen är välkomnad av 
många.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Minskad skuld och ökat underhåll

KOMMUNALVAL 2014

MODERATERNA

Ekerö kommun har en stabil grund att stå 
på. Under de senaste åtta åren har kommu-
nen gjort ett bra resultat. Det är viktigt att 
se till att de ekonomiska förutsättningarna 
för kommunens verksamheter är så bra som 
möjligt. Vi har även lyckats arbeta ned den 
något för höga låneskulden som fanns kvar 
sedan tidigare expansioner.

Under de närmaste åren kommer vi att 
stå inför större investeringar då kommunen 
växer. Vi har en rad nya bostadsprojekt som 
kommer att ge ökade behov av kommunal 
service men även ge ökade skatteintäkter. 

Vårt mål är att tillvarata kommuninnevånarnas intressen på 
ett så bra sätt som möjligt. Nya vägar, skolor och äldreboende 
kommer troligen inte helt kunna göras med egna pengar som 
vi gjort de senaste åren, men tack vare vår ekomiska hushåll-
ning kommer vi stå väl rustade inför framtiden. 

FOLKPARTIET CENTERPARTIET

Adam 
Reuterskiöld 

Foto: Jonna 
Thomasson

Vi har i Ekerö kommun en ekonomi i ba-
lans. Det är vi stolta över. Samtidigt är det 
Folkpartiets ambition att förbättra kvali-
teten inom kommunens kärnverksamhe-
ter, vilket på sikt kan komma att innebära 
ökade kostnader. Därför kommer vi inte att 
ställa oss negativa till en skattehöjning om 
så krävs för att finansiera en ökad kvalitet i 
barnsomsorg, skola och äldrevård eller för 
att bekosta större investeringar som exem-
pelvis badhus. Vi vill om möjligt behålla 
kommunens mark i centrumnära lägen för 
framtida behov. Kortsiktiga intäkter från 

markförsäljning får inte innebära att vi gör oss av med värde-
fulla gemensamma tillgångar. Som politiker måste vi bli bättre 
på att ställa krav vid upphandlingar. Hög kvalitet måste gå före 
lågt pris. Billigast är inte alltid bäst. 

Gunilla Lindberg 
Foto: 

Ove Westerberg

Ekerö kommun har en sund och god eko-
nomi.  För nionde året i rad kunde kommu-
nen ännu en gång redovisa ett överskott. 
Kommunens goda ekonomi beror främst 
på vår höga sysselsättningsgrad men också 
på markförsäljningar. Genom att kommu-
nen visat plusresultat så har vi också kun-
nat investera utan att låna pengar. Kommu-
nens låneskuld har amorterats ner men är 
fortfarande stor och kräver beredskap när 
räntorna stiger. Centerpartiet menar att vi 
ska fortsätta med den nuvarande strategin; 
ingen höjning av kommunalskatten, fort-

satta överskottsmål i budgeten och investeringar med till stor 
del egna pengar. Det är viktigt att prioritera skolan samt barn- 
och äldreomsorgen. Fortsatta överskottsmål får inte drabba de 
prioriterade verksamheterna.

Kjell-Erik 
Börjesson

Foto: 
Jens Sjunnesson

KRISTDEMOKRATERNA

Vi kristdemokrater framhåller gärna vär-
det av en social marknadsekonomi. Det är 
en marknadsekonomi som bygger på lång-
siktig hållbarhet, förvaltarskap och god 
moral. Under de senaste nio åren har kom-
munens resultat varit positivt tack vare en 
ansvarsfullt förd ekonomisk politik av oss 
och alliansen. Vi är en växande kommun, 
och vi investerar ungefär dubbelt så mycket 
som genomsnittskommunen i landet. Vi 
har en rätt hög låneskuld, men vi är inte 
så oroliga för den eftersom vi kommer att 

växa stort i invånarantal under den närmaste tioårsperioden. 
Vi behöver dock vara mer progressiva och tänka lite nytt. Vi 
vill därför initiera en kommunalekonomisk utredning där vi 
förutsättningslöst ser över våra tillgångar och vi har idéer om 
hur vi skulle kunna få till både ytterligare idrottshall, ny skola 
och en simhall utan nödvändigtvis en skattehöjning.

SOCIALDEMOKRATERNA ÖPARTIET

Sivert Åkerljung 
Foto: 

Ove Westerberg

Ekerö är en attraktiv kommun för många 
och det är viktigt att den även i framtiden 
kan vara det. 

Vi behöver hitta en balans mellan nä-
ringslivet och de offentliga utgifterna. Det 
kräver en stabil ekonomi. Om vi stimulerar 
näringslivet vinner alla på det med förut-
sättningen att vi låter skatterna finansiera 
våra gemensamma ändamål. Därför vill 
Socialdemokraterna i Ekerö investera i 
bättre skol- och fritidslokaler, fler peda-
goger i skolor, en utökad äldrevård så att 

alla som önskar får en plats och god omvårdnad samt bygga 
fler hyresrätter och bostadsrätter så att flera kan arbeta och bo i 
kommunen. Bara så kan både tillväxten och invånarna gynnas 
både idag och i framtiden.
 

Lars Holmström

Foto: 
Charlotte Rückl

Vi hade inte sparat på underhållet av för-
skolor och skolor som alliansen för att 
kunna redovisa överskott. Resultat av al-
liansens eftersatta underhåll är kapitalför-
störing när till exempel Närlundaskolan 
måste rivas och delar av Träkvista skola 
stängas på grund av mögelproblem. För att 
komma tillrätta med bristerna måste cirka 
150 miljoner kronor investeras per år under 
kommande tre år i förskolor, skolor med 
mera. En fördubbling jämfört med tidigare 
år. Kommunens skuld ökar med cirka 250 

miljoner kronor. Ekerö redovisar överskott i barn-  och utbild-
ningsnämndens budget, samtidigt får var  sjunde elev under-
känt i ett eller flera ämnen. Detta är förödande för eleverna och 
ett dåligt utnyttjande av kommunens resurser.

Ekerö har en för stor och otymplig organisation. En slim-
mad organisation kostar mindre och är klart bättre för verk-
samheten och skattebetalare. 

Desiré Björk

Foto: 
Clarry Björk

MILJÖPARTIET

Ekerö kommuns ekonomi visar överskott 
därför att kommunen varje år säljer mark 
och fastigheter. Skatteintäkterna räcker 
alltså inte för att det ska gå ihop med mar-
ginal. Den största delen av pengarna går till 
våra gemensamma fasta kostnader: skolor, 
äldreboenden och annat som en kommun 
sköter. Utrymmet för investeringar utan-
för det obligatoriska är litet och framtid-
satsningar har alltför ofta prioriterats ner. 
Därför föreslår Miljöpartiet att en hållbar-
hetsfond inrättas. Under goda år avsätts en 

del av överskottet till fonden. Den ska sedan finansiera ny-
tänkande projekt som leder till ökad hållbarhet. Till exempel 
projekt för omställning till förnybar energi, nya former för 
äldreomsorg, ungdomssatsningar och starthjälp till sociala 
företag som ger en ingång för dem som står en bit ifrån arbets-
marknaden.

VÄNSTERPARTIET SVERIGEDEMOKRATERNA

Lena Holst 
Foto: 

Model house

Vi i Vänsterpartiet Ekerö har en bättre idé.  
Ekonomisk kortsiktighet är ingen lösning. 
Varken för våra barn, ungdomar eller äldre. 
Vi vill sluta sälja kommunens mark och 
istället verka för att näringslivet blomstrar 
i Ekerö kommun och därigenom stärka 
kommunens ekonomi. Vi vill att fler kan 
bo i Ekerö oavsett socioekonomisk status 
eller etnisk ursprung och därmed stärka 
kommunen som helhet. Genom att lägga 
fokus på att Ekerö bostäder verkligen byg-
ger på alla byggrätter i praktiken, till exem-

pel ”Uppgård 2”. Vi anser att skattefinansiering är rättvisare än 
avgiftsfinansiering. Därför är vi för ett skrotande av vägsamfäl-
ligheterna i socialnämndens område.

Vi ser inte Ekerö kommun som ett företag, utan ett samhälle 
där solidaritet och jämställdhet också bereds rum i skötseln av 
vår gemensamma ekonomi.

 

Mikke Lillman
Foto: 
Privat 

Vi vill sälja Ekerö bostäder helt eller delvis 
till en långsiktig seriös hyresvärd som be-
håller nuvarande  situation med hyresrät-
ter. Kapitalet som frigörs ska användas till
byggande av ett äldreboende,  ny sport- 
och simhall, 100-300 lägenheter för ung-
domar och pensionärer och garanterat jobb 
till ungdomar 18-20 år inom exempelvis 
äldrevården.

Allt ska byggas med miljötänk och lä-
genheterna bör inte bli för dyra  när det gäl-
ler hyran. Satsa även pengar i förskola med 

mera för en bättre arbetsmiljö för elever och lärare. För att det 
ska bli snabba resultat så bör det bli en försäljning. SD vill se 
snabba resultat för mälaröborna.

Cykelvägar bör prioriteras längst ut på respektive ö och kul-
tur för barn ungdomar helt utan kostnad. 

Å

John Sjögren

Foto: 
Anita Hellström
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VERKSTAD

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

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

Vi erbjuder fullservice för

de flesta bilmärkena.

Assistansförsäkring på köpet

vid service hos oss.

S h Bil & D k i AB

pet

sförsäkring på köpetss.

vid service hos oss

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14

Yunik
Utomhusfärg

25%
RABATT

Rabatten gäller på ordinarie priser och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden.
Priserna gäller 19/6 - 2/7 2014.

Halvmatt fasadfärg till stående träpanel samt till 
grundmålad metall utan vattenfällor.
Ger en tålig och tvättbar yta som passar vårt svenska 
klimat då den hämmar alg- och mögelväxt på ytan. Ger 
långa underhållsintervaller och håller kulör och glans 
länge.

Yunik Oljefärg Plus är en halvblank vattenburen 

väderbeständig yta som ger ett optimalt skydd mot 
fuktinträngning och förlänger träets hållbarhet.
Till fasader, staket, vindskivor och andra snickerier 
utomhus.

Yunik Fönsterfärg Plus 
används utomhus på nytt 
och tidigare behandlat trä 
och är speciellt lämplig till 
fönster och dörrar.

Vi bryter den kulör du vill ha helt 
utan extra kostnad.

Prisexempel
1639 kr-25%

1229:-
10 liter

Fasadfärg

10 liter
Oljefärg Plus

1499:-
Prisexempel
1999 kr-25%

0,75 liter
Fönsterfärg Plus

163:-
Prisexempel
217 kr-25%

Glad midsommar
från oss alla till er alla
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D et är en något regnig 
dag men arbetet är i 
full gång med timran-
det och återskapandet 

av ”Hildas stuga”. Det är timmer-
männen Jonas Fäldt och Stefan An-
dersson som tar sitt gesällbrev med 
detta hus. De är dock färdiga tim-
mermän och tillsammans har de 
bildat företaget ”Handkraft” och 
satsar på nyproduktion av gamla 
timmerhus. De bygger på det vis 
som man byggde förr.

– Varenda kvadratcentimeter 
har vi varit på och jobbat med hän-
derna på något sätt. Fodren runt 
fönstren är handhyvlade, stockarna 
är handbilade. Vi har en timrings-
plats i Nacka där vi gör grovjobbet. 
Där bygger vi upp allt och plockar 
ner igen. Sedan kom vi hit med allt 
timret numrerat, så då var det bara 
att pussla ihop det igen, berättar Jo-
nas Fäldt.

”Hildas stuga” tillhörde en före 
detta bondgård i Stockby och går-
den köptes av en Bernhard Söder-
ström 1932. Stugan köptes 1950 
av Bernhards syster Hilda. Man 
vet inte så mycket om henne men 
mellan 1948 till 1956, skötte hon 
skolbespisningen för folkskolan i 
Stenhamra. 

En man vid namn”Curre” Land-
man lyckades få själva stugan av 
kommunen i början av 1990-talet  
och lät flytta den till sin mark i Lis-
selby. Huset var dock slitet och det 
hade även brunnit i det. 

– Han tyckte det var roligt att 
börja med olika projekt, men så 
tröttnade han och fullföljde inte 
det hela, berättar Curres son Jan 
Landman. 

För några år sedan köpte Lennart 
Jungersten en del av Landmans 
tomt med ett boningshus och även 
med Hildas stuga och en annan, 
mindre liten stuga på. Till en bör-
jan renoverades huset han idag bor 
i och till hjälp hade han Stefan och 
Jonas. Lennart bollade vidare sina 
tankar kring de andra byggnader-
na och först rustades den mindre 
stugan. När det så kom till Hildas 
hus, var detta alltför förstört för att 
kunna rädda.

– Förlagan hade brunnit och det 
var husbock som hade ätit i nästan 
varje stock. Annars brukar vi verk-
ligen försöka rädda varje hus, be-
rättar Stefan.

Det har tagit dem cirka tio arbets-
veckor att timra stommen. När det 
väl är färdigt utvändigt, är det dags 
att göra klart inomhus. Men först 
ska det muras murstockar, huset 
ska ”sätta sig” och lerklinas. 

– Det är det traditionella sättet att 
isolera timmerhus. Det är en puts 
som är en blandning av lera, halm 
och hästspillning. Så har man gjort 
i tusentals år i Sverige, förklarar Jo-
nas. 

Materialet till huset hittar man 
inte på en vanlig brädgård. Det är 
fura från speciella skogar. När man 
står vid huset, doftar det av kåda 
och tjära. Furorna har vuxit lång-
samt så att det är tätt mellan års-
ringarna. 

– De här furorna har mycket 
kärnved vilket gör att det står emot 
röta och fukt mycket bättre. Den 
ved som finns på brädgårdar har 
vuxit upp fort och har stort mel-
lanrum mellan årsringarna vilket 
gör att träet blir porösare, nästan 

som en svamp. Det tar också upp 
fukt som en tvättsvamp, berättar 
Stefan.

Varje millimeter på huset följer 
noggrant sin förlaga. Fönstren har 
fått handblåst glas som är tillverkat 
på Skansen. Dörrarna är uppmätta 
från de gamla som satt i. Dessa hit-
tade man i ett förråd men de var all-
deles för svartbrända.

Lennart Jungersten har köpt en 
kakelugn, murad spis och en järn-
kamin som så småningom ska få bli 
en del i det nygamla huset. Men han 
får tya sig till hösten, för så lång tid 
behöver huset ha för att sätta sig.

– Det är det enda som är lite frus-
trerande, säger Lennart. Han kan 
dock redan visa upp det andra lilla 
huset som finns på tomten, nog-
grant renoverat av Stefan och Jo-
nas. Så både Curre och Hilda kan 
snart få le nöjda från sin himmel, 
när ”Hildas stuga” återuppstått i 
finaste prakt. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hilda Söderströms stuga så som den såg ut strax före den flyttades från Stockby till Lisselby. 
FOTO:  PRIVAT

En exakt kopia av Hildas stuga byggs upp av timmermännen Jonas Fäldt och Stefan Andersson, här 
tillsammans med stugans ägare Lennart Jungersten.              FOTO:  EWA LINNROS

Ett unikt husbygge pågår i Lisselby på 
Färingsö där en kopia av en stuga från 
1880-talet byggs upp efter alla konstens 
regler. Stugan stod en gång i Stockby på 
den Söderströmska tomten.

Bilderna på Hilda och interiörerna 
från hennes hem kommer från en 
dokumentation som Riksantikva-
rieämbetet gjorde till kommunen 
1974. Man lockas till att fördjupa 

sig i bilderna, det gjorde kommun-
arkivarie Anneli Brattgård:

– Det jag tycker är bäst är inred-
ningsdetaljerna som kom med 

för att man skulle dokumentera 
rummen. Vilka är det som Hilda 

har foton på i sina fina fotoramar, 
bland annat en präst? Var hon 

prästdotter? Eller är det en son? 
– Det ligger ett block uppslaget 

på spisen, har Hilda antecknat 
i det eller är det personen från 

Riksantikvarieämbetet som lagt 
det ifrån sig innan hon tar upp 

kameran? Det var nog golvdrag 
i stugan för Hilda har täckt hela 

golvet med mattor omlott. Och på 
och på köksväggen finns en sådan 

där kom ihåg-lista från koopera-
tionen. I alla fall tror jag det är en 

sådan. 

Hildas stuga får nytt liv



Glad sommar önskar Moderaterna i Ekerö kommun

Så har ännu en vår övergått i sommar.
Mycket har hänt det senaste året och mer återstår innan året är slut.

Vi hoppas att ni alla skall få en skön sommar och samlar kraft för nya tag i höst.



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

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Sättra planteringsbord

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

Bilskadereparationer
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www.ekerobilskadecenter.com

EKERÖ  
CENTER

Reparation av stenskott

Ingrävning av kommunalt V/A

Villagrunder

Trädgårdsanläggning 

Asfaltering

Grundisolering

Dränering

Infiltrationsanläggningar

howqvistanderson.se                  070-799 64 21

Schakt- och

anläggningsarbeten

et blir ett våld-
samt kacklande 
och struttande 
fram och åter när 
Mikaela öppnar 
grinden till höns-

gården och kliver in.
– Det här är Gullan, hon är väldigt 

sällskaplig. 
Mikaela lyfter upp den gyllenbru-

na hönan i famnen, klappar henne 
ömsint och berättar om hennes små 
egenheter. Gullan tycks inte miss-
tycka utan kluckar nöjt och stryker 
sig mot Mikaelas hand.

För ett år sedan köpte Mikaela tio 
kycklingar av olika raser och byggde 
en hönsgård hemma i föräldrarnas 
trädgård i Färentuna. Ett hönshus 
fanns redan, men en blå lekstuga 
fick också flytta in i trädgården. Nu 
har den blivit hem till rashönsen, 
som huserar i ena delen av den väl 
tilltagna inhägnaden. I den andra 
bor en salig mix av vanliga värphöns 
och blandrashöns.

Redan första dagen i det nya hem-
met försvann fyra kycklingar, men 
Mikaela var snabb på att vidta för-
siktighetsåtgärder.

– Jag och pappa har byggt tak på 
inhägnaden som skydd mot rovfåg-
lar och vi har också byggt ut i flera 
olika sektioner allt eftersom det bli-
vit fler höns.

Idag har Mikaela 37 tuppar och 
hönor i olika storlekar, varav elva 
är kycklingar som far runt likt små 
dunbollar bland de stora fåglarna.

– Mina föräldrar har sagt att jag får 
ha max 30 stycken, så jag måste för-
söka sälja några.

Att hålla sig inom det fastställda 
antalet är inte det lättaste förstår 
man snart. Två hönor ligger och 
ruvar inne i sina reden så snart är 
kvoten ytterligare överskriden. För-

utom de första hönsen som köptes 
från uppfödare och de nykläckta 
kycklingarna har Mikaela även 
köpt ett gäng hönor som inte längre 
värpte tillräckligt frekvent, från ett 
hönseri.

– Det märks att de inte har kvar 
lika mycket av sina naturliga in-
stinkter. De kan till exempel vara 
på andra sidan huset utan att hitta 
hem, vilket de höns som är upp-
födda här gör.

Grannen som ringde tidningen och 
tipsade om att Mikaela är en ovanlig 
ung tjej, delar hennes intresse och 
berättade också om hur det hänt att 
de byter tuppar med varandra när 
det skär sig mellan individerna i de 
respektive hönsgårdarna.
– Den här tuppen bodde tidigare 
hos grannen, men det blev bråk och 
därför bytte vi. Nu får han vara inne 
ett tag för att lugna ner sig, berättar 
hon och visar på den ståtliga tup-
pen som har fått två hönor i sällskap 
under sin tillfälliga husarrest inne i 
hönshuset.

På hyllan bredvid dörren står det 
som Mikaela ser som en bonus i 
hönsägandet – äggen.

– Titta här vilka olika storlekar 
och färger de har.

I äggkartongen som hon visar 
fram finns ägg i olika gröna toner, 
bruna nyanser och de som vi är mest 
vana att se – de vita. Storlekarna är 
lika olika som färgerna och man 
skulle utan problem få plats med två 
av de mindre, i ett av de större.

Det är tydligt att det är en nöjd, 
hönsälskande ung kvinna som går 
här och plockar och pysslar med 
tuppar och hönor. Efter en gymna-
sieutbildning med hästinriktning 
jobbar hon nu i en lokal hästsport-
butik och hjälper till i ett stall med 
jämna mellanrum. Det är här långt 
ut på Färingsö som hon vill vara och 
stan lockar inte det minsta.

– Jag trivs bäst här och lämnar ön 
så lite som möjligt. Ibland går jag ut 
och sätter mig bland hönorna och 
tittar på dem. De är personliga och 
väldigt coola och jag tycker det är 
lugnande att vara med dem.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mikaela hänger gärna med 

Mikaela trivs allra bäst hemma på 
gården bland sina hönor. Favoriten är 

Gullan som ses på bilden ovan. 
De många hönsraserna gör att det 

är stor färg- och storleksvariation på 
äggen.

FOTO: LO BÄCKLINDER

26  

Tjugoettåriga Mikaela Rosenberg från 
Färentuna älskar sina hönor och mycket 
tyder på att känslorna är besvarade. Visst 
bakar hon en och annan sockerkaka av 
äggen, men att hänga i hönsgården är den 
största behållningen.

FAKTA HÖNS

>> Höns bör ha ett utrymme 
inomhus på minst 1/2 kvm per 
höna och minst lika mycket i 
rastgården. Revirbildande sker 
vid cirka 25 vuxna individer, 
varför detta är en normal 
flockstorlek.

>> Hönsens inomhusut-
rymme måste vara torrt och 
dragfritt. Av praktiska skäl, så 
inte vattnet fryser, kan man hål-
la frostfritt inomhus. Normalt 
härdiga höns mår dock inte illa 
av några minusgrader. 

>> En god hushållshöna 
värper ungefär 150 till 200 ägg 
per år. En sådan höna håller sig 
oftast pigg och kry och värper 
rimligt i 4 till 5 år.

Källa: Svenska lanthönsklubben

D
MIKAELA ROSENBERG 
HÖNSÄGARE

Ålder  21 år
Bor Färentuna
Familj Mamma Karin, pappa Per 
och lillasyster Matilda
Intressen Djur och natur
Bäst med Mälaröarna Lugnet
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 sina hönor
”Jag trivs bäst här 
och lämnar ön så lite 
som möjligt. Ibland 
går jag ut och sätter 
mig bland hönorna 
och tittar på dem”

KAGGEHOLMS SLOTT
hälsar er välkomna till sommarsäsongen 2014! 

Vi har öppet med slottscafé, B&B och utställning.
Mer info: www.kaggeholmsslott.se

OUTLET
PÅ ADELSÖ!

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

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

Vi accepterar självklart kontokort!

Shoppa snygga 
kvalitetskläder 

till låga grossist-
priser direkt från 
våra stora lager!

Just nu har vi 
även bokloppis!

Massor av  
intressanta 

äldre böcker!

Garanterat trångt! Men trivsamt!

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



rots att de är endast 
två personer, kan 
de sy upp 30 till 40 
kostymer inför en 
säsong.

I augusti har Mo-
zarts opera Mitridate, re di Ponto 
premiär. 

– Vi är sent ute. Helst skulle man 
vilja börja i september, oktober, men 
i år fick vi inga skisser förrän i janua-
ri. Men premiären i år är också sena-
relagd, säger Lena Dahlström som är 
kostymchef. 

Hon och ateljéföreståndaren 
Britt-Louise Jörnlöv, gör allt från ax 
till limpa. Tyger ska beställas, former 
tas fram, skära till och sy, prova och 
kanske göra om. Lena är herrskräd-
darutbildad och också tillskärare. 

– Många tror att kan man sy så kan 
man klippa, men så är det inte alls. 
Jag ska först tolka en skiss och sedan 
konstruera ett mönster. På 1700-ta-
let eller ännu tidigare när man bör-
jade göra kostymer, då fanns inte 
måttband ens. Då fick man titta på 
kroppen och försöka få till en vacker 
form helt enkelt. Då gjorde man klä-
der som det gick att röra sig i. De här 
kostymerna går att röra sig i mycket 
bättre än en modern kostym. Mo-
derna kläder hänger vackert på en 
docka, men rörligheten är dålig. Om 
du har kört bil i en kavaj så vet du 
vad jag menar.

På det stora bordet ligger början till 
det som ska bli en rock som kommer 
att ha fyra meters omkrets. Den ska 
kläs invändigt med tre olika sorters 
sammet, sedan ska det läggas på en 
guldbrodyr. 

– Scenografen var bara här en dag 
och lämnade skisserna och gick ige-
nom allting. Han gav oss så mycket 
information så att jag inte hann  
skriva, berättar Lena.

Scenografen är inte svensk och är 
utomlands. Detta gäller även flera av 
de sju solisterna som ska medverka i 
uppsättningen. 

– Så är det ganska ofta. Det är be-
svärligt framförallt vid provningar. 
De skickar sina mått och provning-
en blir kanske inte förrän de börjar 
repetera. Då är det en månad kvar 
till premiär, säger Britt-Louise.

Men de båda har en diger erfaren-
het i bagaget och har arbetat tillsam-
mans i många år, bland annat på 
Riksteatern. Lena kom till Drott-
ningholm 1995 och Britt-Louise 
1998. 

De visar en skiss på en klänning 
som ger dem lite extra huvudbry.

– Det är en svår nöt att knäcka. 
Klänningslivet har snören som bil-
dar ett nät. Men med snören kom-
mer det aldrig hänga så vackert som 
han har tecknat, det kommer bara 
att hänga rakt ner som rinnande 
snor, säger Lena och skrattar.

Hur många timmar som går åt för 
att sy upp alla kläder kan vara svårt 
att säga, men för en rock kan det gå 
cirka 40 timmar eller kanske ändå 
mer. 

Den största produktionen de 
gjort var till operan Zoroastre med 
70 kostymer. 

– Men då hade vi hjälp. Jag klipp-
te däremot allt och provade alla 
kostymer, men vi hade skräddare 
som hjälpte till att sy, berättar Lena.

Trots sena provningar, knepiga 
lösningar för att få till kostymerna 

så att de stämmer överens med 
skisserna och den sporadiska kon-
takten med scenografen, ror de två 
i land produktion efter produktion. 
Men ibland har det varit lite kne-
pigt. Lena gjorde kostymer till Cull-
bergbaletten tidigare. En gång vid 
första kostymrepetition, kom nya 
bud om de redan klara kostymerna. 
Färg och utförande passade inte 
längre för regissör och scenograf. 

– Det var två veckor till premiär, 
nu måste det gå snabbt att göra nya 
kostymer. Jag hittade ett vanligt 
bomullstyg och fick i princip prova 
kläderna på scen medan de repe-
terade. Men det här tyget växte av 
kroppsvärmen. Det vara bara att ta 
dem till ateljén som då låg i Hal-
lunda. Jag sydde in kläderna och 
färgade om dem, berättar Lena och 
fortsätter: 

– Nästa gång var det publik i sa-
longen. När alla skulle klä sig hör-
de jag skrik från den ena efter den 
andra:”Åh, jag får inte på mig klä-
derna”. Kläderna gick inte ihop helt 
enkelt. Det var en mardröm men 
jag försökte hålla färgen och säga att 
”jodå, det töjer sig, försök lite till”. 
Till slut gick det. Sedan när det var 
två minuter kvar av baletten, såg jag 
att tyget började vidga sig igen. Man 
fick helt enkelt tvätta allting efter 
varje föreställning. 

Den konstigaste kostym hon har 
gjort var en tjur på styltor. 

– Den var enorm. Det var svart 
tyg och jag blödde i ögonen för det 
var så ansträngande att arbete med. 
Vi fick också göra hovarna med guld 
på. Men det blev väldigt snyggt, sä-
ger Lena.

Varje säsong är olik den andre 
men gemensamt är ändå att det 
är en mängd konsthantverk som 
skapats och som skapas av Lena 
och Britt-Louise. Nästan ingenting 
återanvänds och då och då har tea-
tern utförsäljning och i princip allt 
går åt.

Under lågsäsong tar Lena och 
Britt Louise in jobb från andra håll. 
Så den som vill skaffa sig ett plagg 
utöver det vanliga, har möjlighet 
att få hjälp med detta av skräddare 
och tillskärare på högsta nivå.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Drottningholms mästerliga   
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I en av paviljongerna mellan Drottningholms 
slott och Drottningholms slottsteater pågår 
just nu ett intensivt arbete. Här i teaterns 
kostymateljé skapas alla kostymer till 
årets produktion och bakom de mästerliga 
hantverken som dessa kläder, står Lena 
Dahlström och Britt Louise Jörnlöf.

”De här kostymerna 
går att röra sig i 
mycket bättre än 
en modern kostym”

Processen att skapa en kostym är komplicerad. 
Lena ska först tolka en skiss och sedan konstruera 
ett mönster. Hon och Britt-Louise ägnar många tim-
mar åt problemlösning för att nå ett resultat som är 
så nära skissen som möjligt. FOTO: EWA LINNROS

T

SOMMAR-ERBJUDANDE!

IPL permanent hårborttagning 
Armhålor & bikinilinje 

40 % rabatt 

Boka tid via nätet!

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

BANBRYTANDE SMÄRTFRI UTVECKLING INOM IPL
BEHANDLINGAR FÖR BÅDE HONOM OCH HENNE

  

Erbjudandet gäller i juni och juli 2014 mot uppvisande av denna kupong.

BUTIKEN är öppen lördagar 10-14

Vi önskar alla våra kunder & volontärer en glad sommar!

SOMMARTIDER
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 klädskapare

tel 0768-685 717
innersense@telia.com

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

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

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

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

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

Med hypnosterapi kan du göra någonting åt din rädsla!

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

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

Varmt välkomna,
Naprapaterna Ekerö
Louise Frida Caroline Sara      

Till alla blivande  
mammor som har ont

Sommarkurser på Ekerö!

www.sv.se/stockholm 
www.ekerodansskola.se

  



Folktandvården Ekerö
Tegelbruksvägen 1B

Tel 08-123 152 85

E-post atv.ekero@ftv.sll.se

Sommaren är för många den bästa tiden  

på året. En tid då sol, bad och glass varvas 

med grill och sena sommar kvällar. Men tyvärr 

kan olyckan vara framme även på sommaren 

och därför håller vi vår klinik öppen för er.

Välkomna!

Vi finns här för
dig i sommar!
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Sigvard drog en vinstlott på sin ålders höst. 
När hälsan började vackla och demensen blev 
för allvarlig då fick han flytta från sitt 
älskade radhus till en lägenhet för parboende 
på Färingsöhemmet i Färentuna. Hans fru 
Signe, som alltid varit pigg och rask, kunde 
inte längre sköta sin man hemma. Nu var det 
hon som skulle få omvårdnad för en sjukdom 
som visade sig vara livshotande.

Sigvard och Signe hade varit gifta i nästan sextio år och 
alltid delat på sysslorna. Efter alla år i radhuset hade de 
hittat sina rutiner. Sigvard pysslade med allt utomhus, 
Signe resten. Trägården var inte så stor, rabatter, en liten 

häck vid entrén, gräsmatta och bärbuskar. Men alltsammans sköt-
tes pietetsfullt. Åren gick, barnen flyttade någon annanstans. De 
började närma sig de nittio.

– Att du orkar sa jag en gång till Sigvard när han höll på att putsa 
på sin lilla häck. Han log lite illmarigt och sa:

– Jag arbetar bara när jag får lust och när ryggen orkar, däremel-
lan vilar jag ut på soffan.

Sigvard och Signe var alltid på väg någonstans; till butiken, 
handelsträdgården, sommarstugan eller barnbarnen. Och alltid 
var det Signe som rattade den lilla Mazdan. Nya generationer med 
unga barnfamiljer flyttade in i området och många äldre flyttade ut. 
Men inte Sigvard och Signe. De gillade att ha barn runtom kring sig. 

Kanske kände de sig mer levande då.
Färingsöhemmet, som tar emot 

äldre med särskilda vårdbehov, ligger i 
Färentuna granne med hembygdsgår-
den. Byggnaden är från 1960-talet i ett 
plan. Här finns en varm och trivsam 
miljö som uppskattas av både de 
boende och av personalen. På väggen 
hänger tavlor av hög kvalitet, många 
målade av lokala konstnärer. Det finns 

gott om små krypin och sittplatser i de gemensamma utrymmena. 
Här behöver ingen sitta och uggla på sitt rum. Och i trädgården går 
hönsen och sprätter under sommaren. Kanske ett och annat ägg 
hamnar hos kocken, för här lagas maten på plats.

Idag bor Sigvard kvar på Färingsöhemmet, ensam sedan Signe 
dog. Han har fått flytta till en mindre lägenhet och går allt längre in 
i sin egen dimma. Han har inte längre någon egen trädgård att påta 
i men kan njuta av den vilda naturen runt knuten. Och att ibland få 
umgås med vårdhunden Frasse. För efter alla strävsamma år drog 
Sigvard den där vinstlotten. Han fick bo på ett hem för äldre där 
livskvaliteten värderas högt. Han blir ompysslad av den vänliga 
personalen precis på det sätt som Signe skulle önskat. 

Det är dock uppenbart att Färingsöhemmet inte riktigt upp-
fyller dagens arbetsmiljökrav. För personalen kan det ibland bli 
besvärligt att arbeta i de trånga hygienutrymmena. Och visst är 
det lite orationellt att ha två kök och de många små korridorerna 
är kanske inte heller de mest praktiska. Men här finns just det som 
ofta saknas på storskaliga vårdhem  –  en miljö som präglas av 
harmoni, vänskap och en strävan att fylla dagarna tillsammans med 
glädje. Hoppas nu bara att Färingsöhemmet trots allt får vara kvar i 

sin nuvarande form och att Sigvard slipper 
flytta när det nya vårdhemmet  i Stenhamra 
står klart om några år. Fler hem liknande 
Färingsöhemmet kommer att behövas 
men att bygga nytt är inte alltid det bästa 
alternativet. 

Gunilla Lindberg

Red.anm: 
Namnen i artikeln är fingerade

Med livs-
kvalitet som 

ledstjärna

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

ko
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birka

Dagliga avgångar från Rastaholm 
& Hovgården. För mer information, 
priser och bokning se 
birkavikingastaden.se

I år händer mer än någonsin hos oss - se vikingastrider, 
arkeologernas utgrävningar och handla hantverk på 
marknaden. Ät lunch på restaurang Särimner eller ta 
med egen picknick-korg till badstranden.

Arkeologi på plats
Ny utställning i Birka museet

6 - 27 juli  Vikingar på Birka
Vikingalekar, stridsuppvisningar & 
musik (mån-ons). Vikingamarknad (tors-lör)

26 juli - 17 aug  Maritima Birka 
Marinarkeologiska utgrävningarna i 
Birkas hamn

sommarens höjdpunkter

Reservation för eventuella programändringar.



Tandläkare Nicke Björling   Tandhygienist Helena Almsparre 
Tandsköterskor Leila Sundqvist och Anna Karin Arell

www.ekerotandvard.se 

LASER

av IMPLANTATBEHANDLING 

NobelBiocare
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UTSTÄLLNINGAR

Galleri Utkiken
I Bertil Ifwers museum finns redskap, möbler, 
barnvagnar, symaskiner, böcker, tidskrifter, 
köksredskap och mycket annat – allt i en nostal-
gisk röra. Ta del av ett urval av föremålen i 
Galleri Utkiken i Ekerö centrum. Ekerö-Munsö 
hembygdsförening arrangerar utställningen i 
samarbete med föreningen Bertil Ifwers 
museum. 30/6-29/8, Kultuhuset, Ekerö 
centrum. 

Hantverksstallet
T.o.m. 22/6: Katarina Wolf – måleri och bland-
teknik. 24/6-13/7: Kerstin Kjellander  – silver-
smycken, Kerstie Elfver – måleri. 15/7- 3/8: 
Margareta Öhberg – akvareller. 5/8- 24/8: 
Anna Gerner – måleri, grafik. Öppet: tis-sön 
kl 11-17. Jungfrusunds marina.

 EVENEMANG

Midsommarafton Adelsö
Midsommarstången kläs 19/6 kl 18, ta gärna 
med blommor. 20/6 kl 12-15 familjefest med 
dans kring midsommarstången till spelmän, 
tombola, fiskdamm, skjutbana, korv och fika 
med mera. Adelsö festplats, nära Adelsö kyrka 
och idrottsplats. Arr: Adelsö IF.

Midsommarafton Ekebyhov
Ekebyhovs slott. Kl 11: Midsommarstången 
kläs, ta gärna med blommor. Kl 13.30: Midsom-
mardansen börjar tillsammans med Wilma och 
Gustaf. Servering kl 12-16. Fri väg för räddnings-
fordon råder, därav begränsad parkering vid 
slottet. Parkera gärna vid Ekebyhovsskolan. 
Arr: Rädda barnen Mälaröarna, Ekebyhovs slotts 
intresseförening. 

Midsommarafton Färentuna
Traditionellt midsommarfirande på hembygds-
gården i Färentuna med dans kring midsom-
marstången, servering, lotterier, fiskdamm, 
sockervadd, skytte, pilkastning m.m. Kl 12-16, 
Ölstavägen 27, Färentuna. Arr: Färingsö hem-
bygdsförening.

Midsommar Lovö
Majstången kläs gemensamt kl 14, ta gärna med 
blommor. Majstången reses kl 15, musikanter, 
dans, kaffeservering m.m. Arr: Lovö hembygds-
förening.

Sommarboken
Läs fem böcker under sommarlovet 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. T.o.m. 29/8, bibliote-
ket, Ekerö C, Barnens eget bibliotek, Stenhamra. 

Teater
”Trio smack!” – en föreställning där ord är över-
flödiga. Med trolleri och situationskomik lockar 
tre clowner barnen till skratt, gapflabb och 

fnitter. Eftersom föreställningen inte innehåller 
något riktigt språk, spelar det ingen roll vilket 
modersmål publiken har. Pris barn förköp: 
60 kr + ev serviceavgift, pris barn i dörren: 
80 kr. Vuxna FRI(villig) entré. 21/6 kl 16-17, 
Ölsta folkets park, Solbergavägen 1, Färentuna. 
Arr: Föreningen folkets hus i Färentuna. 

Sommardanser i Ekebyhov 
Välkomna i sommar på torsdagar mellan kl 19-
22 då det är blandad dans i slottsparken med 
levande musik. Entré 60 kr. Medtag kaffekorg. 
Vid regn inställt. Lyssna på Radio Viking 101,4 
för senaste info. 26/6: Trio Brigott, 3/7 och 10/7: 
Gubbröra med Wilma, 17/7 och 24/7: Lejdestads 
trio, 31/7: Bernts duo,  7/8: Gubbröra med Wilma.

Öppna trädgårdar
Den 29/6 kl 10-17 är det dags igen för ”Tusen 
trädgårdar”, då grindarna till trädgårdar i hela 
landet öppnas. På Färingsö deltar följande träd-
gårdar: ”Trädgårdsfröet”, Storhagsvägen 12, 
”Far ut trädgårdar”, Ettans väg 28, ”Juntras 
grönt”, Sätuna 16, ”Villaträdgård”, Kvarngränd 3, 
”Sätuna gård”, Sätuna 8. I Skå: ”Gulls trädgård”, 
Pilvägen 7, Söderberga. 

Rosenhill konserter 
Fredag 27 juni kl 19.30: Arne Forsén, pianio och 
Ulf Åkerhielm, kontrabas med Sara Djärv, sång.
Tisdag 15 juli kl 19.30: Arne Forsén – klavikord.
Lördag 16 augusti kl 19.30: Brus Trio, Arne 
Forsén, piano, Ulf Åkerhielm, kontrabas, Gilbert 
Matthews,  trummor. Entré: 100 kr/stud 60 kr. 
Under 15 år fri entré.

Biodling
Mälaröarnas biodlareförening har möten i bi-
gården i  Ekebyhovs slottspark. Samtliga möten 
är öppna för intresserad allmänhet. 29/6, 13/7, 
27/7, 10/8 kl 15-16.30.

Skå festplats 
4/7 kl 19: Stefan Sundström och Franska trion, 
biljettavg. 11/7 kl 19: Könsförrädare och döds-
fest, biljettavg. 13/7 kl 12-16: Loppis och plant-
bytardag. 1/8 kl 17-19: Samtalsparty: Gudrun 
Schyman, reservera plats! 1/8 kl 19:  Molly Nils-
son och OESS. 2/7 kl 18: Jazzafton, biljettavg. 
16/7 kl 19: Hästpojken, biljettavg.

Magnus Ladulåsloppet 
Spring, jogga eller gå Stockholms vackraste

milbana och njut efteråt av fikat som ingår i 
anmälningsavgiften. Kortare banor för barn. Mer 
info på Magnus Ladulåsloppets hemsida. 5/7 kl 
12-17, Adelsö. Arr: Adelsö IF. 

Birka
7-27 juli: ”Vikingar på Birka”. Träffa vikingar, han-
delsmän, hantverkare och krigare. Se stridsupp-
visningar, delta i vikingalekar, prova på pilbåge-
skytte, fynda på vikingamarknaden eller lyssna 
på spännande föreläsningar. 26 juli-17 augusi: 
”Maritima Birka”. Marinarkeologiska utgrävning-
arna i Birka hamn.

Opera
Drottningholms slottsteater uppför Mozart-ope-
ran Mitridate, re di Ponto, premiär 3/8. Dirigent: 
David Stern.

Kulturhistorisk bussutflykt 
Kulturresa till Adelsö med det lokala bussbolaget 
Adelsö miljöbuss. Rundtur på ön med lokal guide 
till Hanmora gård, Kalle Runristare, Adelsö kyrka, 
hembygdsgården och Beryl Kornhills teater-
arena vid Stenby trädgård. Avgång från Träkvista 
idrottsplats 3/8 kl 9.30,  åter kl 16.30. Anmälan/
avgift. Arr: Ekerö/Munsö hembygds-förening.

Teater
”Världsarvsteatern” ger teaterföreställningen 
Kung Ladulås, en rosad pjäs om 1200-talet och 
Magnus Ladulås, son till tyrannen Birger Jarl. 
Manus och regi: Beryl Kornhill. 9/8 kl kl 15: 
musik, invigningstalare från Ekerö kommun och 
länsstyrelsen, utställningar, ryttare på dressyr-
häst. Kl 17.30: Premiär Kung ladulås. Gästförelä-
sare 14/8: Kalle Runristare, 16/8: Forskaren och 
arkeologen Oscar Nilsson. Föreställningen spelas 
10/8, 13/8, 14/8, 16/8, 17/8, 20/8, 23/8, 24/8, 
31/8. Ladulås hus, Adelsö.
 
I Mumindalen 
En musikalisk resa i Tove Janssons förtrollade 
värld. Träffa Mumintrollet, Snusmumriken, 
Lilla My och alla de andra. I år är det hundra år 
sedan Tove Jansson föddes, vilket firas på många 
håll i världen. Muminensemblen från Stockholm 
har under lång tid satt upp flera olika Mumin-
föreställningar. ”I Mumindalen” är den senaste 
uppsättningen, som blir en musikalisk biljett in i 
Mumintrollet och hans vänners värld. 16/8 
kl 16-17,  Ölsta folkets park, Solbergavägen 1, 
Färentuna. Arr: Föreningen folkets hus i 
Färentuna. 

•  Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska vara 
öppna för en bred 
allmänhet, utan 
förpliktelser 
annat än even-
tuell entrébiljett. 

• Skicka till 
red@malaroar-
nasnyheter.se
• Eller till  
MN ”På gång”
Box 100, 178 22 
Ekerö 

Manusstopp: 
Torsdag före kl 
12 en vecka före 
utgivning.
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ADELSÖ | I augusti är det dags 
för teaterföreställningen Kung 
Ladulås och sommarens  event 
på Ladulås hus med utställningar 
och medeltidsatmosfär på hög 
nivå.

Det är ”Världsarvsteatern” som 
framför pjäsen Kung Ladulås. Med 
stark anknytning till Världsarven 
Hovgården på Adelsö och Birka in-
till, var namnet på ensemblen nära 
till hands. För manus och regi står 
Beryl Kornhill.

– Jag håller i det mesta men jag 
har många medarbetare också. Med 
ensemblen är vi 25 till 30 personer 
som hjälps åt. Sedan har det också 
dykt upp samarbetspartners och det 
är roligt tycker jag. Många av dem 
är från kommunen, från Munsö, 
Färingsö, Ekerö samt Adelsö natur-
ligtvis.

Det är andra sommaren som Kung 
Ladulås spelas. Premiäråret 2012 
blev mycket lyckat med fina recen-
sioner. Detta inspirerade till att fort-
sätta och till att bygga upp ett riktigt 
etablissemang. Tidigare hade man 
en enkel teater, nu har denna fått 
tak. Till pjäsen finns flera anknyt-
ningar med olika typer av utställ-

ningar och man kan även spela på 
”Ladulås lyckohjul”. Det är ett stort 
evenemang som inte bara har lokal 
betydelse utan även regional och 
nationell betydelse, menar Beryl 
Kornhill.

– Det här ska bli e´tt återkom-
mande evenemang och för varje 
år som går kommer vi att få hit allt 
fler turister skulle jag tro. Det finns 
så mycket att visa upp härute, på 
Adelsö snubblar man över historien 
var man än går, säger Beryl Kornhill. 

Hon står även bakom en annor-
lunda designtävling som har pågått 
flera månader. Man tävlar i två klas-
ser, antingen i att göra medeltids-
inspirerade kläder eller att skapa 
autentiska medeltidsdräkter. Den 
som vinner får ställa ut på Medel-
tidsmuseet och i juryn sitter bland 
annat Tina Rodhe från museet och 
Camilla Pontén från Tillskäraraka-
demin.

–  Vi har fått en hel del anmäl-
ningar men det går fortfarande att 
anmäla sig. Mitt mål är inte bara att 
rota omkring i historia utan för mig 
är historien något som är levande i 
nuet, förklarar Beryl Korhill.

Eventuellt kan de som tävlar även 
vara med i föreställningen. Det är 

när föreställningen kommer till den 
stora händelsen när Alsnu stadgar 
lästes upp och presenterades för en 
massa viktiga personer på 1280-ta-
let. Där finns det möjlighet i pjäsen 
att stoppa in mycket folk som kom-
mer till Alsnu hus för att höra stad-
garna läsas upp. Handlingen utspe-
lar sig alltså under 1200-talet.

– Den här historien är minst lika 
spännande som ett grekiskt drama, 
om inte värre. Det är en maktkamp 
på högsta nivå. Tyvärr liknar den 
här tiden väldigt mycket vår egen 
tid. Det gäller att ta plats, att hålla 
sig framme, det är ett samhälle som 
är under förändring och hela Europa 
är i gungning, precis som det börjar 
vara nu. Därför är det en väldigt mo-
dern handling, även om det är lite 
grymmare än vad vi är vana vid med 
halshuggningar och annat. 

Hur historiskt korrekt är handling-
en i pjäsen?

– Jag är mycket nära historien 
för det mesta. Jag har faktiskt bara 
gjort en enda sak som jag inte har 
något skriftligt belägg för, jag har 
skapat en kärlekshistoria. Det blir 
för hemskt annars. Vi måste ha lite 
romantik och sedan har vi massa 
härlig musik. 

Det blir pampig invigning den 9 
augusti med musik och invignings-
talare från Ekerö kommun och läns-
styrelsen. Utställningarna öppnas, 
en okänd riddare rider på dressyr-
häst och till kvällen går teaterpre-

miären av stapeln. Speldatum fin-
ner du i kalendariet ”På gång”.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Teater och invigning på Adelsö

Rollen som Kung ladulås spelas av Carsten Gram. För manus och regi står 
Beryl Kornhill.                                 FOTO: OVE WESTERBERG

TEATER

Onsdag den 3 september 2014 får Ekerö kommun besök av Kungen och Drottningen. Varje år genomför  
kungaparet ett så kallat kommunbesök och nu har turen kommit till Ekerö. I samband med besöket inbjuds alla 
Ekeröbor till en festlig avslutning i kungaparets närvaro i Ekebyhovs slottspark. Här är programpunkterna i  
korthet:

09.00 Välkomstceremoni i Adelsö kyrka.
09.25 Hovgården.
09.45 Adelsö Hembygdsgård.
10.10 Färd med Sveriges första El-buss från företaget Adelsö Buss AB.
10.35 Företagsbesök hos växthusproducenten Orto-Novo.
11.25 Skytteholms herrgård - båtfärd med Sjöräddningssällskapet.
11.50 Stenhamra.
12.05 Svartsjö slott. 
13.00 Lunch på Svartsjö slott.
14.15 Företagsbesök på Äppelfabriken.
15.30 Träkvista skola.
16.15 Hästkortege till Ekebyhovs slott.
16.30 Ekebyhovs slottspark. Ekeröborna inbjuds till en festlig avslutning i slottsparken med kungssången,Tal    
 av H.M. Konungen, tal av Kommunfullmäktiges ordförande och musikuppträdanden med bl.a Baggekören, 
 Sonja Ald n, Kulturskolan m .

Det är Landshövdingen i Stockholms län Chris Heister som står värd för kungaparets besök. Ekerö kommuns värd är  
Inger Linge, Kommunfullmäktiges ordförande. I planeringsarbetet med Kungliga Hovstaterna och Länsstyrelsen har 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställt programmet för besöket.

Mer utförlig information om besöksprogrammet, och var du bäst kan se besöket, kommer att annonseras 
i lokaltidningarna samt på Ekerö kommuns webbsida www.ekero.se.

Kungaparet besöker Ekerö kommun i september.

onseras 
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SKÅ | Sextio år efter att grindar-
na till Skå festplats slogs upp för 
första gången blir platsen på nytt 
en myllrande mötesplats med 
kulturella förtecken. Med drag-
plåster som Stefan Sundström, 
Gudrun Schyman och Hästpojken 
kan man tänka sig att publiken 
blir varierad.

– Jag tror att det finns en längtan 
efter möten och mötesplatser på 
Färingsö och efter att ha haft ögo-
nen på festplatsen i flera år har vi 
nu fått chansen att hyra den under 
tre månader och göra den till en 
föränderlig plats som ska erbjuda 
någonting för alla, berättar Erik 
Glaad, Kulturföreningen Schaka-
len, som står bakom sommarens 
arrangemang.

– Det är dansbanan och tältet 
som är centralt och sedan kommer 
det att gå steglöst i stort sett från 
ett arrangemang till ett annat, fyl-
ler Adam Lövin i och pekar stolt på 
det stora cirkustältet som de köpt 
begagnat. Det ska nu ge plats för 
många föreställningar med start 
den 4 juli då Stefan Sundström och 
Franska trion gör sin första live-
spelning som öppningsföreställ-
ning.

Sedan följer ett pärlband av ak-
tiviteter fram till den 16 augusti. 
Barnteater, folkbildande och poli-
tiska samtal och föreläsningar med 
bland annat Gudrun Schyman, 
blandas med såväl rikskända som 
lokala band, utebio, porslings-
krossning, gevärsskytte och lop-
pisar. Större delen av sommaren 
kommer det dessutom att vara 

möjligt att stanna till på en fika när 
man åker förbi.

– Vi kommer också visa semifi-
nal- och finalmatcherna i fotboll i 
mitten av juli, berättar Adam Lö-
vin.

Han och Erik Glaad har sedan ti-
digare erfarenhet av kulturarrang-
emang och har både varit med och 
fixat skolavslutningsarrangemang 
och julmarknad. De är båda upp-
växta på Färingsö och känner starkt 
för festplatsen.

– Vi får ofta höra roliga historier 
när vi pratar med människor om 
festplatsen. Det finns fullt av min-
nen förknippade med platsen och 
många mälaröbor verkar längta ef-
ter att få komma hit igen, konstate-
rar Erik Glaad.

Festplatsen byggdes 1954 för att 
erbjuda en samlingsplats till de bo-
ende i bygden. Stora delar av finan-
sieringen kom från byggmästare 
Richard Johansson som testamen-

terade mycket av sin kvarlåtenskap 
till Skå bygdegårdsförening. Fram 
till 2007 arrangerades midsom-
marfirande, men därefter har tradi-
tionen legat nere. I år tas den dock 
upp igen, för även på midsommar-
afton kommer det vara traditionel-
la aktiviteter på festplatsen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Skå festplats får nytt liv

EVENEMANG

De vill skapa en mötesplats för alla mälaröbor

Erik Glaad och Adam Lövin har en vision om att kunna skapa en mötesplats som erbjuder något för alla. Det gamla cirkustäl-
tet ger extra karaktär till festplatsen som fyller 60 år i år.                       FOTO: LO BÄCKLINDER

Cecilia 
Ålander, 
Sundby:

–  Ja, där jag 
bor, vid Ro-
senhill. Det är 
fantastiskt.

– Ja, jag 
kommer att 
fira semestern här hemma.

Peter Lööwf, 
Skärvik:

– Jag kan inte 
säga något 
specifikt stäl-
le, det finns 
tusentals.

– Både och, 
men är jag 
hemma så håller jag mig på ön.

Lena 
Andersson,
Lundhagen:

 – Gustavshill 
tycker jag är 
fantastiskt, 
Rosenhill och 
alla badsträn-
der. Det finns 
så många fina ställen.

– Jag kommer att semestra här 
hemma mestadels.

Chokri Harki, 
Munsö:

– Munsö 
och också 
Adelsö. Där 
finns många 
bra miljöer 
nära vattnet. 
Någon brygga 
där och sitta och mysa.

– Jag firar semestern här hemma.
 

Leila 
Sundqvist, 
Närlunda:

 – Jag älskar att 
gå i Knalle-
borgsskogen 
med hunden.

– Vi har 
hyrt segelbåt 
och sedan ska vi till vårt landställe 
i Dalarna.

Majid Ezira. 
Stenhamra:

– Stränderna 
och parken 
vid Ekeby-
hovs slott, ja 
hela området 
här.

– Jag reser 
en del och sedan firar jag här 
hemma också.

Många firar 
semestern 
på öarna

SÅ TYCKER VI

SOMMAR | Har du något speciellt 
smultronställe på Mälaröarna?
Kommer du att fira semestern på 
Mälaröarna?

BJÖRKÖ | En rejäl satsning på att 
binda ihop världsarvet Birka och 
Hovgårdens båda delar och en ny 
utställning på Birkamuseet, är två 
av sommarens nyheter för den 
som vill göra ett besök på ett av 
kommunens två världsarv. 

– Strömma och Café Hovgården har 
utvecklat den publika verksamhe-
ten i år genom att erbjuda guidade 
turer som utgår från kaféet vid Hov-
gården. Sedan går det att ta sig över 
till Birka och fortsätta sitt besök där, 
berättar Lena Johansson från Riks-
antikvarieämbetet.

Tanken är att man nu ska kunna 
få en bild av hur hela världsarvet 
hänger ihop, genom att besöka 
båda delarna i samma svep. Något 
som tidigare varit svårt att få till 
då båttiderna inte varit synkroni-
serade med guidningarna av Hov-
gården.

– Man kommer även att stärka 
Hovgården som knutpunkt genom 

att bland annat översätta de texter 
som redan finns där, till engelska, 
säger Lena Johansson och berättar 
att även skyltningen av området ska 
förbättras.

Väl över på Birka kan man besöka 
museet och se den nya utställning-
en ”Plats för arkeologi” där aktuella 
utgrävningsfynd visas upp. I den 
föränderliga utställningen kommer 
aktörer som är aktiva på platsen eller 
på andra sätt är angelägna för världs-
arvet, att ställa ut.

Den nedmonterade utställningen 
”Forskning pågår” som stått i mu-
seet har flyttats över till Adelsö och 
visas i hembygdsgården under som-
maren. 

Likt föregående år kommer även 
en del utgrävningar pågå på Birka 
och blir till stor del tillgängliga för 
allmänheten att se och även delta i. 

Historiska museet är redan igång 
med att fortsätta gräva ut den kam-
margrav som de började med under 

förra sommaren. 
– Den graven är redan utgrävd 

sedan förut, men då var man mer 
inriktad på att hitta föremål. Nu för-
söker man se gravkonstruktionen 
på ett nytt sätt för förstå hela sam-
manhanget, säger Lena Johansson.

Sjöhistoriska museet fortsätter 
också sina marinarkeologiska ut-
grävningar i vattnet utanför Birka 
och erbjuder besökarna att få vara 
med i publika aktiviteter kring un-
dersökningarna. 

Ludwig Boltzmann Institute job-
bar dessutom vidare med sina kart-
läggningar av området. Med hjälp av 
magnetometrar och georadar som 
monterats på terränggående fordon, 
skapas en tredimensionell bild av 
lämningarna som finns under jord, 
utan att man behöver gräva. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Birka och Hovgården länkas samman
FAKTA BIRKA

>> Birka på Björkö i Mälaren var 
knutpunkten i Mälardalen under 
vikingatiden. Handelsplatsen 
anlades på 700-talet och blev en 
betydelsefull internationell hamn 
för besökare från när och fjärran. I 
slutet av 900-talet övergavs Birka 
av okänd anledning.

>> ”Den svarta jorden” är det 
cirka 7 hektar stora område av 
svart jord som under vikingatiden 
var platsen för Birkas stadslik-
nande bebyggelse.

>> Utgrävningar har gjorts på 
platsen till och från ända sedan 
slutet av 1600-talet.

>> Birka och Hovgården, på 
andra sidan vattnet på Adelsö, 
utsågs till världsarv 1993.

VÄRLDSARVEN



Välkommen att fira sommarlovet på 

Drottningholm! 

 

 
 

Gör en utflykt till 
sommar. Se rum och inredningar för kungligt 
bruk från 1600-talet och framåt. Vandra runt på 
egen hand eller gå på visning med våra 
kunniga guider. Missa inte heller exotiska Kina 
slott och den spännande parken som inbjuder 
till lek och picknick. Fri entré för barn 0-17 år!  
 

Öppet dagligen hela sommaren t o m september.  
Mer information på www.kungahuset.se/drottningholm 

 
 

 

öppet:  
maj–aug; dagligen kl. 9.30–17.00

Slottsboden
Drottningholm

www.kungahuset.se/drottningholm

Unika presenter med anknytning  
till föremål i de Kungliga samlingarna  
och Världsarvet Drottningholm.  
Här finns även presenter till högtider 
som dop och bröllop. 
 

I samarbete med Victus Medical Group AB.

PROVA PÅ EN
FRAXIUM-BEH

2 500:-
(ord. pris 5 000:-)

SOMMARERBJUDANDE!

DET SENASTE INOM ESTETISK LASERBEHANDLING
BEHANDLINGAR FÖR BÅDE HONOM OCH HENNE
Välkommen att prova på det absolut senaste inom 
estetisk laserbehandling, Fraxium 1550 Fusion. Ansiktslyft 
utan kirurgiska ingrepp eller konvalecens:

 Djupa rynkor   Solskadad hud
 Slapp och “äldre” hud  Stora porer 
 Ojämn hudton   Acneärr & kirurgiska ärr  
 Bristningar    Struktur och linjer

(gäller Juni-Augusti)

www.sensebysea.com
Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina  08-505 934 50  katarina.karlstrom@gmail.com

Den 2 juli träder en lagändring ikraft gällande nya åtgärder 
som kan genomföras utan krav på bygglov. 

OBS! Dessa tre bygglovbefriade åtgärder ska anmälas till  
kommunen på särskild ansökan inkl bifogade ritningar.  
Åtgärderna är förenade med en avgift. Byggnaderna ska  
placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden och får inte 
stå närmare fastighetsgräns än 4,5 m utan grannars  
medgivande.

 Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm  
byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd.

 Tillbyggnad av huvudbyggnad med högst 15 kvm brutto- 
area, får inte vara högre än bostadshusets tacknockshöjd. 

 Inredning av ytterligare en bostad.

OBS! Större delen av Helgö är undantaget från dessa  
åtgärder i den nya lagen eftersom det är utpekat som  

Dessutom blir det tillåtet att göra en tillbyggnad med högst 
två takkupor.
 Gäller ej om man redan har två takkupor eller om  

åtgärden berör den bärande konstruktionen. 

Information nns på kommunens hemsida under Bygga, Bo och 
Miljö. Den kommer fortlöpande att uppdateras  inför  
lagändringen den 2 juli.

Då de bygglovbefriade åtgärderna är förenade med en mängd 
olika bestämmelser rekommenderar vi att Ni kontaktar  
stadsarkitektkontoret för information. 

Tel. stadsarkitektkontorets expedition 08-560 395 00, 
kl.09.00-12.00 varje vardag.

Information från byggnadsnämnden
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ÖLSTA | Ölsta folkets hus och 
park bjuder denna sommar på tea-
ter och skaparkollo.

Föreningen Ölsta folkets hus och 
park sökte och fick pengar från 
stiftelsen Karin och Ernst August 
Bångs minnesfond. Detta gjorde det 
möjligt att arrangera ett skaparkollo 
i Ölsta folkpark den 13 till 15 augusti 
med vernissage den 16 augusti. 
Samma dag som teaterföreställ-
ningen ”I Mumindalen” äger rum.

Skaparkollot leds av Lina Eriksson 
och Shora Dehnavi Goldkuhl. 

Shora har sin bakgrund i gatu-
konsten och Lina har mångårig pe-
dagogisk vana och skapade nyligen 
vandringsutställningen ”PEPP för 
dej + mej” för Folkets hus och par-
ker.

– Med hjälp av Lina och Shora får 
de deltagande ungdomarna testa på 
att arbeta med olika tekniker och 
material. Med utgångspunkt i Öl-
sta folkpark, dess omgivningar och 
historia kommer den gemensamma 
skaparprocessen att leda fram till ett 
bestående verk som kan placeras i 
parken. Verket kommer att presen-
teras för allmänheten under vernis-
sagen, berättar Katrin Friberg, ord-

förande i föreningen Ölsta folkets 
hus och park. Hon fortsätter:

– Skaparkollo är tänkt att vara en 
arena som ska bidra till känslan av 
tillhörighet, personlig utveckling 
samt ansvarstagande av kulturar-
vet. Ungdomarna arbetar kreativt 
tillsammans under ledning av Lina 
och Shora. Projektet främjar social 

gemenskap och processen som le-
der fram till det slutgiltiga gemen-
samma resultatet är minst lika vik-
tig. 

Men redan den 21 juni finns det 
möjlighet till upplevelser i Ölsta 
folkpark. Den 21 juni visas teater-
föreställningen ”Trio smack”, en 
clownföreställning utan ord. 

Föreställningen framförs av tea-
tergruppen Dotterbolaget, som 
startades 1999 med syfte att göra 
nyskriven humor av kvinnor. De 
senaste åren har de framförallt gjort 
teaterclownföreställningar. Efter-
som gruppen inte använder något 
talat språk, spelar det inte någon roll 
vilket modersmål publiken har. Fö-

reställningen Trio smack har sedan 
den skapades 2011, spelats i Stock-
holm och Burma. Turnén i Burma 
var ett samarbete med den ideella 
organisationen Clowner utan grän-
ser och gruppen turnerade på barn-
hem och spelade för föräldralösa 
barn och barn vars föräldrar inte har 
möjlighet att ta hand om dem.

– Det var fantastiskt att spela för 
dessa barn som lever ett mycket 
tufft liv. Vi kände att barnen verk-
ligen tog föreställningen till sig och 
de skrattade mycket, säger Camilla 
Persson, en av clownerna som kom-
mer till Ölsta i sommar.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

En kreativ sommar på Ölsta  

 ”Trio smack”, en clownföreställning utan ord. Föreställningen framförs av teatergruppen Dotterbolaget och spelas på Ölsta 
folkets park i sommar.                            FOTO: MARTIN SKOOG

TEATER

”Skaparkollo är tänkt 
att vara en arena  som 
ska bidra till känslan av 
tillhörighet, personlig 
utveckling samt ansvars-
tagande av kulturarvet”

20 juni byter vi till sommartidtabell, redan nu kan du se din 
tidtabell på sl.se. Från den 14 juni kan du också hämta ditt  
eget tryckta exemplar på bussen, i spärren eller på SL Center.

Den 20 juni  
byter vi tidtabell.  

Trafikförändringar Ekerö

Linje 176/177 20-minuterstrafiken som i 
vintras förlängdes en timme kvällstid alla 
dagar införs även i sommartidtabellen. 
Återgår till ordinarie körväg via Solna 
centrum norra.

Linje 309 Flera nya avgångar införs.  
Alla eftermiddagsavgångar förlängs från 
Kaggeholm måndag–fredag kl. 13.00–
19.00 till Brommaplan. Även den nya 
natt avgången från Brommaplan till 
Sandudden kl. 02.50 trafikeras under 
sommaren.

Linje 311 Den nya nattavgången från 
Sjöängen till Brommaplan natt mot 
lördag, söndag och helgdag kl. 01.59 
införs även i sommartidtabellen.

Linje 315 Den nya nattavgången från 
Jäsängen natt mot lördag, söndag och 
helgdag kl. 01.14 trafikeras även under 
sommaren.

Linje 317 Den nya nattavgången från 
Björkvik natt mot lördag, söndag och 
helgdag kl. 01.14 införs även i 
sommartidtabellen.

Linje 338 Ytterligare några avgångar 
införs måndag–fredag i sommartidtabellen.

Linje 342 Den förbättrade kvällstrafiken 
fortsätter även under sommaren.

För tunnelbana, pendeltåg och 
spårvagn 7 gäller befintlig sommar-
tidtabell, se din tidigare tryckta 
årstidtabell.

För mer information gå in på sl.se eller 
ring SL:s kundtjänst 08-600 10 00.  
Trevlig resa!

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

ÖPPET HUS
måndagar kl 18- 20

 Gruppträning

 Styrketräning

 Sjukgymnastik

 Naprapat

 Massage

 Kostrådgivning

 Personlig träning

 Barngrupp

Välkommen!
Mer information? 

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

Öppet alla dagar  04.30-24.00

555



ATT RÄDDA LIV!
Kom och bli informerad!

Ekerö Civilförsvarsförening kommer till bad-
stranden och visar hur man räddar liv med Hjärt 
Lung Räddning och åtgärder vid luftvägsstopp.

Följande platser och tider gäller:

Måndag 14 juli – Södran 
Tisdag 15 juli – Lundhagen
Onsdag 16 juli – Stockbybadet
Torsdag 17 juli – Karlskär
Fredag 18 juli – Blå Lagunen

Alla dagar mellan kl. 12.00-14.00

Vi bjuder på fika till alla som deltar
Vi ses på stranden!

www.ekerocivil.se

             

Vi kristdemokrater kommer att i höstens val ha fokus på 
barn och ungas uppväxtvillkor. Ekerö skall bli landets bästa 
kommun att växa upp i!  KD har som inget annat parti, 
familjen i alla dess olika former i fokus, och vi skall 
göra vad vi kan för att underlätta för 
familjerna så att det blir lättare att få ihop 
vardagen.  Gå gärna in på vår hemsida och 
läs mer om vår politik. 

www.kristdemokraterna.se               

Skön sommar önskar 
Kristdemokraterna!

Partiledare Göran Hägglund och Sivert Åkerljung gruppledare Ekerö

Ombyggnation av kommunhuset
Socialkontoret

Ko
m

m
un

hu
se

t

Tillfällig entré

T

Med anledning av ombyggnad i kommunhuset för 

till andra sida av huset.  
 
Tillfällig entré kommer att vara mittemot Social- 
kontorets entré.  
 
Vi beräknar att huvudentrén åter öppnas den 1 
oktober 2014. 
 
Brev till kommunhuset kan även fortsättningsvis  
lämnas i brevlådan vid huvudentrén. Brevlådan 
töms dagligen.  
 
Vi ber om överseende med de eventuella  
olägenheter som kan uppstå under byggtiden. 

Med vänlig hälsning 
Ekerö kommun
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Loud girls Som ett resultat av Fabrikens försommarprojekt ”Loud 
girls” har ett gäng Mälarötjejer skrivit en egen låt, spelat in och pro-
ducerat en video till. Under hösten kommer projektet att utvidgas 
och ge plats för upp till 40 deltagare.

 FOTO: NENNE THORIN

Konstutställningen på Adelsö hotell, tidigare Adelsögården, den 
14-15 juni lockade en hel del långväga besökare, däremot var det 
brist på ekeröbor. Det bjöds på en stor mängd konst i varierande 
tekniker. Fågeln ”Frihet”, som var placerad i Mälaren, hade skapats 
av hotellägaren själv, Csilla Patachich.               FOTO: OVE WESTERBERG   

Kajakpaddling på ”prova-på-stadiet” i Friluftsfrämjandet 
Mälaröarnas regi den 10 juni lockade rekordmånga nybörjare. 
Friluftsfrämjandets kajaksektion, som har ett 20-tal kajaker för 
uthyrning, anordnar gemensamma turer i Mälaren under hela som-
maren.              FOTO: OVE WESTERBERG   

Krisövning En realistisk krisövning i samarbete mellan Södertörns 
brandförsvar och Arriva ägde rum i början av juni vid Ekerö kyrka. 
En fingerad olycka skapade en dramatisk scen där alla yrkesgrup-
per fick träna på att använda sin krisberedskap.

 FOTO: ANDY LINDELÖF

Nationaldagen Kommunens nationaldagsfirande i Drottningholms 
slottspark bjöd bland annat på vevlira och trumma, Kulturskolans 
kammarorkester, Elisabeth Meyer, sopran, tillsammans med en 
ensemble från Drottningholms slottsteater. Årets publik var rekord-
stor och bedömdes närma sig tusentalet.        FOTO: GÖRAN FORSBERG

Veterandag För de besökande på Skå flygplats veterandag var det 
lite av en resa tillbaka i tiden med musik från 40-talet som spreds 
över området och flera klädda i äkta 40-talsanda. Flygplan, bilar 
och motorcyklar av äldre modell hjälpte också till att ge en känsla 
av svunna tider.                     FOTO: EWA LINNROS

Körresa  Ekerö kyrkokör, sångsolist Lennart Lundblad och dirigent 
Kerstin Baldwin ses utanför Josepskyrkan i Krakow. Kören var 
på resa dit under Kristi Himmelsfärdshelgen och sjöng mycket 
uppskattat vid en gudstjänst samt under två egna konserter med 
svensk och norsk körmusik.                               FOTO: JOANNA LUNDBERG

Holken Via en webkamera i en fågelholk på Färingsö har den intres-
serade under våren kunnat följa ett flugsnapparpars bobyggande, 
förberedelser och familjebildande. Nu finns där sex hungriga barn 
som växer till sig dag för dag. Utvecklingen går att följa på www.
rattanlotta.se                          FOTO: WEBKAMERA

Sommarfest Lördagen den 7 juni var det stor sommarfest i Ekerö 
centrum med många aktiviteter, specialerbjudanden och uppträ-
danden av bland annat Jan Johansen. 

 FOTO: LENA RÖJNING

Bokskogskonsert För trettionde gången i ordningen höll Mälaröarnas musiksällskap konsert i bokskogen bakom Ekebyhovs slott den 14 
juni. Under ledning av dirigent Magnus Båge framfördes verk av Mendehlsson, Mozart, Schubert, Borodin, Bobbie Ericson och inte minst 
bygdens son Jonas Dominique som hade arrangerat ett medley över Legrand-teman. Multiinstrumentalisten Sophia Kniberg och trumpe-
taren Alma Lindgren fick även ta emot stipendier för sina insatser i orkestern.                                                                          FOTO: ANNA FORSMAN



Öppettider i  
kommunhusets  

reception i  
sommar.

Mån - fred 
kl.08.00-16.00 
Under perioden 

23/6 - 8/8 
Glad sommar!

Sommarsimskola
Nu är det dags att anmäla sig till årets sommarsimskola på Ekerö! 

Vecka 29-31

Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Mörby och Stockby

Anmälan via Stockholms Kappsimningsklubbs hemsida: www.kappis.se 
Information om simskolan finns under fliken Sommarsimskola-Ekerö 
Frågor? E-post: skk.ungdom@bredband.net . Tel: 070-227 29 54

Simskola åk 4-6
I år kommer vi erbjuda grupper till skolelever i åk 4-6 som har behov 

av att förbättra sin simning och teknik så man klarar de betygsgrundande simkrav som skolan 
ställer. Dessa grupper kommer att finnas på  Lundhagen och Stockby badplats!

I Läroplanen för grundskolan finns simningen med som ett kunskapskrav för årskurs 6 i ämnet Idrott och hälsa. Det framgår att elever 
i årskurs 6 ska kunna simma 200 meter för att bli godkända i ämnet. Vi i SKK vill denna sommar ge de elever/ungdomar grunden 
i simningen som gör att de ska klara de simkunnighetskrav som finns i skolan. 

Vi erbjuder därför simkurser vid Lundhagen och Stockby badplats under perioden 14/7-1/8 (vecka 29-31). 
Där vänder vi oss till de barn som ska börja årskurs 4 till 6 i höst och uppmuntrar dem att anmäla sig! 
Denna verksamhet ligger utanför den ordinarie simskolan som vi har varje sommar, men har samma 
subvention från Ekerö kommun som de som går i sommarsimskolan.

NYHET!

För mer info gå in på www.rastaholm.se
Rastaholms Värdshus, 178 90 EKERÖ, 08-560 230 70

Öppettider: Söndag-Onsdag 12-21. Torsdag-Lördag 12-22

Hjärtligt välkomna önskar Familjen Nilsson & Lau!

SOMMAREN PÅ 
RASTAHOLM

28/6 Desmond Foaster Band

3/7 Mikko Korsbäck & Micke Östling

10/7 Ida Berg & Micke Östling

17/7 Molle

24/7 Dimitri Keiski & Micke Östling

26/7 Voyage, dans på bryggan...

31/7 Alexander Helsinghof & Micke Östling

2/8 The Matchmen

7/8 Mattias Ahlén & Micke Östling

14/8 Lisa Lystam & Micke Östling



TENNIS | Ekerö tennisklubb, ETK 
har varit i Båstad och tävlat. I år 
hade klubben nytt deltagarrekord.

– Vi har totalt 23 ETK-juniorer an-
mälda i Båstadtennis i år. Så många 
har vi aldrig varit, berättar Jonas Ty-
dén, cheftränare på ETK några må-
nader till.

Vid denna tidnings presslägg-
ning, hade det hitills gått bäst för 
Tsegai Gebremeskel och Rasmus 
Lundeen som vunnit sina pooler i 
P10 och avancerat till slutspel där 
det blev stopp bland de 32 främsta i 
Sverige. 

I 14-årsklassen har Pontus Lager-

näs vunnit två singelmatcher i tur-
neringen och avancerat till sexton-
delsfinal i C-klassen. 

– Glädjande är att vi har haft 
många juniorer som alla vunnit 
minst en match i singel eller dubbel, 
berättar Jonas Tydén.

I 10-årsklassen spelar: Tsegai Ge-
bremeskel, Rasmus Lundeen, Clara 
Tillström och Carl Torstensson. I 
18-årsklassen ska Tom Johansen, 
John Edlund, Nathalie Hedblom 
och Josefin Millenros spela sitt sista 
år i juniorklassen.

Därefter är det dags för 16-åring-
arna och här är det många ETK-
spelare: Måns Engström, Nicole 

Hedblom, Rasmus Huldt, Vilma 
Van Der Schoot, Frida Ericsson Arr-
hén, Gustav Knudsen, Viktor An-
dersson, Hanna Larsson och Hanna 
Zethraeus.

I 14-årsklassen spelar Ermin Ka-
dric, Måns Engström, Pontus Lager-
näs och Jonatan Nordenback. 

12-årsklassen avslutar tävlingen 
och startar den 15 juni. Här spelar 
Tsegai Gebremeskel, Hanna Lager-
näs, Patrick Ross, Emin Kadric och 
Lisa Keck. Resultaten kommer att 
presenteras på ETK:s hemsida.

Ekerö tennisklubbs chefstränare 
Jonas Tydén slutar och går vidare 
till Smedslätten LTK den 1 augusti 

i år. Då tar Valentin ”Valle” Manol-
escu över och kommer tillsammans 
med David Bengtsson, vara kärnan i 
klubbens tränarteam.

Tennisklubben har fått bygglov 
för ett nytt tenniscenter och tro-
ligen tas första spadtaget till hös-
ten. Tenniscentret byggs intill den 
befintliga hallen i Ekebyhov och 
kommer att ge klubben fem inom-
husbanor. De två utomhusbanorna 
kommer att flyttas men fortfarande 
ligga i anslutning till tenniscentret.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tre segrar till 
Mälaröarnas 
bågskyttar
BÅGSKYTTE | Den 1 juni deltog 
Mälaröarnas bågskytteklubb i 
bågskyttetävling i 3D på Värmdö. 

Det var ”Grottskottet 2014” som 
arrangerades av BK Fiskgjusen, 
Gustafsberg, Värmdö.

Det var totalt 150 skyttar som 
startade och tre stycken av dem 
från den nystartade Mälaröarnas 
bågskytteklubb. I klassen HLB21 
(herrar Långbåge 21-59 år) star-
tade Jonas Sand, i DLB21 (damer 
Långbåge 21-59 år) Celina Sand och 
motionär: Vanja Fjellman. Det gick 
mycket bra för allesamman.

Mälaröarnas bågskytteklubb 
kammade hem tre stycken första 
placeringar i tre möjliga klasser. 
Celina skjuter klass DLB21 trots att 
hon bara är 16 år. 

Mälaröarnas bågskytteklubb bil-
dades i slutet på januari. De har en  
skjutanläggning ute på Skå flygfält. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Sporten ’’
Glädjande är att vi har haft många juniorer som alla vunnit 
minst en match i singel eller dubbel” Jonas Tydén, ETK

Rekordmånga ETK:are i Båstad

SPORT | Damer div 3A : 9/8 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Mariebergs SK 
Herrar div 2 sö. Svealand: 29/6 kl  15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Nacka FF  27/7 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Eskilstuna City FK  10/8 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Arameisk-Syrianska IF  17/8 kl 15 
Träkvistavallen: Ekerö IK - FC Linköping City  1/6 kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Karlslunds IF HFK
Herrar div 4 Mellersta: 17/8 kl 17 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - FC Stockholm Internazionale  20/8 kl 19.30 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - FC Andrea Doria
Herrar div 6 B: 15/8 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Stockholm Snipers IF 16/8 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF - Polonia Falcons FF

LÄGET 16 JUNI

DET HÄNDER TILL DEN 22 AUGUSTI

Matcher & tabeller

FOTBOLL         
Damer div 3 a
Bajen DFF 8 6 1 1 30 - 5 19
Enebybergs IF 9 6 1 2 19 - 14 19
Ängby IF 9 5 1 3 16 - 14 16
Ekerö IK 9 4 2 3 16 - 16 14
Essinge IK 9 3 4 2 22 - 23 13
Mariebergs SK 9 3 3 3 12 - 12 12
AIK DFF 8 1 5 2 16 - 14 8
Sollentuna FK 9 2 2 5 12 - 25 8
Rissne IF 9 1 4 4 10 - 18 7
Spånga IS FK 9 0 3 6 10 - 22 3

FOTBOLL
Herrar div 2 sö. svealand 
Enskede IK 12 9 0 3 30 - 11 27
Eskilstuna City FK 12 8 2 2 20 - 10 26
Södertälje FK 12 8 1 3 31 - 18 25
Nacka FF 12 6 4 2 25 - 14 22
IK Sleipner 12 6 2 4 23 - 17 20
Rynninge IK 12 6 2 4 20 - 18 20
FC Linköping City 12 5 2 5 16 - 18 17
Ekerö IK 12 5 1 6 17 - 17 16
FC Gute 12 4 2 6 15 - 20 14
Arameisk-Syrian. 12 3 4 5 15 - 16 13
Värmbols FC 12 3 2 7 10 - 26 11
Smedby AIS 12 1 7 4 9 - 17 10
KB Karlskoga FF 12 2 3 7 13 - 25 9
Karlslunds IF HFK 12 0 4 8 9 - 26 4

FOTBOLL
Herrar div 4 Mellersta 
Älta IF 11 8 2 1 33 - 13 26
Värtans IK 10 7 1 2 25 - 15 22
FC Stockh.Int. 10 6 2 2 29 - 15 20
Ängby IF 10 6 0 4 25 - 16 18
IFK Lidingö FK 10 5 2 3 23 - 11 17
FC Krukan 10 5 0 5 21 - 17 15
Ingarö IF 11 4 2 5 15 - 24 14
Vasasällskapet FK 10 4 1 5 19 - 24 13
FC Andrea Doria 10 3 3 4 24 - 21 12
Vasastan BK 10 2 3 5 13 - 21 9
Mälarhöjdens IK 10 1 1 8 13 - 36 4
Skå IK & Bygdeg. 10 1 1 8 8 - 35 4

FOTBOLL
Herrar div 6 b
Ekerö BoIS 9 9 0 0 45 - 7 27
RA Stockh.FS 8 5 1 2 24 - 15 16
Adelsö IF 9 5 0 4 28 - 22 15
FC Inner.Stockh. 9 4 2 3 19 - 21 14
Polonia Falcons FF 9 4 1 4 22 - 25 13
Bromstens IK 9 3 3 3 15 - 21 12
Wollmars FF 9 3 1 5 19 - 21 10
FC Björnligan 8 2 3 3 19 - 22 9
Gimonäs FC 9 2 1 6 16 - 25 7
Stockh.Snipers IF 9 0 2 7 10 - 38 2

Celina och Jonas Sand placerade sig 
båda på första plats.                                                                  
             FOTO: MÄLARÖARNAS BSK

Tsegai Gebremeskel och Rasmus Lundeen vann sina pooler i P10 och avancerade 
till slutspel, men där tog det stopp.                                              FOTO: JONAS TYDÉN

I 14-årsklassen har Pontus Lagernäs vunnit två singelmatcher i turneringen och 
avancerat till sextondelsfinal i C-klassen.                                               FOTO: DAVID BENGTSSON

Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

HÄSTHOPPNING | Lördag den 14 juni arrangerade Edsbro ryttarförening 
finalen i Ponnyallsvenskans division 1 hoppning. Rastaborgs ridklubbs lag 
trotsade det blåsiga vädret blev 3:a av 13 lag. 

Det räckte till en 2:a plats i division 1 hoppning totalt och ett stort steg 
närmare Elitserien. I laget red: Tilda Ekengren – Showgun, Clara Wästebo 

– Irish Spring, Tyra Delberger – Black Buster, Rebecca Novo – Wild Mid-
night. Clara och Iris vann dessutom i lätt B-klassen för kategori C. För Tilda 
och Showgun innebär den felfria i klassen lätt A-rundan att de kvalat till 
klassen Msv (medelsvår).  

KORT OM SPORT



Stockholm
www.skodastockholm.se

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.

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

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

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

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

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

SIGN&DRIVE  - 2.595 kr/mån

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

Octavia Combi TSI 105  fr. 179.900 kr

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

SIGN&DRIVE  - 2.295 kr/mån

Rapid Spaceback TSI 105   fr. 149.900 kr

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

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

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

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

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

MED
UTRUSTNINGS-
PAKET VÄRDE: 
40.000 kr

PRISSÄNKT!
SPARA: 

22.500 kr

PLUSPAKET MED
AMUNDSEN NAV.

SPARA: 
15.900 kr

MED DRAG- 
OCH PLUSPAKET

SPARA: 
19.400 kr

Lydnadschampionat för Adelsöhund

HÄSTAVEL | Varmblodet Strivers 
Wind EG från Skå ridcenter och 
Ekerö ryttarförening nådde 
framgångar helgen den 23 till 25 
maj då treårstest anordnades av 
Mälardalens varmblodsklubb på 
Strömsholm.   

Skå ridcenter ställde i år upp med 
den hästen Strivers Wind EG (e. 
Zuidenwind u. Little Striver ue. ue. 
Heslegårds Weltmeister). 

Strivers Wind EG fick ett av hel-
gens två dubbeldiplom, med bäst 
poäng av totalt 62 hästar. Hästen ägs 
och visades av Skå ridcenter. Med 
både höga gångartspoäng och flera 
diplom fick Strivers Wind EG goda 
omdömen som både dressyr- och 
hopptalang.

I oktober går tre-årschampionatet 
som äger rum på Flyinge i Skåne och 
dit är Strivers Wind EG direkt kva-
lificerad. 

INNEBANDY | Systrarna Malin 
och Mari Aanerud från Ekerö har 
värvats till Djurgården efter att 
länge ha varit framgångsrika mål-
görare i Hässelbys innebandylag. 
Den nya utmaningen tar de sig an 
med stor iver. 

– Det känns helt magiskt och jag är 
jättenervös. Vi har länge försökt att 
komma upp i division 1 med Häs-

selby och nu får vi äntligen göra 
klivet upp i högsta ligan, berättar 
Malin Aanerud.

Ekerö IK är båda tjejernas moder-
klubb, men under de senaste åren 
har de spelat med Hässelby och va-
rit notoriska målskyttar.

– Det är det här vi brinner för 
och vi har nog fått innebandyn i ge-
nerna. Både mamma och pappa har 
varit med och tränat och coachat oss 

genom åren, berättar Mari Aanerud.
De har redan hunnit träna en hel 

del med sitt nya lag och trivs bra 
med de nya lagkamraterna, men sä-
songen drar igång först i september. 

– I oktober åker vi till Zürich och 
är med och försöker ta med Europa-
guldet i Champions cup, säger Ma-
lin Aanerud.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Systrarna Aanerud 
värvade till Djurgården

HUNDSPORT | Mälarö brukshundsklubbs ekipage Tina Rosberg och 
Vallhundens Little-Joe erövrade sitt lydnadschampionat på Bro Håbo 
brukshundklubb den 31 maj. Hunden har nu titeln ”SLCH Vallhundens 
Little-Joe (lydnadschampion)”. Tillsammans med hunden Jessie har Tina 
i år även klarat kvalgränsen till SM i tävlingslydnad. SM går av stapeln i 
Sollefteå i juni.

Häst från Skå fick fina diplom

BASKET | En B-finalsvinst blev 
det för Blackebergs Mälarölag i 
Göteborgs basketfestival.
 
Under Kristihimmelfärdshelgen 
deltog 30 baskettjejer i åldersgrup-
perna F01 och F00-99 från Mälar-
öarna i Göteborgs basketfestival 
vilket är Europas största baskettur-
nering. Efter en hel del tuffa match-
er vann till slut F99 B-slutspelet 

mot Sundsvall med 31-25.
– Spelare från Ekerö i F99 finalen 

var Stina Lönnroth, Felicia Berth-
ner, Mollie Roos, Ivlin Logani, Feli-
cia Skogh, Emma Söderqvist, Alva 
Lorentzi, Alice Kindstrand och Julia 
Lind. Men segern skall tillräknas 
alla Ekerötjejerna, som under sä-
songen tränat, och stöttat varandra 
under hela säsongen, konstaterar 
tränare Olle Skogh.

Finalvinst i basket

   | sporten   41

Systrarna Malin och Mari Aanerud började 
sin innebandykarriär i Ekerö IK, men går nu 
över till Djurgården.                  FOTO: PRIVAT



å Anderstorpsvägen 12, Solna   –   Besök oss på Anderstorpsvägen 12, Solna    –   Besök oss på Anderstorpsvägen 12, Solna   –   Besök oss på Anderstorpsväg

 Butik & utställning: Anderstorpsvägen 12, Solna. 

www.ekstrands.com/boka

Bygg ditt uterum
med riktiga fönster!

yggg

Boka gratis mätning på 
www.ekstrands.com/boka eller
08-27 90 92 för kostnadsförslag!
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

Badplatsdiskussioner, 
praktiska strandkläder i 
bomullsfrotté och en argsint 
direktör, detta kan läsaren 
av Mälaröarnas nyheter in-
formera sig om i tidningens 
sommarnummer 1964.

En diskussion kring hur man 
ska planera satsningar på Fä-
ringsö och Ekerö kommuns 
badplatser pågår under för-
sommaren 1964. Simfrämjan-
dets badplatskommitté har fått 
uppdraget att undersöka vilka 
badplatser som är lämpliga för 
att anlägga ”friluftsbad”. Sats-
ningarna ska bland annat inne-
bära att man bygger ordentliga 
omklädningsrum och andra 
faciliteter. 

Att de utvalda baden även ska 
kunna vara till glädje för dem 
som bor i grannkommunen är 
en självklarhet för vissa.

”– Vi i Färingsö kommun har 
möjligheter att utnyttja en rad 
av Stockholms stads service 
utan någon extra kostnad – är 
det då inte rimligt att vi ”beta-
lar tillbaka” genom att erbjuda 
stadsborna goda badmöjlighe-
ter på sommaren,” frågar sig 
Stig Åhs, företrädare för Fä-
ringsö kommuns nybildade fri-
tidsnämnd.

När man väl tagit sig till 

stranden och kommit upp från 
sitt dopp, kan det behövas nå-
got värmande att svepa in sig i 
och exempel på vad detta kan 
vara kan läsaren av Mälaröarnas 
nyheter få tips om.

”I munkkåpa på stranden” är 
rubriken till en artikel som 
hyllar bomullsfrotténs goda 
egenskaper och uppmuntrar 
till att sy egna strandplagg av 
materialet. ”Med sin behagliga 
värmekänsel och oöverträffade 
förmåga att absorbera fukt är 
frottén precis vad som behövs 
på våra allt som ofta ganska ky-
liga badstränder” kan man läsa. 
Formgivningen av plagg sydda 
av frotté tar sig mer personliga 
och mindre konventionella ut-
tryck. Detta illustreras genom 
bilden på de prisbelönta plagg 
som designats av Rina Norén 
för en ”idétävling” där elever 

från flera av landets stora konst- 
och designskolor deltagit.

Men medan många mälarö-
bor vilar ut på stranden, står 
andra inför tinget. Bland annat 
drabbar detta en direktör bo-
ende på Mälaröarna som råkar i 
delo med en stockholmare som 
har sommarstuga på direktö-
rens mark. Osämjan handlar 
om fördelningen av de gemen-
samma strömkostnaderna. 
”När orden inte räckte till skred 
direktören till handling och 
klippte helt sonika av elkabeln 
för sommargästen.”

 
En 40 sidor lång polisutredning 
föregår åtalet om egenmäktigt 
förfarande. ”Det är en sorglus-
tig läsning som för tankarna till 
Frödings Jan Ersa och Per Persa. 
Grannträtan har bedrivits med 
idog fermitet och man har inte 
skytt några medel att trakas-
sera varandra,” konstaterar 
skribenten. Vad domen blir går 
dock inte att finna ut, mer än att 
brottsrubriken inte motiverar 
några högre bötesbelopp, men 
däremot kostar en rättegång av 
detta slag det allmänna stora 
slantar, framgår av texten.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ett oöverträffat material

Att sy sina egna strandplagg är enkelt och praktiskt om man får tro  
Mälaröarnas nyheter 1964. Bomullsfrotté är materialet som läm-
par sig bäst för detta.

”...är det då inte rim-
ligt att vi ”betalar 
tillbaka” genom att 
erbjuda stadsborna 
goda badmöjligheter 
på sommaren”
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www.ekerobildbyra.se
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F’SONS
ALLSERVICE AB

Tel 560 47 111

nyheterMÄLARÖARNAS

Binärdata AB

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

www.inneklimat.se 
Tel: 560 248 00

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

Johan, Robin, Andreas,  
Fredrik och Lasse

Stängt vecka 29--32

Arne, Christina, 
Henrik och Svante

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,  
Gerry och Ronny

Träkvista
Peo Leopoldsson 
med Personal

Närlunda
Willy och Agneta  

med personal

Skå
Kjell med personal

Närlunda  
Schakt & Transport

Lasse och Gia  
med personal

SpångaMälarö Lastbilcentral AB
08-564 109 50

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Nisse,  

Christer, Henrik, Sofia, 
 Mattias, Christoffer  

och Johnny

Semesterstängt  
vecka 28-31

Krister med personal

önskar vi företagare alla våra kunder, medlemmar och vänner!



Den blomstertid nu kommer 
I vårt förslag till hur kommunens  
överskott från 2013 skulle använ-
das yrkade oppositionen 1 miljon 
kronor till ökad satsning på som-
marjobb sommaren 2014 så att våra 
ungdomar i Ekerö som vill jobba ska 
få en chans till det.

Det skulle fördubbla antalet sommar-
jobb och bättre svara mot  behovet av 
sommarjobb hos sökande ungdomar. 

Ett sommarjobb är ofta första kontak-
ten med arbetsmarknaden och därför 
en ovärderlig erfarenhet, särskilt i tider 
av hög ungdomsarbetslöshet. Ett som-
marjobb kan till och med vara första 
steget till ett fast jobb.

Oppositionens förslag röstades 
ner i fullmäktige av Moderaterna, 
Folkpartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna.

Samtidig sa alliansen nej till ytter-

ligare en miljon kronor för ökat fast-
ighetsunderhåll, vilken hade kunnat 
minska det akuta underhållet av loka-
lerna, och vi hade då kunnat lagt mer 
resurser på till exempel idrottsanlägg-
ningar och fritidsgårdar.

– Lars Holmström (S)
Ylva Forslid (Ö)
Gina Rosales (V) 

Vart man än går efter vintern 
ligger där högar efter våra 
fyrbenta vänner. På som-
maren ligger de och doftar 
i gräset längst kanten och i 
skogen. 

Jag köper inte kommen-
taren, ”jag tar den på vägen 
tillbaka” för på den tiden kan 
man hinna ramla in i den, 
som min son gjorde som 
tränade på att cykla själv.  
Och i skogen, där plockar 
nästan inga upp. Vi strövar 
ofta och mycket i här i skogen 
på Mälaröarna, plockar bär, 

leker och har utflykter. Hur 
kul tror ni barnen tycker det 
är när de trampar, ramlar eller 
plötsligt luktar hundbajs.

Jag har själv hund och det 
är inte alltid kul att plocka 
upp, men jag gör det för allas 
trevnad.  När jag köpte vår 
vän, köpte jag även ansvaret 
att plocka upp efter honom!  
Skulle ni vilja ramla i bajs 
gång på gång? 

– Småbarnsmamma 
och hundägare

I upphandlingen har man 
inte brytt sig om att kon-
trollera hur de företag som 
lämnat anbud har skött sig i 
liknande verksamheter. 

Föga förvånande är då 
att valet av leverantör 
blir samma som under de 
senaste åren haft hand om 

Färdtjänsten på våra öar. 
Många är de insändare och 
uttalande både av PRO, 
äldreboenden och enskilda 
”brukare”, som bland annat 
klagat på dålig tidspassning 
eller helt uteblivna bilar 
samt reklamationsorgani-
sationens mottagande och 

uppföljning av klagomål. 
Mycket märkligt att inte det 
fanns någon punkt i upp-
handlingen där dessa, för 
”brukarna”, så viktiga förut-
sättningar finns med! 

Är det kanske samma 
taktik som vid inköpet av 
Färdtjänsten? Köp in något 

som förväntas ha en hal-
tande, men billig, organisa-
tion, där ett antal ”brukare” 
själv måste ordna transpor-
ten och på detta sätt minska 
kommunens utgifter?

– Stefan S

Upphandling av olika typer av taxitjänster i Ekerö kommun

Hundbajs?! 
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• Välkommen att skriva en  
lokal insändare unikt skriven 
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser 
hänvisar vi till vår  privata 
annonsmarknad.

I Mälaröarnas nyheter 
nummer 10 försvaras de 
trikåklädda cyklisternas 
uppträdande med diverse 
förklaringar, som dels är rent 
felaktiga, dels är tämligen 
egendomliga. Det hävdas att 
de flesta cykelbanorna  inte 
är konstruerade för cyklister 
som kommer i klunga. 

Då frågar man sig: Varför 
cykla i en stor klunga på 
tjugo-trettio cyklister?      
Det är väl inte någon cykel-
tävling? I så fall borde väl 
vägen spärras av under täv-
lingen!

Att cykla i bredd ”av 
sociala skäl” är ett märkligt 
uttalande. Det visar en häp-
nadsväckande brist på trafik-
säkerhetstänkande.

För övrigt är det mycket 
vanligt att även enstaka av 
dessa cyklister använder 
körbanan trots att det paral-
lellt finns en asfalterad 
cykelbana som är av bättre 
kvalitet än själva körbanan! 

Så är det åtminstone från 
Färentuna kyrka och förbi 
Kungsberga  med sina fina 
cykelbanor som säkert kostat 
en hel del pengar att anlägga.

Påståendet att ”man 
använder cykelbanorna när 
de går att använda” är alltså 
felaktigt.

Vidare  påpekas att det inte 
är olagligt att cykla på vägba-
nan när det finns cykelväg. 
Tråkigt att det måste till lag-
stiftning på grund av att en 
del saknar sunt förnuft. 

– Normal cyklist
Kungsberga

Sunt 
förnuft 
saknas

Bullerplanken längs 
vägen hitom och ditom 
Närlundakurvan har chanse-
rat på senare år. Det som såg 
så fint och ”lantligt” ut till 
en början har tydligt visat att 
de inte står pall för väder och 
vind. Det borde man egent-
ligen kunnat räkna ut från 
start. Trä med sin målarfärg 
bleks fort  i solen och måste 
med jämna mellanrum 
målas om för att inte ge ett 
skabbigt intryck.

Men nu är vi där. Planken 
har gått till att få antingen 
sin ursprungliga färg kraf-
tigt blekt eller så har partier 
bitvis bättrats på med färg 
för att dölja klotter. Träet har 

också på sina ställen börjat 
sätta sig då konstruktionen 
har  startat resan mot det 
förfallna stadiet.  Värst drab-
bade är de röda spaljeerna.

Då dessa plank utgör en 
så stor del av intrycket längs 
tätorten är synen inte rolig 
att mötas av. Men attt måla 
om alltihop är inte heller den 
enklaste uppgift, i alla fall 
inte för den del som i dag har 
grön färg, då bygget grun-
dar sig på ribbor som måste 
målas en och en.

Såg dessutom nyligen att 
en ny omgång av samma typ 
av plank sätts upp igen. Vore 
det inte nu klokt att satsa på 
smartare altenativ. Jag tänker 

på planken som finns mellan 
Nockeby och Brommaplan. 
Visserligen i trä men i en 
jämn och mer lättmålad 
konstruktion som dessutom 
genomgående pryds av sling-
erväxter som både förgyller 
och döljer eventuella skavan-
ker.  Närlundakurvans röda 
spaljeer  är ologiskt utplace-

rade och täcker inte alla delar. 
Flera spaljeer är också upp-
satta utan tillhörande växter.  
Det är konstigt värre! 

Måla om det som redan 
är klart, men  byt alternativ 
framöver och låt klängväxter 
underlätta underhållet.

– Ordning och reda

Glöm inte 
de andra
rondellerna
Det har blivit mycket som-
marfint i rondellen mot 
Färentuna. Sämre är det med 
den vid Ekvägen. Här finns 
visserligen blommor också, 
det är maskrosorna som tagit 
över. Träkvistarondellen 
har inga blommor alls och 
det skulle inte skada med 
lite blomsterprakt  där med, 
givetvis i planterad form.

– Träkvista sedan 1983

En varm sommarhälsning från Anders på ön!
Vilken positiv respons jag  
fått efter min senaste skriv-
ning i Mälaröarnas nyheter! 
Tack alla ni för den häls-
ningen! Den värmde! Dock 
fick jag en tankeställare, när 
flera läsare tycker att jag skri-
ver alltför vänligt om berörda 
politiker i Ekerö kommun. 
Men min  empati för alla 
medmänniskor leder mitt 
sätt att skriva!

I arla morgonstund, 
klockan visar på fem. Denna 
Kristi himmelsfärdsdag, 
väcks vi av solen som lyser in 

genom revan i vår rullgardin.  
Alice, en portugisisk vatten-
hund är på besök några dagar, 
även hon är morgonpigg, 
hon byter sitt stadsboende 
mot  ett boende på landet 
några dagar. Solen med sin 
värme har återvänt, efter 
några iskalla dagar. Vilken 
dag, denna dag som  leder  
tankarna till vårt varma 
och ombonade Sverige och 
vidare ut i Europa. Till ett 
Europa, som bytt skepnad. 
Den vind som blåser allt 
starkare, är lika kall, som vår 

nordanvind, må den avta och 
bli sommarvarm.

Alla vi som lever i Sverige, 
nya som gamla medborgare 
får aldrig ge vika för de mörka 
krafter, som Europa präg-
las av efter resultatet från 
EU-valet. Alla vi må med 
stor kraft stå emot!

Först då kan vi tillsam-
mans fortsätta bygga vårt 
Sverige, som ett föregångs-
land!

– Hälsar Anders från ön!

Värt en eloge!
I fredags tappade vi bort vår plånbok när vi handlade hos Lidl 

Ekerö. När jag märkte det i lördags åkte jag dit och tack vare den fina 
personalen hos Lidl som hittade 
plånboken fick vi tillbaka den. 
Detta är fantastiskt och värt en 
eloge.

– Edit Y Bernabé

Kramar!
Stor kram till den 

ärliga och omtänksamma 
person som den 23 maj  
lämnade in min kvar-
glömda jacka och plånbok 
till Mälarbuss hitte-
gods.

– Max

Mer vädertåliga bullerplank vore bättre långsiktigt

Tack för hjälpen!
Som besökare i kommunen blev jag mycket tacksam för 

det bemötande jag fick i Drottningholmsparken. Av okänd 
anledning tömdes mitt ena framdäck på luft och behövde 
bytas för att jag skulle kunna åka hem. Jag har själv dumt 
nog aldrig bytt ett däck tidigare och riktar därför här ett stort 
tack till de två av varandra oberoende män som utan tvekan 
valde att hjälpa mig.  Deras hundar fick vackert vänta.

– Mary-anne



 

Vi önskar våra medlemmar, ledare, 
anställda, engagerade föräldrar, sponsorer 

och alla kommunens invånare

GLAD SOMMAR!

gilla, 
dela, kommentera, 

tyck till, ställ frågor på 
www.facebook.com/hallariekero.nu

Ölsta Folketspark  
Färentuna

Sön 29 juni kl 15.00  
Visning kl 14.00.

Ovanligt fin och omfattande konstsamling: Akvarell Lars Lerin, 

Flertal måleri och grafik Ian Rusth, Schiöler, Sandberg, Krouthe’n, Jolin, 

B Liljefors, E Thore´n, Fin samling grafik o original M Pyk, Y Edelmann, 

Original Jirlow, B Lindström, Grünewald, W v Gegerfeldt, Ulf Gripen-

holm, Åke Lexmon, Robert Hilmersson, Skulptur & original Timo Solin, 

Angelica Wiik, Sven Lidberg, Glas, måleri och grafik Ulrica Hydman, 

Original o Grafik B G Karlsson, Hudobko, Jan Naliwajko, Akvarell och 

grafik Peter Dahl, Skulptur och grafik Arman, Cornielle, Kollektion K E 

Höglund, Anders Hultman, komplett mapp 10 st ”Marilyn” Andy War-

hol, Pernilla Stappe, James Coignard, Clas Caspersson, Emilia och Lena 

Linderholm, Tom Moore, jenny nyström, kvalitativ stoopendaal, Ing-

rid Roth, Lars jonsson, Jirlow, sweetlove, olle olsson hagalund, pelle 

åberg, stellan mörner Mfl
 Möbler, Inredning och dekorativa föremål för hela hemmet i 
olika stilar, 1800-tal till nutida: skulpturer, prydnads & samlar fö-

remål Ex: Flertal vitrinskåp, även hörnmodell, Byrå & bord m intarsia, 

Gustavianska byråer 1800-t, Större Bockbord m 8 stolar, Flera målade 

byråar 1800-t, fåtöljer och karmstolar, kompletteringsmöbler, målat 

vitrinskåp, Barcelona ”stil” fåtöljer, Gjutjärns urnor, Statyer i brons mm, 

allmogeskåp, tenn/ koppar zinkföremål, empirebyrå i mah, Hauptstil-

byrå 1900-tal, sentida sameknivar, piedestaler, Brickbord, sängbord 

1800-tal, bordslampor, olika kandelabrar och ljusstakar, ett flertal tak 

och Kristallkronor i olika format (gustavianska/rokoko) Flertal speglar i 

olika storlek och färg, krukor, Olika vinkylare, urnor, bordslampor, glas, 

kristall & kuriosa, Designväskor och Smyckes kollektion fr Syster P, Bu-

kowskinallar, plädar o kuddar, div utemöbler m.m.
 Handknutna moderna och klassiska mattor för slott och koja: Va-

rulager från en av Sveriges äldsta och mest välsorterade matt-butiker, 

mängder storlekar, färger och material, salong och gallerimattor, 

vardagsrum, biblioteksmattor och större salsmattor, äldre figural och 

samlarmattor, silkesmattor, aubusson mattor, Gobeläng, Kelim, Zieg-

ler, Nain, Keshan, (ex: ovanlig ziegler 24 kvm)

AUKTION
SOMMARENS STORA

www.sab123.se
info@svenskaauktionsbyran.se, tel: 0768-16 33 66



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

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

+                                           =     SANT!

Innehar certifiering av:
BAS-P = för planering och projektering
BAS-U = för utförande av byggnads- eller 
anläggningsarbete
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Kommunikationen till 
och från Mälaröarna är 
grunden för utvecklingen 
av vår kommun. Arbetet 
med att skapa förutsätt-
ningar för en utbyggnad 
av transportnätet har va-
rit, och kommer att vara i 
fokus för kommunen.
 

P å grund av vårt geografiska    
läge och att kommunen 
består av ett antal öar måste 
vi ständigt jobba på att för-

bättra våra kommunikationer.
Mälaröarna kommer att behöva 
utöka antalet knutpunkter med om-
värdlen samtidigt som vi behöver 
ta fram nya sätt att pendla på. Det 
räcker idag inte med enbart bil och 
busstrafik, vi behöver nya färdsätt.
Vi har idag endast en fast landför-
bindelse med omvärlden. Vägen in 
mot Bromma är vår enda knutpunkt 
och den är hårt belastad redan idag. 
Utvecklingen av kommunen sedan 
början av 90-talet, då den nya vägen 
byggdes, har kommit ifatt oss. Vi har 
sedan dess kompletterat kommuni-
kationen med en färja söderut som 
utvecklats och avlastat kommunens 
trafik. 

Flera vägar och andra alternativ 
såsom båtar och färjor kommer att 

bli nödvändiga. Vi kommer inte att 
kunna möta utmaningarna med att 
enbart utöka möjligheter till bil-
pendling utan måste även göra det 
möjligt och praktiskt att kombinera 
olika färdsätt. Kommunikationer 
med bil måste underlättas eftersom 
kommunen har långa avstånd och 
gles bebyggelse i ytterområdena. 
Vi måste även utveckla bussnätet 
och satsa på kollektivtrafiken för att 
minska belastningen på Ekerövägen. 
Vi måste ta fram nya möjligheter-

som till exempel en färja norrut och 
pendelbåtar in till staden som kom-
plement till övriga trafiklösningar.

En av utmaningarna till alla dessa 
lösningar är att de måste tas fram 
tillsammans med andra myndig-
heter och verk. Staten har genom 
Trafikverket ansvar för både färjor 
och vägar. Naturvårdsverket, läns-
styrelsen, Riksantikvarieämbetet 
och slottsförvaltning och en rad 
andra myndigheter påverkar beslut 
om infrastruktursatsningar. Lands-
tinget måste göra det möjligt för 
passagerare på båtarna att använda 
sina busskort.

Vi har under de senaste åren arbe-
tat hårt med att få till stånd en fjärde-
fil på Ekerövägen. Tack vare envetet 
arbete och goda kontakter inom 
andra myndigheter och verk kom-

mer arbetet med detta att påbörjas 
under 2015. Beslut för båtpendling 
har tagits i landstinget och försöket 
kommer att påbörjas under nästa år. 
Vi har även antagit en ny cykelplan 
för vårt nät av cykel- och gångvägar.

Utöver de redan planerade och 
beslutade satsningarna måste vi nu 
se till att även förbifarten kommer 
till stånd. Den kommer att skapa 
två nya fasta förbindelsepunkter 
med omvärlden. En lösning med 
en tunnel, söder- och norrut under 
hela kommunen, är den bästa och 
långsiktigt mest hållbara lösningen 
för våra kommunikationer. Sats-
ning på vägnätet runt Stockholm 
ger den mest flexibla och långsiktigt 
hållbara lösningen eftersom det 
ger en hög kapacitet på en gång, för 
både varu- och persontransporter. 
Det kommer ge nya möjligheter för 
busslinjer till andra knutpunkter för 
vidare pendling runt om i länet. Det 
kommer även att bidra till förbätt-
rade varutransporter runt Storstock-
holm samt utökade möjligheter för 
biltrafiken.

Med gemensamt ansvar för länet, 
landets och framför allt kommunens 
behov av utveckling kommer vi 
inom Ekerömoderaterna att arbeta 
för långsiktigt hållbara lösningar.

Adam Reuterskiöld,
Moderaternas kandidat till 
posten som kommunstyrelsens 
ordförande

”Det räcker idag 
inte med enbart 
bil- och busstrafik, 
vi behöver nya 
färdsätt”

 

Fler knutpunkter med omvärlden

Vi måste ta fram nya möjligheter som till exempel en färja norrut och pendelbåtar in 
till staden som komplement till övriga trafiklösningar, skriver Adam Reuterskiöld (m).

 FOTO: OVE WESTERBERG

• 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.



JAKT  FISKE  DATA 
HEMELEKTRONIK  T ILLBEHÖR

www.intropris.se

Priserna gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel 
och prisjusteringar utom vår kontroll. 

Samma klassiska modell i grunden, men Syntetic takedown kan 

demonteras och monteras med ett par mycket enkla grepp. Delarna 

stuvas smidigt ner för transport i den medföljande ryggsäcken. Pipa 

i rostfritt stål.

RUGER 10/22 22LR Halvautomat
”Syntetic takedown”

4 990:-

Ruger 10/22 presenterades för första gången år 1964 och är idag den 

mest sålda halvautomaten i världen. Skena för weaverfäste ingår. Vikt 

2,3kg. Piplängd 47cm.

RUGER 10/22 22LR Halvautomat ”Standard”

4 290:-

Nytt, robust kikarsikte optimerat 

för korthållsskytte. Justerbart 

objektiv som kan fokusera från 

10 meter till oändlighet.

- Flerlagerbehandlad optik

- Okular med snabb-

fokusering

- Vattentät/imtät, fylld med

kvävgas och förseglat med 

O-ringstätning

- Vikt: 445 gram

NIKON Prostaff Target
EFR 3-9x40 (AO)

1 790:-
Ord. 1 990:-

Billig men pålitlig ammunition 

till din 22:a. Den höga ladd-

ningen ger en säkrare funktion 

i halvautomater som Ruger 

10/22. 525 skott/ask.

- Kaliber: 22 Long Rifle

- Kulvikt: 40 Grains

- Kultyp: Lead Round

Nose

- Utgångshastighet:

1235 fps

CCI 22 LR Blazer 
(Bulk)

290:-
Ord. 365:-

NYHET

KOMPLETTERA DIN RUGER MED

FRAKTFRITT
Som en sommarhälsning får du fraktfri leverans om du handlar 

för mer än 500:-. Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-07-31 när du 

fyller i rabattkod K5JS3PZR i kassan. 

Slipp sladdtrassel med en 

trådlös hörlur. Kopplar upp 

via bluetooth till smartphones, 

surfplattor eller dator. Kristall-

klart ljud för musik och tal och 

funktionsknappar i öronkåpan 

som styr både musiken och 

telefonen. Finns i vit, svart 

och rosa.

GEAR Soulshaker

499:-

Tunnare, lättare och snabbare. 

Nexus 7 ger dig den perfekta 

mixen av kraft och bärbarhet 

och har världens skarpaste 

7-tums skärm. Den nya ver-

sionen har också stereohög-

talare med virtuellt surround 

samt trådlös laddning.

GOOGLE Nexus 7 16GB
(2nd Generation)

1 990:-

Bärbar högtalare med trådlös 

Bluetooth mottagning. Perfekt 

i köket, garaget, uterummet 

eller att ha med sig på resor. 

Laddbart inbyggt batteri med 

upp till 8 timmars speltid. Fyra 

högtalare med god effekt och 

bra ljud. Fungerar också som 

extra batteri, då du kan ladda 

mobilen i den via USB.

GRUNDIG Bluebeat 
GSB 500

Gummistövel av slitstarkt 1,5 

mm tjockt naturgummi med 

bomullsfoder och vridstyv 

sula med bra grepp. Passar 

lika bra i stad som skog eller 

trädgård. 

Finns i storlekarna 38-47.

AVIGNON Siljan

990:-
Ord. 1 290:-

595:-
Ord. 795:-

Låt ingen mat gå till spillo 

och bevara kvaliteten upp 

till 5 gånger längre med en 

vacuummaskin. FV500 är en 

helautomatisk maskin med 

inbyggd rullhållare. Med en 

knapp för start och stopp kan 

det knappast bli enklare. En 

maskin du snabbt lär dig och 

kommer igång med, och inte 

minst, snabbt tjänar in genom 

att slänga mindre mat.

STATUS FV500 
Vakuummaskin

590:-
Ord. 990:-

Shimano Exage Combo kom-

binerar en av Shimanos mest 

sålda haspelrullar med ett spö 

packat med känsla. Ett riktigt 

bra paket som ger dig mycket 

för pengarna.

SHIMANO Exage

7 ft - 1 599:-
Ord. 1 848:-

NYHET

8 ft - 1 699:-
Ord. 1 898:-
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Vinnare till radiofrågan!
FRÅGA 13 JUNI: Vad heter brandförsvaret i Ekerö kommun?  

Svar: Södertörns brandförsvar

Birgitta Dahlgren vann presentkort för make up-konsultation hos 
ANIAS HUD OCH SKÖNHETSVÅRD

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

i samarbete med Mälaröarnas nyheter

Fira midsommar 
med Mälaröarnas nyheter!

Spelmän, vikingabandet Medvind, midsommarmat med 
Ulrika från Restaurang Jungfrusund, gäster berättar om 

spännande evenemang på våra öar och kanske binder vi också en 
krans. Midsommarfesten börjar klockan 7 och pågår till 

klockan 9 på midsommarafton i Radio Viking 101,4. 
Är du morgontrött sänds festen en gång till kl 16-18 samma dag. 

Välkomna hälsar Ewa och Joakim!

Veckans radiorecept!
Under den senaste matlagningsstunden i radion presenterade 

ICA TAPPSTRÖM tips på hur man tillagar: 

Tappens chokladmousse
 100 g Lindt choklad 70 %
 5 dl vispgrädde
 1 pkt färska jordgubbar
 1 lime
 2 msk muscovadosocker
 några blad Thaibasilika

Gör så här:
Smält chokladen tillsammans med 2,5 dl grädde. Kyl ned i 20 minuter och vispa res-
terande grädde med chokladsmeten tills den nästan tjocknar och sedan försiktigt till 
önskad konsistens. Finhacka jordgubbar och basilika, riv limeskalet och tillsätt socker, 
blanda ordentligt med pressad lime. Servera med chokladmousse.

Vikingabandet Medvind firar midsommarafton i radioprogrammet God morgon Mälaröarna.

Ingen midsommar utan spelmän! I God morgon  Mälaröarna kommer tre stycken: Rolf Jidell på 
nyckelharpa, Bengt Levmo på gitarr och sång och Stig Lundin på dragspel.



Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65 

IGNIS
Begravningsbyråer 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Anders Hjelm

www.ekerobegravning.se
Bryggavägen 110 

08-560 301 31

DÖDA

• Lindy Hildegard Karlsson, 
Lovö, avled den 24 maj i en 
ålder av 98 år.  

• Candrah Melanie Grönlund 

Stjern, Ekerö, avled den 29 
maj i en ålder av 29 år.

• Karl Folke Forsman, Sten-
hamra, avled den 25 maj i en 
ålder av 88 år.

• Anna-Brita Rosén, Fären-

tuna, avled den 30 maj i en 
ålder av 100 år.

• Bernt Ragnar Wåhlberg, 
Ekerö, avled den 11 juni i en 
ålder av 78 år.

Gudrun (f Evermark) och 
Bruno Nilsson vidges i 
Seglora kyrka, Skansen 
24 juni 1954. Barnen 
grattar!

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt 

eventuell jpgbild
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Var ute i god tid – helst 2 v före utgivning

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

MADRINA 
Law and Trading AB

Bouppteckning
Arvskifte

Testamente 
08-735 68 69

Skytteholmsvägen 2, Solna

Coaching till förändring!
Nu vet vi via modern hjärnforskning att stress 
dödar hjärnceller. Vi vet också vad som krävs för 
att bilda nya. Räcker tiden till? Har du det som 
du vill? Får du flera liv? Vill du börja förändring, 
från ett nuläge till ett önskat läge? Boka tid för 
ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte.

Monika Keiller Sjövall, 0708-94 74 71 
ACC certifierad coach enl ICF, 
Certifierad Par- & DuoCoach 
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Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

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

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

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

Leif 
Eriksson

Marianne
 Carlfors

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorna vid

åska

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

SÄLJES

SP-altansdörr, mått med 
karm 880 x 2060. Höger-
hängd med spröjs. 
Tel: 070-214 88 27.

2 st likadana Mirage Classic 
damcyklar 28” vinröda. Ut-
rustad med lås,stöd, fälgar, 
hand/fotbroms,ringklocka, 
sadelstolpe i aluminium, 
rostfria ekrar, lågt insteg för 
av- och påstigning. Körda 
max 10 korta turer. Säljes 
endast tillsammans. 1900 
kr för båda. Sandudden/ 
Ekerö. Tel: 073-744 17 19 / 
08-667 31 41.

Jordfräs Bolens, bredd 50 
cm, 7,5 hk 4-takt. Drivning 
fram och back. Mycket lite 
använd. Tel. 076-573 78 02.

Nästan ny terrängcykel 
speed, Shimano 21 växlar.
Pris 450 kr. Jan 073-073 
48 77.

KÖPES

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

EFTERLYSNING

Helgen 24-25 maj var 
några sjöscouter på läger 
på Adelsö. På väg hem för-
svann en lägerryggsäck. En 
grön ryggsäck av äldre mo-
dell med stålram. Den trans-

porterades på ett bilsläp 
från Adelsö till parkeringen 
vid Lidl. Ryggsäcken kan åkt 
av släpet. I ryggsäcken lig-
ger typiska lägersaker samt 
en mycket kär ägodel för 
vår son. Hittelön till upphit-
taren.Kontakt via telefon 
070-458 86 31.
 
Bästa mälaröbor! Vi har bli-
vit bestulna på vår roddbåt 
med 5 hk motor. Känne-
tecken: träsitsar, träreling 
och grönmålade tofter. Om 
ni ser den ring 070-833 99 
77. Hittelön!

TACK

Varmt tack till alla i hem-
tjänsten, på Färingsöhem-
met, på Kullen och på 
Ekgården som hjälpt våra 
föräldrar Eric och Anna-Bri-
ta Rosén under deras sista 
år i livet. Astrid och Inger

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

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

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

Välkommen Klara Hjelte 
född 27/3! Grattis storebror 
Tristan, 2 år 24/6! Puss från 
farmor och fastrarna.

  www.hampsanket.se

Välkommen Kevin! 
Grattis Heidi och Stefan! 
Nu har vi blivit farmor och 
farfar 3 maj 2014. 
Ulla och Tommy Sandberg
 

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

Bredband, 
är det något 

för mig?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

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

Vi har idag 40 fordon i trafik med välutbildade 
förare som har oslagbar lokalkännedom 

och kör miljövänliga fordon!
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ÖVRIGT

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

PLÅTSLAGERI

LOKALER

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

VÄRMEPUMPAR

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TRÄD- & TOMTARBETEN

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
0709-844 200 

www.micklack.se

MMMMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

Har du problem med

VILDSVIN?
VI KAN STAKET!
Alla sorter och modeller 

med eller utan montering

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

ekero@farmartjanst.se

FT EKERÖ AB

NY TV?
RADIOBUTIKEN

EKERÖ

Vi levererar, installerar och forslar 
bort din gamla.

32¨ från 2.990 

Ekerö Centrum, 08-560 357 20.

RADIO OCH TV

MÅLERI

MAX Måleri
30-årsjubileum 2014

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

Heltäckande mattor för 
 sovrum, trappor, offentlig  
 miljö

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

Slipning,ytbehandling 
 altaner,uterum

Mattor för altan, balkong, 
 uterum 

Kontakta oss! 
Vi kommer hem till dig 

tar mått och visar prover 
i sin rätta miljö! 

info@prospektgolv.se
Tel 08-56024243

Lilla Berga Skå 

www.prospektgolv.se

Välkommen att åka 
med oss på Ekerö Taxi, 

ditt lokala taxibolag 
som hittar dit du ska!

Flyttstädning?

 

Även veckostädning!

560 301 00, 0705-94 23 19

STÄDNING

TAXI

ARKITEKT

TALLIUS MYHRMAN
    ARKITEKTER AB

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

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

08 ALLSERVICE



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

    Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

       Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården, 
alldeles intill Ekerö centrum

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

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

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

SOMMARLOV
bra körkortstider!
Var smart – börja nu! 

Slipp långa väntetider!

BRA FINANSIERING 

Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA! malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

Bokföring utan att åka till bokföraren  

Du behöver inte åka till oss men får naturligtvis göra det 

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

www.londondigitalservice.com 

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

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

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

Tunnorna är i nyskick!
0703-100 651

Service och reparationer

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

HUSBILAR 
HUSVAGNAR 

SLÄP
4-HJULSMÄTNING

50  | larmet går

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

3 JUNI
Sex klotteranmälningar inkommer 

från olika ställen runt om i kommu-
nen. 

Snatteri sker på Ica Supermarket i 
Tappström och en äldre kvinna blir 
gripen. 

Stöld genom inbrott i villa sker under 
dagen vid Troxhammar i Skå. 

4 JUNI
Tre anmälningar inkommer om brott 

mot fiskelagstiftningen från Fiskarfjär-
den vid Lovö. 

Skadegörelse sker genom att man 
under natten skurit sönder en större 
banderoll som en protestgrupp satt upp 
utmed Färentunavägen.

6 JUNI
Ett vittne observerar ett fordon som 

vinglar kraftigt över vägbanan från 
Brommaplan mot Drottningholm. Vitt-
net kontaktar polis och får själv stopp 
på färden vid Kanton där polis kommer 
till plats. Den manliga 18-åriga föraren 
omhändertas för drog-rattfylleri. 

Stöld av en cykel inträffar på Adelsö. 
Under dagen blir en bil med låst släp 

och en vattenskoter på, stulen från en 
carport på Gällstaö.

7 JUNI
Skadegörelse sker på en utländsk bil 

på en parkering vid Drottningholms 
slott. 

8 JUNI
Någon har under natten stulit bildelar 

från en bil i Drottningholm. Bland 
annat stjäls framlyktor och en del av 
växelspaken.  

9 JUNI
Anmälan om skadegörelse inkom-

mer då man under en längre tid sett att 
det klottrats i och runt Stenbrottet i 

Stenhamra. Skadegörelse sker även på 
en gemensam grillplats.

Inbrott i bil sker på en parkering vid 
Drottningholms slott.

Snatteri av bensin inträffar på Statoil, 
Ekerö, då en man tankar tre större 
dunkar bensin. Mannen lämnar utan att 
betala för sig.

En person blir rapporterad för grov 
olovlig körning i Drottningholm.

10 JUNI
Anmälan om djurplågeri inkommer 

från Svartsjö. 
En båt blir stulen från Sluts brygga på 

Munsö. 

12 JUNI
En åkgräsklippare blir stulen från en 

tomt på Adelsö. 
Skadegörelse inträffar på golfbanan i 

Troxhammar där någon kört runt på 
grönytorna. 

13 JUNI
Någon är misstänkt för skadegörelse 

genom att dels hoppa på taket på en bil 
samt för att ha slagit sönder två föns-
terrutor på en klubblokal på Adelsö. 

Stöld av tre bensindunkar som stod 
på ett släp till en fyrhjulning inträffar på 
Munsö.

En bil kör ner i vattnet på Kärsön. 
Ekerö brandstyrka och dykare söker 
av bilen och omgivande vatten men 
hittar ingen människa.  

14 JUNI
På Storhagsvägen, Väntholmen har 

en person i en bil änglavakt och und-
kommer utan skador när ekipaget får ett 
träd över sig under färd. 

15 JUNI
En minimotorcykel börjar brinna 

när ägaren startar den på Träkvista 
torg. Brandförsvaret är snabbt där och 
släcker. 

16 JUNI
Brandförsvaret släcker en markbrand 

på Kärsön. 

Bil körde i vattnet på Kärsön

OSTÄDAD MEN STÄDAD SKOLAVSLUTNING  
– Det var många ungdomar i rörelse under skolavslutningskvällen, men det gick 
mestadels lugnt och städat till. Vi fick dock ta hand om några överförfriskade 
ungdomar som vi fick hjälpa hem, berättar Lena Törnblom Löfquist, Ekerö när-
polis.

På Adelsö inträffade en skadegörelse av en bil och flera fönsterrutor krossades 
men i övrigt gjordes inga anmälningar under kvällen.

– Ungdomarna är dock väldigt dåliga på att städa efter sig och lämnar sitt 
skräp där de sitter, konstaterar Lena Törnblom Löfquist.

En förarlös bil hittades i vattnet utanför Kärsön den 13 juni.                      FOTO: ADRIÉNE ROSÉN
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ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 kr. TOMT 496 kvm.
EP E. Barrgränd 7. MÄKLARE Sophia Åkerman
0707 60 46 63.

STENHAMRA 6 rok, 145 kvm
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VARUDEKLARERAT*

TOMT 2 670 kvm. EP 48 kWh/m²/år. Bryggavägen 92.
MÄKLARE Sophia Åkerman 08-564 109 47.

EKERÖ EKEBYHOV 5 rok, 180 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 2 213 kvm
. EP 219 kWh/m²/år. Fornbyvägen 1a. MÄKLARE
Sophia Åkerman 0707 60 46 63.

HELGÖ 3 rok, ca 50 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT 4 400
kvm. EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Granatvägen 11.
MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

RICKSÄTTRA 6 rok, 144 + 72 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 1 063
kvm. EP F. Grindvägen 5. MÄKLARE Sophia Åkerman
0707- 60 46 63.

STENHAMRA 7 rok, 163 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 500 000 kr/bud. TOMT 2 555
kvm. Helgövägen 5. MÄKLARE Sophia Åkerman
0707- 60 46 63.

HELGÖ Tomt / fritidshus, 2 rok, 33 kvm
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PRIS 6 900 000 kr/bud. TOMT 6 262 kvm .
EP 103 kWh/m²/år . Hillersjönäsvägen 12. MÄKLARE
Sophia 0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ - Rofyllt sjöställe!
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 700 000 kr/bud. TOMT 3 127
kvm. EP 97 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Krevadvägen 2. MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

RICKSÄTTRA 5 rok, 92 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 4 495 000 kr/bud. TOMT 3 529
kvm. EP 61 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Kungshäll 19. MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

KUNGSHÄLL 11 rok, 230 + 110 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr/bud. TOMT 981 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Semestervägen 10 A.
MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

TRÄKVISTA Villatomt
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ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr. TOMT 2 087 kvm.
EP E. Släggvägen 6. MÄKLARE Sophia Åkerman
0707- 60 46 63.

MUNSÖ EKEBY 5 rok, ca 120 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 790 000 kr/bud. TOMT 1 336 kvm .
EP 121 kWh/m²/år. Stavsborgsvägen 36. MÄKLARE
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

STAVSBORG 5 rok, 146 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 5 750 000 kr. TOMT 994 kvm.
EP 93 kWh/m²/år. Strandvägen 17b. MÄKLARE
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

STENHAMRA 6 - 8 rok, 278+70 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 950 000 kr. TOMT 1 034 kvm.
EP D. Svartsjö Kungsgård 11.MÄKLARE Sophia Åkerman
0707- 60 46 63.

SVARTSJÖ KUNGSGÅRD 143 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 4 599
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Ulrika Jansdotters
Väg 14. MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRENTUNA 3 rok, 74,7 + 30 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT 865 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Villavägen 16.
MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

NÄRLUNDA 4 rok, 95 + 95 kvm
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



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

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

ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. AVGIFT 6 825 kr/månad inkl värme. EP 59 kWh/m²/år. VISAS
Ring för tidsbokning. Ekuddsvägen 34 H. MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ EKUDDEN 4 rok, ca 103,5 kvm

Totalrenoverat 2003 Strålande söderläge Centralt
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ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 722 kr/månad inkl värme. EP 135 kWh/m²/år. VISAS Ti 24/6
17.30-18.00. To 26/6 18.00-18.30. Gustavavägen 20. MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ GUSTAVALUND 3 rok, ca 70 kvm

Allt i ett plan Helkaklat duschrum Kök från 2005 Centralt
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ACCEPTERAT PRIS 4 995 000 kr/bud. TOMT 1 359 kvm (friköpt). Hagens Backe 10. MÄKLARE Oskar Ahlgren
070-826 83 00 oskar.ekero@svenskfast.se.

EKERÖ LUNDHAGEN 131 kvm

Renoveringschans! Sjöutsikt & båtplats Barnvänligt område
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 608 kvm. EP Energideklaration är beställd. VISAS Sö 15/6 11.30-12.15,
öppen visning. Ti 17/6, ring för tidsbokning. Kornvägen 17. MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, ca 126 kvm

Enplanshus Söderläge Gränsande mot grönområde Bergvärme
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 675 kr/månad. EP E. VISAS Må 23/6 17.30-18.00, öppen visning.
Ti 24/6, ring för tidsbokning. Skepparns väg 1. MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 2 rok, ca 62,2 kvm

Gavelläge Ljus & Välplanerad Renoveringsbehov Nära till buss
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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