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Lovöfirma
bygger hel
stadsdel
i Ryssland
Tovatt Architects & Planner som arbetar i
Erskines efterföljd, har vunnit en stor interna-
tionell pristävling och får nu bygga en helt ny
stadsdel i S:t Petersburg för 70 000 invånare
med bostäder, snabbspårväg, butiker, arbets-
platser, högskola och forskningscentra. | 4

HÄR DANSAS DET NYA ÅRET IN när Lions Club Ekerö för trettiofemte året bjöd
in till en äkta julgransplundring i Tappströmsskolans matsal. Det finns dessvärre en viss oro i Lionsleden
hur det blir med plundrarframtiden på grund av vikande medlemssiffror och hög medelålder.

MULTINATIONELLT FÖRETAG
TAR ÖVER MÄLARÖBUSSEN
Swebus förlorade i SL:s nya upphandling. Upp-
draget går till engelskägda Arriva som lovar bättre
kvalitet och information för resenärerna… | 6

... Skomakartorp norr om Skärvik byggs ut
helt och att ett relativt stort område norr om
Jungfrusundsvägen i den tvära kurvan
också byggs ut. Vi upplever att det är

synnerligen magstarkt... | 22-23 INSÄNDARE

MONTESSORI FÅR NEJ
I DROTTNINGHOLM
Det är inte säkert att Lovö Montessoriskola får till-
gång till lokalerna, ansåg Skolverket. Kommunen
har å sin sida väntat på godkännandet för att
sedan kunna välja hyresgäst. | 9

MASKBACKEN LÄNGTAR
EFTER SNÖ OCH KYLA | 16

’’
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Välkomna till nya
Mälaröarnas Nyheter!
Redan i höstas började vi arbetet med att utveckla
tidningen. Nu tar vi nästa steg med uppdaterad
logotype, nya fräscha typsnitt och färger, renare
sidor och tydligare avdelningar. Följ med oss
under våren – vi kommer att fortsätta göra tid-
ningen ännu bättre för er. Och med er hjälp. Vi ses!

nyheterMÄLARÖARNAS



�� UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
Mats Hallgren – Fotografi
och Veronica Cornils-Berg
– Nya former, visas 19 jan
– 3 feb.

Galleri Utkiken
Ett urval ur kommunens
konstsamlingkonstverk pre-
senteras. Visas 30 januari till
20 februari. Galleri Utkiken,
KULTURHUSET, Ekerö C.

Ingrid Rådmark
visar Pengar & Kapsyler i
HANDELSBANKEN i Ekerö
Centrum t o m februari.

Konstpausen 
visar tittutställning med
Aleksandar Djordjevic sam-
ling av små oljetavlor med
naiv konst med en hel del
bondmotiv från bland annat
f d Jugoslavien. Utställning-
en pågår t o m januari. ÅNG-
BÅTSVÄGEN 14, Ekerö C.

Konstvinden 
Fyra konstnärer visar silver-
smide, gipsdesign, akvarell,
akryl och oljemålningar.
Öppet varje lördag 11-15.
JUNGFRUSUNDSVÄGEN 2,
Träkvista torg.

�� EVENEMANG

Ekerökören
ansvarar för EKEBYHOVS
SLOTTS kafé 20 jan kl 12-16.
Kl 14 Mälarstråk från Lovö.

Hal is
Allas skridskoåkning till
musik i ALLHALLEN
(Svanängens IP), 24 jan
kl 17.30-20.

Öster om Bukarest
Ekerö Filmstudio visar
rumänen Comeliu Porum-
boius skruvade humoris-
tiska film, som blickar till-
baka på revolutionen då
diktatorn Ceausescu stör-
tades. I ERSKINESALEN,
Kulturhuset 24 januari kl
19.30.

Lördagsskridsko 
Allas skridskoåkning till
musik i VIKINGAHALLEN
(Träkvistavallen), 26 jan
kl 18-21.

Närlundaskolan, klass 4B
ansvarar för EKEBYHOVS
SLOTTS kafé 26-27 jan kl 12-
16. Lördag kl 14 Trio med
Tuba. Swingmusik på
klarinett, piano och tuba.
Söndag kl 14 elevframträd-
ande med sång och musik.

”Efter elvärmen”
Energiseminarium i KOM-
MUNHUSET, Ekerö. Tid:
måndag den 28 januari
kl 18.30-20.30. Sista an-
mälningsdag 23 jan på
www.energiradgivningen.se
/seminarium eller ring energi-
rådgivarna tel 08-29 11 29.

Min lilla Picasso 
med Westbergs Teater. En
teaterföreställning med

färg, form, musik och
rörelse i en hyllning till
kärleken, konsten och livet.
Från 4 år. I ERSKINESALEN,
Kulturhuset, Ekerö C, 26 jan
kl 15. Biljetter 50 kr på
huvudbiblioteket, Kultur-
huset Ekerö C eller biljett-
reservation@ekero.se 
eller vid entrén.

Barnlördag på bibblan 
På HUVUDBIBLIOTEKET
kan allting hända, magiska
sagostunder, underbara
sångskatter, häftiga musik-
gig för de minsta, rim och
ramsor, pyssel  mm. Hela
biblioteket sjuder av aktivi-
teter. Kom och var med!
Lördag 2 feb kl 10-14.

Hal is
Allas skridskoåkning 
till musik i ALLHALLEN
(Svanängens IP), 31 jan
kl 17.30-20.

Lördagsskridsko 
Allas skridskoåkning 
till musik i VIKINGAHALLEN
(Träkvistavallen), 2 feb 
kl 18-21.

Närlundaskolan, klass 4A
ansvarar för EKEBYHOVS
SLOTTS kafé 2-3 feb kl 12-
16. Lördag kl 14 elevfram-
trädande med sång och
musik. Söndag kl 14 Hallsta
Bykapell från Adelsö.

Evenemangstips: 
red@malaro-

arnasnyheter.se
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EKERÖ 08-560 350 95
www.fastighetsbyran.se

Vi gör det
enklare att byta 
bostad.

fastighetsbyran.se

v Utgångspris 1 725 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 140 kvm

v Tomt 216 kvm Trädgårdstomt

v Byggt 1970
v Adress: Klevbergsvägen 85

Med bra och fritt läge i området ligger detta 1-plans kedjehus med renoveringsbehov. Gångavstånd till

skolor, bussar och affär. Säljaren är ett dödsbo, friskrivning mot dolda fel kommer att ske!

Tel: 08-560 350 95

FÄRINGSÖ STENHAMRA

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-560 350 95

v Utgångspris 2 750 000:-

v 5 rok, varav 2-3 sovrum

v Boyta 121 kvm, biyta 25 kvm

v Tomt 1 208 kvm Trädgårdstomt

v Byggt 1991
v Adress: Brukskogsvägen 22

Trevlig enplansvilla i vinkel med fin sjöutsikt och rofyllt läge. Ljust och trivsamt vardagsrum med takhöjd

upp till nock. Matsal med braskamin, 2-3 bra sovrum. Bad- och duschrum samt bastu. Stor

insynsskyddad altan med spabad som gränsar mot skogsbacke. Gäststuga. Stort garage. Nära till färja,

bad och brygga. Tel: 08-560 350 95

EKERÖ ADELSÖ

v Utgångspris 2 750 000:-

v 6 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 149 kvm, biyta 10 kvm

v Tomt 821 kvm Trädgårdstomt

v Byggt 1974
v Adress: Palettvägen 5

På lugn återvändsgata i barnvänliga kvarter ligger denna väldisponerade och trivsamma 1,5 plansvilla.

Plan fin trädgårdstomt med hörnläge. Stor härlig altan i sydväst, delvis under tak. Ljust och trevligt

vardagsrum med murad öppen spis. Fyra rejäla sovrum samt fräscha kaklade bad- och duschrum med

bastu. Gångavstånd till bussar, skolor, dagis, bad och fina strövområden. Tel: 08-560 350 95

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Besiktigad

v Utgångspris 3 250 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 111 kvm, biyta 8 kvm

v Tomt 388 kvm Trädgårdstomt

v Byggt 2002
v Adress: Sjöutsikten 35

Eftertraktat hörnläge. Som sista hus i nedersta raden på lugn återvändsgata ligger detta fina och

välplanerade parhus. Öppet och fritt läge med en strålande utsikt över Sandudden och Mälaren. Ljust

vardagsrum och kök med stora fönsterytor och takhöjd upp till 3,6 meter. Stor härlig balkong och altan i

sydväst. Två fräscha helkaklade bad- och duschrum samt tre rejäla sovrum. Gångavstånd till bussar,

skola, dagis, bad och liten småbåtshamn. Tel: 08-560 350 95

EKERÖ SANDUDDEN

v Acceptpris 3 050 000:-

v 7 rok, varav 5 sovrum

v Boyta 140 kvm

v Tomt 769 kvm

v Byggt 1969
v Adress: Melbavägen 5

Med ett bra läge i Stenhamra ligger denna villa i bra skick. Mycket fräscht invändigt med bl.a nytt kök,

badrum med kakel/klinker samt ljusa smakfulla ytskikt. Uppvuxen trädgård med sol hela dagen. Lugnt

barnvänligt område på återvändsgata. Nära till skola, buss, badplatser, småbåtshamn, troxhammar

golfbana och ridskola.Tel: 08-560 350 95

EKERÖ STENHAMRA

Besiktigad

v Utgångspris 1 500 000:-

v Tomt 2 013 kvm

v Adress: Väsby

Tomt i Skå! Med ett bra läge endast ca 5-6

minuters bilväg från Ekerö Centrum ligger denna

nyligen styckade tomt. Tel: 08-560 350 95.

FÄRINGSÖ SKÅ



LOVÖ| Tovatt Architects &
Planners i Drottningholm
har vunnit en stor interna-
tionell arkitekttävling i
Ryssland och blir därmed
byggherre för en helt ny
stadsdel med kopplingar
till S:t Petersburgs histo-
riska stadskärna.

Yuntilovo heter området
som omfattar cirka 500 hek-
tar och som ska rymma runt
70 000 nya invånare med
bland annat bostäder, snabb-
spårväg, butiker, arbetsplat-
ser, högskola och forsknings-
centra. Utbyggnaden kom-
mer att ske under de kom-
mande 12 åren.

JOHANNES TOVATT är på
väg till ett startmöte i S:t
Petersburg och sitter i en taxi

på väg till Arlanda när vi
ringer.

Vad kännetecknar ert för-
slag jämfört med de andra ?

– Det är väldigt klart och
tydligt och tekniskt välfun-
gerande på alla nivåer. Och
vackert. S:t Petersburgs borg-
mästare sa också att det var
intelligent gjort och att det
uppfyllde beställarens alla
förväntningar.

HAN ÄR försiktig i jämförel-
sen med de övriga förslagen.

– Det andra förslagen var
inte dåliga. De är ju utforma-
de av stora, väldigt välkända
europeiska arkitektbyråer.
Men jag tycker nog att vårt
var mer genomarbetat och
jag tror att det rymmer större
framtida utvecklingsmöjlig-
heter.

I bakhuvudet har hela
tiden funnits en känsla av att
S:t Petersburg har en särställ-
ning i Ryssland, säger
Johannes Tovatt.

– S:t Petersburg ligger nära
Europa och Ryssland behö-
ver S:t Petersburg som en
viktig utpost mot väst. För
oss har staden kännts nära
besläktad både geografiskt
och kulturellt.

– S:t Petersburg har fem

miljoner invånare och har
stor inflyttning, därför be-
hövs många nya lägenheter.
Det vi bygger är riktat mot
hela samhället. Det handlar
inte om en by med elitpalats,
sådana som redan finns i
Ryssland. Ryssland behöver
en medelklass och det är för
dem vi bygger.

Ingår det synsättet i
beställa rens önskemål?

– O ja. 

OFFICIELLT beräknas pro-
jektet ta tolv år innan det står
klart. Johannes Tovatt tror på
snarare femton år.

Ni är inte oroliga för
tra ssel med entreprenörer
och rysk byråkrati?

– Det kommer säkert att
hända en massa saker och det
måste det göra, det är själv-

klart. För oss gäller det nu att
under flera års tid bygga upp
ett samarbetsklimat med
ömsesidigt lärande. Det
handlar om att skapa kom-
plexa arbetsgrupper där alla
nivåer – även de lägre tjäns-
temännen – deltar.

– ETT EXEMPEL på vikten
av samarbete är Yuntilovos
framtida infrastruktur. Då
handlar det inte om att bygga
garage för den egna bilen. Vi
har i förslaget visat på  olika
transportsätt. Sen blir det en
fråga om förhandlingar med
S:t Petersburgs stad om vad
staden förmår ekonomiskt.

Pristävlingen rönte stor
uppmärksamhet i ryska
medier och S:t Petersburgs
borgmästare Valentina Mat-
vijenko beskrev avgörandet

som en viktig händelse för
relationen mellan Ryssland
och Sverige och som en öpp-
ning för andra, framtida
samarbetsprojekt. 

SVENSKE KUNGEN har
lovat att göra ett besök under
2008.

– Jag ringde honom strax
efter det att vi hade fått
besked om att vi vunnit. Han
blev väldigt förtjust och
lovade att komma, säger
Johannes Tovatt.

Bland de övriga arkitekt-
kontoren med förslag på ett
nytt Yuntilovo fanns bland
annat West 8 från Holland,
Diener & Diener från
Schweiz och John Simpson
Architects från England.

INGELA MÆCHEL
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’’Jag ringde till
kungen när vi fått
beskedet. Han blev
förtjust och lovade
göra ett besök
under 2008’’

FÖRETAG |  Ekerö kommun kommer sist av
landets 290 kommuner i Företagsklimat-
index 2007, där vinnarna är många andra
småkommuner under 25 000 invånare.

Också i Svenskt Näringslivs ranking placera-
de sig Ekerö kommun lågt – på plats 182.
Skillnaden mot Företagsklimatindex är att
där har kommunerna rangordnats utifrån
hur bra deras företagsklimat upplevs vara,
med hänsyn till kommunernas olika förut-
sättningar. Indexet presenteras av FSF,
Forum för Småföretagsforskning.  

FÖRLORARNA i FSF:s Företagsklimatindex

är kommuner där förutsättningarna ses som
goda, men där företagarna upplever före-
tagsklimatet som negativt. 

Bland dem, i indexets botten, finns Ekerö
kommun, följd av Värmdö och Simrishamns
kommuner. Sju av de tio kommuner med
sämst placering ligger i Stockholms län.
Vellinge, som Svenskt Näringsliv rankar som
etta i sitt företagsklimatindex, ligger först på
plats 124 i FSF:s företagsklimatindex. 

VINNARNA, de 25 högst placerade kommu-
nerna i FSF:s index har alla färre än 25 000
invånare. Ändå upplever företagarna i dessa
kommuner att företagsklimatet är mycket

bra. Högst på listan hamnar Gagnefs kom-
mun följd av Mönsterås och Kristinehamn. 

VAD SOM utmärker företagsklimatet i de
framgångsrika småkommunerna har inte
undersökts i  granskningen. 

– Det får framtida forskning utvisa, säger
Anders Lundström, professor och vd FSF. 

– FSF:s index ger många mindre kommu-
ner revansch för låga placeringar i Svenskt
Näringslivs företagsklimatrankning, säger
Anna Kremel, projektledare på FSF. 

Hela rapporten finns att läsa på www.fsf.se

INGELA MÆCHEL

Ekerö har landets sämsta företagsklimat

Johannes Tovatt  visar upp planen för Yuntilovo på en presskonferens i S:t Petersburg.

Tovatt får bygga helt ny
stadsdel i S:t Petersburg

Ekerö Bostäder höjer hyran

BOSTAD | Hyrorna höjs med 1,7 procent
från och med den 1 januari 2008, 1,9 pro-
cent från och med 2009 och 1,9 procent
från och med 2010.

För en trea på 75 kvadratmeter betyder det i
år 109 kronor mer i månaden.

– Överenskommelsen är hyfsad med tanke
på Ekerö Bostäders utgångsbud på 2,7 pro-
cent, säger Gullwie Berggren, ordförande i
Ekerögruppen inom Hyresgästföreningen.

I överenskommelsen ingår också ett krav
på att hyresgästerna inte ska tvingas betala
för den dåliga markundersökning som gjorde
att husen i Gustavalundsatte sig.





Spindel sökes!
Sjögrens VVS Installationer AB som ingår i koncernen IQS AB
med närmare 100 anställda, söker en ny spindel. Företaget
1986 och utför VVS-tjänster i huvudsak, men inte enbart, på
den lokala marknaden på Mälaröarna. Kontoret finns centralt
på Ekerö, nära kommunikationer, i ett kontorshotel med
andra trevliga företagare med möjlighet till gemensam fika
och lunch. Läs gärna mer på www.sjogrensvvs.se och
www.iqsab.se.

Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Löpande bokföring, kund- och leverantörsres-
kontra, in- och utbetalningar, moms, bevakning
av dito 
• Avstämningar per månad 
• Lönerapportering, kontrolluppgifter 
• Posthämtning 
• Offertskrivning 
• Ordermottagning på telefon 
• Sortering/arkivering 
• Ta emot leveranser 
• Assistera platschefen (läsa och besvara hans
mail, sålla bland telefonsamtal etc) 
• Utveckla tidsredovisningen på företaget, ev.
integrera med lönerapporteringen 
• Så småningom enklare kalkylarbete 
• Uppdatera hemsidan 
• Allmänt kontorsarbete 

Profilen på den nya spindeln:
• måste behärska bokföring och löneredovisning
• får gärna kunna göra bokslut och koncernre-
dovisning
• har B-körkort (hämta material hos grossist
ibland)
• bör gilla att arbeta självständigt, kunna ta
egna initiativ och jobba ”i framkant”
• tycka om att ge service till kunder såväl som
till kollegor  
• inte vara främmande för att arbeta utanför sitt
eget arbetsområde
• öppen för utveckling av tjänsten (stor potential
att förnya!)
• kul med kunskap om VVS-avtalet (eller kollektiv-
avtal överhuvudtaget) 
• lika roligt med kunskap om VVS-branschens
material…
Vi arbetar med följande program
• Visma XOR
• Crona lön
• MS Office (särskilt excel och word)
• Consultec – service, order, kalkyl, tidsredovis-
ning

Vi är medvetna om att det kan vara svårt att
hitta den art av spindlar som klarar alla ovanstå-
ende uppgifter på en gång, i en bransch som
dessutom är reglerad av ett detaljerat kollektivav-
tal och med ca 160.000 artiklar i en vanlig pris-
bok… Rätt typ av spindel kommer att få möjlig-
het att lära sig allt i en takt som passar och där
utbildning behövs ser vi naturligtvis till att ordna
det. 

Vi ser gärna killar och tjejer, unga och gamla
som sökande. Det viktiga är viljan att bidra till
verksamhetens utveckling. Hel/deltid, arbetstid
och lön diskuterar vi gärna med den person som
känns intressant. Vi jobbar efter devisen att ”allt
är möjligt”!

Vi siktar på att så snabbt som möjligt starta
introduktionen av en ny medarbetare och kom-
mer att kontakta/intervjua kandidater löpande,
så fundera inte, maila oss Ditt CV och ett person-
ligt brev så hör vi av oss inom kort!
Frågor besvaras endast via mail.

Med vänlig hälsning

SJÖGRENS VVS INSTALLATIONER AB

Roger Sjögren
Box 118, 178 22  EKERÖ (Tegelbruksvägen 8)
Mobil: 0707-17 79 49
Kontor: 08-560 354 00
roger@sjogrensvvs.se
www.sjogrensvvs.se
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TRAFIKEN| Swebus förlora-
de upphandlingen med SL
och ny bussentreprenör på
Mälaröarna blir det multi-
nationella bolaget Arriva
Sverige AB.

Arriva tar över trafiken till
vintertidtabellen  2008.

– Arriva har lämnat det
kvalitetsmässigt bästa budet,
och fått det sammanlagt
bästa resultatet trots att de
inte ligger prismässigt lägst,
säger SLs vd Ingemar Ziegler.

ENLIGT SL:S pressutskick
har utöver grundläggande
säkerhets- och miljökrav
utvärderingen gjorts inom
kvalitetsområden som stör-
ningsinformation, kundbe-
mötande, interna lednings-
processer, utbildning av per-
sonal och arbetsledning.
Kriterierna fick en prislapp
och vägdes samman med
anbudspriset.

Högst sammanlagda po-
äng  fick Arriva Sverige AB
som tidigare inte kört trafik
åt SL.

Sammanlagt tävlade sex
olika anbudsgivare: Arriva,

Bergkvarabuss, Busslink,
Orusttrafiken, Swebus och
Veolia. Avtalen löper på fem
år med möjlighet till max-
imalt fem års förlängning. 

Arriva vann också upp-
handlingen av busstrafiken i
Vallentuna/Sigtuna/Uppla-
nds Väsby.

– DET SKA BLI intressant
med en ny aktör, och det
intressantaste är att Arrivas
anbud inte var det billigaste
säger Lars-Erik Lindhe,
busschaufför samt redaktör
för personaltidningen för
Mälaröarnas busschaufförer,
Nästa Hållplats.

Han uttrycker dock en viss
skepsis till hur det nya bola-
get ska klara av Mälaröarnas
speciella förhållanden.

–  Det här är den bussre-
gion i Sverige som förmodli-
gen har de flesta ombytena.
Om en buss vid Bromma-
plan blir försenad rasar hela
korthuset samman. Hur tän-
ker man ta itu med det?
Arriva hade ett möte i veck-
an med personalen härute
och då sa jag det här och jag
tror att dom blev lite vita

om nosen, påstår Lars-Erik
Lindhe.

Enligt SL finns inget i
avtalet inskrivet om så kalla-
de passningstider, det vill
säga den tid som avsatts för
byten mellan två bussar.
Istället hänvisas till ett pågå-
ende projekt med olika tra-
fikåtgärder som ska förbättra
framkomligheten på Ekerö-
vägen mellan Tappström och
Brommaplan.

– DESSUTOM HAR Swebus
ett djävulskt bra datasystem.
Förarna kan administrera sig
själva hemifrån. Den möjlig-
heten har inte Arriva, menar
Lars-Erik Lindhe.

De bussförare som önskar
kan fortsätta i den nya regin.

– Men i samband med
varje byte av entreprenör
brukar alltid några sluta av
olika anledningar, säger Tuija
Kronskans, fackklubbsord-
förande för Swebus Mälar-
öarna. Det kan ställa till pro-

blem eftersom vi redan har
stor personalbrist.

– Det kan vara bra med en
förändring. Men jag känner
förstås inte till vad Arriva
har för sorts arbetskultur. Jag
utgår att det blir som när vi
hittills arbetat för Swebus.

ENTREPRENÖRSBYTET ger
lite mer pengar i fickan för
chaufförerna.

– I och med att avtalet med
Swebus sägs upp kommer
bussbranschavtalet att gälla
och det ger runt en tusen-
lapp mer i månaden. Dess-
utom pågår löneförhand-
lingar just nu som kommer
att ge ytterligare tillskott.

Alla avtal som bussförarna
förhandlat till sig med
Swebus måste nu förhandlas
om.

– Det rör sig om till exem-
pel gångtider, det vill säga att
vi vill ha betalt för hela den
tid vi tillbringar på vår
arbetsplats från det att vi
kommer dit och hämtar våra
grejer, inte bara från den
minut vi kliver på bussen.
Swebus ville till en början
inte betala för gångtid, men
vi lyckades få igenom ett par
minuter. Nu kommer vi att
mobilisera på alla nivåer,
från fackklubbsnivå till för-
bundsnivå.

INGELA MÆCHEL

Engelskt bolag
kör mälarbussarna

’’Om en buss vid
Brommaplan blir
försenad rasar
hela korthuset
samman. Hur
tänker man ta
itu med det?’’

�� FAKTA OM ARRIVA

>> ARRIVA är noterat på den engelska fondbörsen och är
en av Europas största leverantörer av kollektivtrafik  i tio
europeiska länder 
>> Företaget har 37 000 anställda i Danmark,
Storbritannien, Spanien, Holland, Tyskland, Portugal,
Tjeckien och Italien. Nyligen gjorde Arriva inträde på den
polska marknaden.
>> I Sverige har Arriva 3,5 procent av den totala buss-
marknaden med cirka 350 bussar i Helsingborg, Malmö
och Jönköping och 1 350 anställda. Arriva kör också
Pågatågen i Skåne.
>> I Danmark  är Arriva största bussoperatören med en
marknadsandel på mer än 50 procent.

Oklart vad som nu gäller om Förbifarten
TRAFIKEN | Cederschiölds-
planen om Stockholms-
regionens framtida trafik-
lösningar är överlämnad
till regeringen, men det
mesta hänger i luften.

Socialdemokraterna i Stock-
holm skrev inte under avta-
let eftersom man inte vill
godkänna finansieringen.
Miljöpartiet har lagt in ett
veto mot Förbifarten och nu
skjuter spekulationerna fart
om det inte till sist kan
handla om regeringsmakten
efter valet 2010 – som social-
demokraterna måste ha mil-
jöpartiet med på båten för att
vinna.

PLANEN innehåller två stora
trafikprojekt: 

1. En samlad trafiklösning
för Stockholmsregionen,
inklusive Förbifart Stock-
holm. 

2. Citybanan med nya
spårdragningar inom Mäl-
arregionen och Östergötland. 

FÖR ATT förslaget ska bli
verklighet måste riksdagen
besluta att ta in satsningarna
i det rullande infrastruktur-
programmet.

Berörda kommuner måste
också skriva på en massa sär-
skilda avtal. Enligt förslaget
ska kommuner och regioner
fram till 2019 betala 38 mil-
jarder kronor för nya vägar
och järnvägar. Staten satsar
56 miljarder. Socialdemo-
kraternas nej grundar sig
bland annat just på att kom-
muner ska ta en del av finan-
sieringen.

Ska Ekerö kommun skriva
på avtalet?

– Det är oklart vad som
egentligen gäller, säger Peter
Carpelan (m). Vi har inte sett
något avtalsförslag än. Det
viktiga för oss just nu är frå-
gan om en fjärde fil på
Ekerövägen. Den nämns i
planen, vilket är en framgång
jämfört med tidigare, men
den är inte finansierad. Den
fjärde filen är ju också villko-

rad. Vi säger inte ja till
Förbifarten förrän vi får
besked om en fjärde fil.

– Kommunen skickade för
två år sedan ett brev till
Vägverket om att kommu-
nen var beredd att medfi-
nansiera en breddning av
261:an om Förbifarten byggs.

Hur mycket pengar skulle
det röra sig om?

– Det är omöjligt att säga. I
sin helhet skulle en bredd-
ning kosta runt 300 miljoner
kronor.

– Problemet är det väldigt
stora motståndet mot en
vägbreddning förbi Malmen
och slottet från Riksanti-
kvarieämbetet, Fastighets-
verket och delar av hovet,
säger Peter Carpelan. 

– Just nu arbetar en pro-
jektgrupp med Ekerö kom-
mun och Vägverket med att
titta på om man kan ha rever-
sibla körfält vissa tider av
dygnet förbi slottet och
Malmen. Men jag ser det som
en temporär lösning. På sikt

måste vi få till en fjärde fil.

– JAG HÅLLER MED om att
det inte är en rimlig inställ-
ning att förslaget bygger på
kommunal medfinansiering.
Vi ser Stockholms och
Mälardalens  trafiklösningar
som en nationell angelägen-
het, säger Ulric Andersen (s).

– I Ekerö kommun har vi
ju varit eniga om villkoren
för ett ja till Förbifarten. Men
Peter Carpelan har på något
sätt smalnat av frågan till att
gälla enbart breddningen av
261:an. Problemen vid
Brommaplan och Ulvsunda
som borde ingå i samman-
hanget, finns inte med i
Cederschiölds förslag och är
för övrigt lågprioriterade av
Stockholms stad som har
vägansvaret där.

– Förslaget innehåller hel-
ler inte något om satsningar
på en förbättrad kollektivtra-
fik i Ekerö kommun, säger
Ulric Andersen.

INGELA MÆCHEL
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Onsdag 23/1
Ekebyhovskyrkan

19.00 Ekumenisk förbönsmässa
Staffan Eklund

Söndag 27/1
Adelsö kyrka

11.00 Högmässogudstjänst
Svän Fogelqvist

Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Joakim Vikström

Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa

Lisa Kjellgren

17.00 Mässa i Taizéton
Joakim Vikström

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

Ralph Sjöholm

Onsdag 30/1
Ekebyhovskyrkan

8.30 Mässa
Staffan Eklund

19.00 Mässa
Lisa Kjellgren

Söndag 3/2
Ekebyhovskyrkan

10.00 Söndagsgudstjänst
Ralph Sjöholm

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

Karin Frödinger

Lovö kyrka
11.00 Högmässa

Staffan Eklund

Munsö kyrka
11.00 Familjegudstjänst

Svän Fogelqvist

Kyrkradion 101,4
lördagar 12-13

Nytt år. Nu går vi mot ljusare tider ...

Mässa i Taizéton
Ljusen, tystnaden, stillheten...

Sångerna som sjungs om och om igen.

Vila, eftertanke, lugn.

Joakim Vikström

Söndag 27/1 kl 17 i Ekebyhovskyrkan Söndag 27/1 kl 15-17 i Klockargården

Heliga danser
”Livts träd”

åtta söndagar under våren med start

Nu skriver vi 2008 – och vi
har redan tagit ett långt
kliv in i det nya året.

Dagarna blir längre,
talgoxen börjar med sina
vårtoner och många av oss
hoppas på lite riktig vinter
innan våren kommer.
Vi är säkert många som upplever
att varje nytt år ger oss anledning
till eftertanke.

Vi sammanfattar året som varit,
ofta med glädje och tacksamhet,
men ibland också med sorg och
smärta.

Vi tänker på året som kommer
med förhoppningar och förväntan,
men kanske också med oro inför
framtiden.

Nyårsnatten är också tillfället för
många att avge löften och nya fö-
resatser, ofta mest på skämt men
ibland sådant som kommer att på-
verka resten av vårt liv.

Den goda vardagslunken
Om december är en månad med fest
och förväntan, så är januari en
månad med den goda vardagslun-
ken. Livet återgår till det normala,
och det känns ganska skönt.

Kanske är det så, att ju fler år
man får uppleva, desto större blir
tacksamheten för de vanliga da-
garna. Dagar då jag och mina nära
och kära får vara friska, ha det bra
och när livet bara löper på.

Springa fort
Den goda vardagslunken är lugn
och trygg. Men ofta ersätts den
snabbt av känslan att livet bara
rusar på, och jag springer efter med
andan i halsen.

Det gäller att ta vara på tiden,
hinna allt som skall göras, på job-
bet, hemma, släkt och vänner, fritid-
sintressen ... kraven och högarna

växer. Många av kraven är viktiga
och riktiga – mycket i livet varken
kan eller vill vi välja bort.

Men ändå ... ibland kanske vi
ska ta fram nyårsnattens funde-
ringar.

Vad var det, vi spontant kom
ihåg som  det viktigaste och bästa
förra året?

Vad var det vi lovade oss själva
inför året som kommer?

Stunder att minnas
Vad var det under förra året som
blev stunder att minnas. Ibland
handlar det förstås om livets stora
händelser – livsavgörande beslut,
ett barns födelse, festen mitt i li-
vet med en stor del av familj och
vänkrets samlade.

Men ofta är det nog ändå små
upplevelsepärlor som dyker upp i
vårt minne. Stunderna i vårsolen
med en kaffekopp, pick-nicken vid
vattnet en sommardag eller kan-
ske några lite oväntade och opla-
nerade paus-dagar.

I minnesbilderna från ett år finns
också de mörka minnena. Sjuk-
dom, sorg, konflikter, bekymmer ...
också sådana minnen finns.  Sor-
gen och glädjen hör ihop – tillsam-
mans formar de våra liv.

Inför framtiden
På nyår tittar vi bakåt och framåt –
men livet är nu!

Visst måste vi planera för framti-
den, och ibland hjälper drömmar
eller oro för framtiden oss att fatta
kloka beslut.

Men både för högt ställda för-
väntningar och för mycket oro kan
hindra oss från att ta vara på livet
idag. Ibland glömmer vi att njuta
av alla små, fina upplevelser och
glädjeämnen, för att de inte mot-
svarade vår drömbild av hur fram-
tiden skulle se ut.

Eller med aforistikern Stig Jo-
hanssons ord:

”Alla dessa dagar som kom
och gick, inte visste jag att
det var livet”

Leva i nuet
Kanske är det viktigaste löftet vi
kan ge varandra och oss själva är
att försöka leva i nuet.

Att försöka vara närvarande i

Tänk om trädet kunde berätta: Många soliga dagar, vintrar, vårar och som-
rar, men också om att resa sig igen och stå rak efter stormen ...

det jag gör just nu – inte i tankarna
på annan plats, i annan tid och med
andra bekymmer.

Ett annat uttryck för detta finns i
den trygga förtröstan som fanns
broderad på bonader i gamla hem i
min barndom:

”Gårdagen är förbi
morgondagen har du
inte sett,
men idag hjälper Herren”
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2:a Ekerö Centrum
Gränsande till den vackra bokskogen ligger denna
ljusa, välplanerade gavellägenhet med insynsfritt läge.
Stort kök och vardagsrum i öppen planlösning. Rymligt
sovrum och badrum med tvättpelare. Kombinerad
balkong/entré. Garageplats ingår i avgiften.

v Boarea: 56 kvm
v Utgångspris: 650.000 kr
v Avgift: 5.134 kr/mån inkl V/VA och Garageplats
v Gustavavägen 64
v Lena Falck 08-560 328 40

4:a Ekerö Centrum
Fin 4:a m egen ingång via trappa direkt från gården.
Härlig balkong m kvällssol o utsikt över Tappströms
kanalen. Trevligt kök m matplats för ca 6-8 personer.
Vardagsrum m utgång till balkong. 3 bra sovrum. Klk.
Badrum o separat duschrum m plats för tvättpelare.

v Boarea: 91 kvm
v Utgångspris: 975.000 kr
v Avgift: 7.597 kr/mån inkl V/VA/K-tv
v Pråmvägen 6 C
v Helene Dahlbäck 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Enplans atriumhus i bra skick, 6 rok varav 5 sovrum.
Trivsamt vardagsrum m braskamin och utgång till ett
fint inglasat uterum samt trädgård. Hörnläge i lugnt
barnvänligt område m närhet till skolor/daghem, bad
affär, bussar och fina strövområden. Besiktigad.

v Boarea: 140 kvm
v Utgångspris: 2.100.000 kr
v Tomt: 216 kvm
v Klevbergsvägen 39
v Lena Falck 08-560 328 40

Ekerö Väsby
Välplanerat radhus med baksida som vetter mot allmänning. Trevligt ombyggt kök med bra arbetsytor. Rymligt
vardagsrum med utgång till altan och trädgård. Fyra sovrum och hall med arbetshörna. Delvis renoverat med bl a
nya golv och nya innertak samt två helkaklade badrum. Stort uteförråd och garage i länga. Omtyckt o efterfrågat
område med närhet till skolor, daghem o stort naturområde med motionsspår o vandringsleder. Besiktigad.

v Boarea: 125 kvm
v Utgångspris: 2.400.000 kr
v Tomt: 170 kvm plan trädgårdstomt

v Hampvägen 52
v Helene Dahlbäck 08-560 328 40

Ekerö Ölsta
Charmig villa/jordbruksfastighet om 5 rok samt källare. Härligt lantligt läge o tillhörande markområde som lämpar
sig för bete el odlingar. Huset är nyligen tilläggsisolerat, ompanelat och har nytt tak. Kök och badrum har äldre
standard. Invändiga ytskikt är nymålade i ljusa nyanser. Gångavstånd till bad o båthamn samt mkt fina
naturområden in på knuten med bl.a Eldgarns naturreservat. Besiktigad.

v Boarea: 96 + 53 kvm
v Utgångspris: 3.100.000 kr
v Tomt: 46.259 kvm Trädgård, ängar & betesmark

v Ekeby Ölsta
v Lena Falck 08-560 328 40

Färingsö Troxhammar
Charmigt parhus i toppskick m fint lantligt läge. Stort
fräscht kök. Tre bra sovrum, vardagsrum o helkaklat
duschrum. Rymligt garage och fin isolerad gäststuga.
Stor plan trädgårdstomt m hörnläge som vetter mot
skogen. Endast ca 10 min bilresa från Brommaplan.

v Boarea: 85 kvm
v Utgångspris: 1.975.000 kr
v Tomt: 974 kvm plan trädgårdstomt
v Dalstigen 11
v Helene Dahlbäck 08-560 328 40

Mäklarringen Ekerö, Troxhammar Butiksby, Tel 08-560 328 40
ekero@maklarringen.se

LOVÖ| Skolverket avslagit
ansökan från Lovö Mon-
tessoriskola som vill ta
över undervisningen i
Drottninghomsskolan.

Skolverket anser att det inte
är säkert att Montessori-
skolan har tillgång till loka-
lerna. Därmed är inte heller
den sökandes budget tillför-
litlig.

Skolverket invänder också
mot att kursplan saknas för
ämnet Livskunskap,  som
uppges som skolans val.

– Ett mycket märkligt
beslut och en mycket märk-
lig motivering, anser barn-
och ungdomsnämndens ord-
förande Jan Runesten (m). 

– Skolverket ska ge bidrag
till skolor som uppfyller
samma pedagogiska kvali-
tetskrav som de kommunala
skolorna. Det är vad som står
i lagen. Barn- och ungdoms-
nämnden kan väl inte fatta
beslut om uthyrning av loka-
ler förrän den vet vilken
hyresgäst det blir.

DET VAR I september som
barn- och ungdomsnämn-
den fattade beslut om att

lägga ner den kommunala
driften av Drottningholms-
skolan. Omkring hälften av
eleverna har de senaste åren
sökt sig till friskolor och
enligt Jan Runesten går sko-
lan back med runt 600 000
kronor. 

Såväl Lovö Motessoriskola
som Mälaröarnas Waldorf-
skola visade intresse för att ta
över skolan. Men barn- och
ungdomsnämnden besluta-
de att avvakta med  att välja
hyresgäst till dess att
Skolverket tagit ställning till
Montessoriskolans ansökan.
Waldorfskolan har redan
tillstånd.

– Vi kan naturligtvis inte
ge tillstånd till en skola som
inte med säkerhet har till-
gång till några lokaler, säger
Laila Sjöström, undervis-
ningsråd på Skolverket. 

Därmed uppstår ett slags
Moment 22-läge för Ekerö
kommun, som inte kan välja
utföra re förrän utföra ren är
godkänd?

– Jag förstår att det är ett
problem för kommunen att
det enligt kommunallagen
inte är tillåtet att framhålla
en kommuninvånare fram-

för en annan. Men kommu-
nen måste på något sätt
kunna visa att verksamheten
kommer att bli varaktig.

LAILA SJÖSTRÖM nämner
att en del kommuner har löst

sitt dilemma genom en
’’avsiktsförklaring”, men vill
inte närmare berätta om
detta.

– Då talar jag ju om vad
kommunen ska göra och det
ingår inte min roll, säger
hon.

– Jag tror att det är en kurs-
ändring på gång inom
Skolverket, säger Jan Rune-
sten. Jag har hört från kolle-
ger i andra kommuner om
liknande avslag. Kanske
Skolverket har fått kalla föt-

ter efter alla skriverier om
Tibble gymnasium.

– Nämnden återkommer
med beslut under våren och
det blir nog ganska snart,
säger Jan Runesten.

Katja Lager, kontaktper-
son för Lovö Montessori-
skola befinner sig på semes-
ter i Thailand.

– Jag  är på semester och
vill inte kommentera någon-
ting förrän jag har sett beslu-
tet.

INGELA MÆCHEL

Den idylliska  Drottningholmsskolan försvaras ivrigt av de kvarvarande barnens föräldrar. De vill att skolan
ska fortsätta i kommunal regi. På bilden elever som vann kommunens tävling “Gå och cykla till skolan”.  

’’Vi kan inte ge
tillstånd till en
skola som inte har
några lokaler’’

Montessoriskolan får
inte starta på Lovö
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JO granskar 
ny anmälan mot
byggnadsnämnd 

FÄRINGSÖ |  Ett par i Svart-
sjö har JO-anmält Ekerö
kommun för att byggnads-
nämnden inte hade ingripit
mot grannens tillbyggna-
der alldeles intill tomt-
gränsen.

Paret kontaktade byggnads-
nämnden i frågan första gån-
gen 2003. 

– I flera fall saknas bygglov
helt och i en del fall har bygg-
lov meddelats i efterhand
utan att inhämta yttranden
från grannar, hävdar paret.

– Till dags dato har kom-
munen inte vidtagit någon
som helst åtgärd mot de
otillåtna byggnationerna,
trots att två tjänstemän
redan under 2004 konstate-
rat att det saknas bygglov för
ett flertal byggnader och
byggnationer på fastigheten
och muntligen lovat att frå-
gan ska prövas i byggnads-
nämnden efter att vi skriftli-
gen anmält saken. 

– Länsstyrelsen i Stock-
holms län riktar i ett beslut
från 2007-05-04 skarp kri-
tik mot Ekerö kommuns
handläggning av ett flertal
ärenden, varav flera gäller
den aktuella fastigheten

Nu vill JO ha in ett yttran-
de om parets anmälan från
Ekerö kommun.

INGELA MÆCHEL
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Mellan kl 10.00 och 11.30 kommer vi i möjligaste mån att

bedriva vanligt skolarbete i alla klasser. Ni är då välkomna
att besöka klasserna för att se och ”känna in” vårt
pedagogiska arbete. 

”Mingeltiden” börjar kl 11.30 då vi har för avsikt att öppna

serveringen och då har ni också möjlighet att samtala med 
pedagoger och skolledning. 

Välkomna!

Birkaskolan 

Auroravägen 12 
Tel: 564 109 20 

Välkommen till 
Öppet Hus på Birkaskolan 

den 2 februari! 
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MÄLARÖARNAS Omnibus
AB går ända till Fridhems-
plan, men hållplatsen där är
ett problem, påpekar Stor-
stockholms trafikutred-
ning. Bussarna står trafik-
farligt, det saknas lagerloka-
ler och väntutrymmen.
Men ’’flyttning av bussta-
tionen till en tunnelbane-
station i Bromma är en svår-
löst fråga såväl ekonomiskt
som trafikmässigt’’, skriver
Mälaröarnas Nyheter.

Brandkåren gör 19 utryck-
ningar under 1957.’’Det kan
vi tacka det myckna regnan-
det för’’, säger brandchefen,
trädgårdsmästare Per-Åke

Sandberg. Fem av utryck-
ningarna görs till Drott-
ningholm, tio till Träkvista
och fyra till Munsö, för att
släcka fyra husbränder, nio
skogsbränder och sex brän-
der i båtar och bilar. 

MÄLARPIRAT. I en ’’razzia’’
på Lambarholmen i januari
griper polisen ’’en mystisk
individ’’, en 32-årig man –
rymling från Långholmen –
som levt ’’mälarpiratliv’’ i en
koja där ända sedan i augusti.
Vid inbrott i sommarstugor
och vid bryggor har han
skaffat vad han behövt –
roddbåt, utombordare, fisk-
nät, kastspö, en kaffepanna
av koppar, bensin, öl och
konserver samt ett par skor. 
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brott anmäls till polisen
under 1957. Mest rör det sig
om kvaddade stulna bilar
och sommarstugeinbrott.

’’De flesta av de ärenden som
diarieförs på poliskontoret
och hos landsfiskalen berör
interner på öarnas anstalter
eller andra utsocknes perso-
ner, som av en eller annan
anledning tillfälligt uppe-
håller sig inom området’’,
förkunnar Mälaröarnas
Nyheter.

MÅLANDE ORDKONST. I
Färentuna hembygdsgård
visas kyrkoherde Henry
Röttorps film om livet på
Ekerö ’’Gisle från Tryninge’’.
Kyrkoherde Röttorp berättar
också om forntid och nutid
på Mälaröarna. Reportern är
entusiastisk: ’’Han gjorde
det på sitt oefterhärmligt
trivsamma sätt. Man behö-
ver aldrig fundera på vad
som menas i vad som sägs –
man känner sig försatt till
den tid och i de situationer
han målar med sin ord-
konst.’’

Mystisk man hittades
i koja på Lambarön

BRÖLLOP | Åtta par på Ekerö
som vigde sig borgerligt un-
der 2007 blev aldrig gifta på
riktigt. Vad de inte visste
var att vigelsförrättaren
hade behörighet, men att
behörigheten hade gått ut.

–Två av paren har begärt att
få vigseln annulerad och gift
sig på nytt, säger Livize Sar-
kis, handläggare på Skatte-
verkets folkbokföringsen-
het. För de sex par som åter-
står har det förstås blivit en

del trassel. I ett fall har en av
makarna hunnit avlida. 

– Men Ekerö kommun
har gått in med juridiska
ombud för att hjälpa paren.
Mycket talar för att det löser
sig, säger Livize Sarkis.

Vigselförrättaren saknade behörighet



Priserna gäller endast hos Coop Konsum tom 27/1 2008 eller så länge lagret räcker.

Stenhamra  
Kungsberga

www.konsumfaringso.com • Tel Stenhamra: 08-560 447 73 • Tel Kungsberga 08-560 420 14

Coop Konsum Stenhamra och 
Kungsberga är ombud för: 

(Endast lotter)

Uttagsautomat 
i Stenhamra! 

Konsum har i samarbete med 
Kontanten AB, öppnat en 

uttagsautomat i Stenhamra. 
Automaten är öppen dygnet 
runt och är placerad i anslut-

ning till Konsums entré. 
Välkomna! 

I Stenhamra kan du ta ut pengar:I Stenhamra fi nns dessutom:

Kyckling med krispigt tacotäcke
Receptet hittar du på www.coop.se 

69)=K
Färska kycklingfiléer
COOP
Ca 925 g.
Max 2 st/hushåll.

Creme Fraiche
COOP
Välj mellan original och lätt. 
5 dl, jfr-pris 27:80/liter. 

Medlemspris

69)=K

Fläskfilé
DANMARK
Fryst.

Tortillas
SANTA  MARIA TEX MEX
1 Välj mellan ekologiska, original, 
fullkorn, herbs&garlic chili&jalapeno.
 336-380 g, jfr-pris 39:47-44:64/kg.

30k
2 stycken

Medlemspris Medlemspris

13)=S

Nötfärs
SVERIGE
10-12% fetthalt.
800 g, jfr-pris 56:13/kg.

49)=S



ANNE-LIE finns numera på ANETTES KLIPPSTUGA,

Träkvista torg. Måndag - fredag. Tel: 560 325 71

CATARINA och LINDA finns numera på

SALONG ÖSTLUND, Stenhamra, Hemvärns-

vägen 1. Tisdag - lördag. Tel: 560 445 75

Vi hälsar gamla och nya kunder hjärtligt välkomna!

Hej alla kunder!
Vi har flyttat våra frisörverksamheter till följande salonger:
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EKEBYHOVS SLOTT | Två
ekeröbor med helt olika
tekniker och utställnings-
rutiner inleder konstvåren i
Ekebyhovs slottsgalleri.

Skulptören Veronica Corn-
ils-Berg och fotografen Mats
Hallgren intar slottsgalleriets
fyra rum från den 19 januari
till den 3 februari.

Veronica Cornils-Berg,
som ställer ut för femte gång-
en i träslottet, bjuder på ett
mycket brett spektrum av
olika material och tekniker.
Vanligen förknippas hon
med stora strama glänsande
eller rostiga metallskulptu-
rer. Med dem vill hon för-
medla existentiella frågor om
varandet.

I årets utställning visar
hon också sin nyfikna bredd
med betydligt mjukare och
mindre verk: collage av
handgjort papper, små
smycken av resterna av trä-
slottets koppartak, råa mar-
morbitar från Grekland och
Italien och behandlad diabas.

FÖR MATS HALLGREN är det
utställningspremiär. Även
om han delvis är skolad i den
hyllade fotografen Christer

Strömholms fotoskola på 70-
talet, har fotokarriären mest
handlat om studiouppdrag
för svenska stora företag.

– Jag har länge velat få ägna
mer tid åt att fota det jag själv
känner för. Fotografyrket har
blivit alltmer nischat och

styrt av art directors,
vilket tagit bort mycket
av skaparglädjen. Tid-
igare handlade även
den här typen av foto-
uppdrag om fritt ska-
pande, säger Mats Hall-
gren.

Hans långa hund-
promenader ledde
honom för cirka tre år
sedan till den före detta
svinstian där Veronica
Cornils-Berg numera
har sin ateljé. När hon
fick se hans bilder,
bjöds Mats in som
medutställare i slotts-
galleriet.

– De flesta av färg-
bilderna jag visar i
slottsgalleriet har jag
tagit under mina pro-
menader med hunden i
Närlunda. Man kan
kalla dem ”Närgånget i
Närlunda” eftersom
det är närbilder på sånt
jag upptäckt, säger Mats
Hallgren.

Många av de små
upptäckterna är upp-

dragna i storformatet 70
gånger 100 centimeter. 

OVE WESTERBERG

FILMSTUDION | Intressant
filmvår med två klassiker
för Ekerö Filmstudios 
medlemmar.

Det är tradition att en film-
studio visar åtminstone en
klassiker varje säsong. Men
denna vår kommer Ekerö
Filmstudio att visa två! 

• Den ena är ett kärt
barndomsminne för många,
nämligen Rolf Husbergs
BBaarrnneenn  ffrråånn  FFrroossttmmoo--
ffjjäälllleett  från 1945 som visas
den 21 februari. Filmen byg-
ger på Laura Fittinghoffs
berättelse med samma
namn och var en av de för-
sta barnfilmerna som gjor-
des i Sverige. Den kopia
som visas nu är restaurerad
och gör rättvisa åt Sven
Nykvists vackra foto.

• Den andra klassikern
är FFyyrraa  ffuullaa  ffiisskkaarr av
bröderna Marx från 1933,
vilken blir säsongens avslut-
ningsfilm 24 april. Då visas
även en kortfilm av Leif
Furhammar, MMiinnnnss  nnii,
med klipp ur gamla filmer. 

YTTERLIGARE fem filmer
visas under våren. 

• Rumänien är ett film-
land som kommer med flera
unga uppmärksammade
regissörer. 24 januari visas
Comeliu Porumboius ÖÖsstteerr
oomm  BBuukkaarreesstt, en film med

typisk östeuropeisk skruvad
humor, som blickar tillbaka
på revolutionen då dikta-
torn Ceausescu störtades.

• En annan film som bli-
vit mycket uppmärksam-
mad är den tyska SSoopphhiiee
SScchhoollll  ––  ddee  ssiissttaa  ddaaggaarrnnaa.
Berättelse har utgångspunkt
i rättegången mot en ung
kvinna som vågade trotsa
Hitler och dela ut antinazis-
tiska flygblad under kriget.
Spelet mellan den anklaga-
de och förhörsledaren blir
både gripande och tänkvärt. 

• En helt annan tid, 1600-
talets Holland, möter man i
FFlliicc kkaa  mmeedd  ppäärrllöörrhhäännggee.
I denna andlöst vackra film
berättas historien bakom en
av Vermeers mest berömda
och gåtfulla målningar,
Flicka med turban. Visas
den 6 mars. 

• 27 mars görs ett hopp i
tiden till 2000-talets USA.
Woody Allens MMeelliinnddaa
oocchh  MMeelliinnddaa  kan ses både
som en komedi och tragedi.

• Den 10 april visas
CCiittrroonnttrräädd  oocchh  mmoottoorroolljjaa.
och handlar om mannen
som ville bli snabbast i värl-
den på en gammal motorcy-
kel.

Filmerna visas i Erskine-
salen i Kulturhuset. Med-
lemskort köps i entrén och
kostar 150 kronor för alla sju
filmerna.

Barnen från Frostmofjällen
och Bröderna Marx

Fotografen Mats Hallgren och skulptören Veronica Cornils-Berg ställer ut till-
sammans i Ekebyhovs slottsgalleri. Vernissage den 19 januari. 

Mjukare konst,
närgångna bilder



Öppettider: Coop Forum alla dagar 8–22. Systembolaget vardag 10–20, lördag 10–15, söndag stängt. Övriga butiker vardag 10–20, lördag 10–17, söndag 11–17. Avvikelser kan förekomma se www.brommacenter.se

Steg för steg skapar vi en ny shoppingupplevelse vid Bromma Flygplats.
Låt oss presentera vår senaste och lurvigaste nyhet: Bromma Zoomarknad,
Sveriges största zooaffär, har flyttat in i nya större lokaler!

Välkommen till den stora butiken på 1.700 kvm, med terrarium, fler än 800
akvarier (inkl. saltvattenakvarium) och massor av gulliga fi skar och djur.

Vi har nya hyresgäster ovanför ONOFF.
Välkommen Bromma Zoomarknad!



Snarkare har ökad risk för
stroke och hjärt-kärlsjukdom

Är Du i riskzonen?
Låt sömn- & och hjärtspecialisterna  

på Stockholm Heart Center hjälpa Dig

Stockholm Heart Center Vällingby
Pajalagatan 56, 2 tr 
162 65 Vällingby
Tfn: 08-505 215 80

Stockholm Heart Center City
Kungsgatan 38, 7 tr 
111 35 Stockholm
Tfn: 08-505 215 30

www.shc.se
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Vi läser tidnings- och tidskrifts artiklar, ser

dokumentära samhällsprogram på TV, lyssnar

på radions samhällsprogram m m. Allt detta

ger oss fakta och tolkningar om hur landet

styrs. Den oberoende journalisten bevakar och

undersöker hur den politiska makten används

och slår ner på lögner och vanstyre.

Medias mångfald garanterar att vi får alternativa bilder. Frågorna
diskuteras sedan av oss vanliga medborgare och vi kan dela ut
belöningar och bestraffningar vid nästföljande val. Medias verk-
samhet är av grundläggande betydelse för vår demokrati. Därför
är medias och journalisters möjligheter och rättigheter i demo-
kratiska samhällen grundlagsfästa. 

Det är bilden elever får av media och journalister vid
undervisningen i Samhällskunskap i den svenska
skolan. Och de flesta av oss tror eller hoppas att bilden
är sann. Vid stora och viktiga samhällsförändringar

borde vi medborgare fundera över den information vi kan och får
ta del av i medierna. Därför var Ceder-
skiölds presskonferens intressant. Den
bevistades av ett 30-tal journalister. Efter
Carl Cederskiölds presentation fanns
ganska gott om tid för frågor. Endast två
personer hade kritiska frågor om planens
centrala delar, en som är aktiv i Alternativ
Stad /Miljöförbundet Jordens Vänner i
Stockholm och så jag.

Efter presskonferensen frågade jag tre
journalister om de läst planen eller tagit del
av några kritiska remissvar. Ingen av dem
visste någonting. De var där för att referera

Carl Cederskiölds presentation. Journalisterna fungerade i prakti-
ken som Carl Cederskiölds språkrör. I skolan kallar man sådana
journalister för maktens megafoner 

Min analys av hela den Cederschiöldska planen för
Stockholmsregionens trafiklösning är denna: Planen
saknar helt politisk vilja att påverka utvecklingen.
Planen är enbart en anpassning till den utveckling

som kan väntas med utgångspunkt från önskemål av företag och
privatpersoner. Man har lyssnat till vad marknaden vill. Vad ska
man tycka om detta?

Redan den franske filosofen och samhällsvetaren Jean Jacques
Rousseau skrev 1762 boken: Om samhällsfördraget (Du contrat
social ou Principes du droit politique). Boken har påverkat all
politisk teori sedan dess. En av de centrala tankarna är att varje
människa har två olika roller; rollen som individ som ser till sitt
eget och sin familjs intressen i den aktuella livssituationen och
rollen som medborgare där man till exempel vid val till politiska
församlingar måste ha ett annat perspektiv – vad är bäst för
landets framtid?  

Varken Carl Cederschiöld, planens undertecknare eller
den samlade journalistkåren verkar ha funderat över de
mer övergripande politiska problemen. Hur ska planen
kunna leva upp till Riksdagens beslut om minskande

utsläpp med minst 20 % fram till 2020? Man medger att planen
tvärtom kommer att öka utsläppen med 78 % under denna tid!
Om inte Stockholm, Sverige och de rika länderna tar sitt klimat-
ansvar – vilka ska då göra det? Vi sitter ju i en bil som kör mot
avgrunden och bromssträckan minskar för varje år.

Varför måste politiken rätta sig efter marknadens kortsiktiga
krav? Varför kan inte demokratin i stället ta befälet över markna-
den.

Bertil Ottoson,
Lovö

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! Med den vill Mälaröarnas
Nyheter skapa en form för längre debatt och intryck med anknytning
till Mälaröarna. Max 3 600 tecken inklusive blanksteg.
• Att MN publicerar ett inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen
ställer sig bakom de åsikter som där framförs.

Journalister
garanterar

demokratin!
Eller…?

På den nya e-tjänsten hittar du utbudet 
av skolor i Ekerö kommun, 
både kommunala och enskilda. 
Önskar du skolbarnsomsorg (fritidshem) 
måste ansökan för detta göras på 
e-tjänsten Barnomsorg som också nås via 
www.ekero.se/barnoutbildning

Enkelt och smidigt!

Nu är det dags för skolval!

Användaruppgifter och information om skolvalet skickades till 
berörda föräldrar vid årsskiftet. Om du inte har fått informationen, 
kontakta nämndkontoret barn- och ungdom tel 560 39 100.

Från den 14 januari–15 februari 
ska du göra skolval till 
förskoleklass och år 6 på:
www.ekero.se/barnoutbildning

Tappströms hälsocentral har 
ändrat namn till

EKERÖ VÅRDCENTRAL

Öppettider:
Vardagar kl 08:00-17:00

Kvällsmottagning: 
Måndag och torsdag kl 17:00-20:00
Tidsbokning skall ske via telefon

Telefon 560 375 00

Fax 560 375 49

Återbudstelefon 560 375 70

Distriktssköterskorna 
nytt telefonnummer 560 375 00

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö

560 375 00

www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral
informerar
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GAMLA

HÅRTAPPEN

INGA PRISHÖJNINGAR!

BIRGITTA OCH SUSSI 

FORTSÄTTER MED OSS :)

www.hairandshop.se
08-560 33 606

Mälarötorg 14, Ekerö centrum

Hair & Shop är en kedja med ett flertal salonger runt om i storstockholm.
Alla salonger ligger i A-läge och affärsidén är att kunna leverera en helhet till

kunderna. Förutom hårvård, klippning, färgning mm har varje butik ett stort urval
av hårvårdsprodukter till försäljning. Fråga gärna vår kunniga personal.

ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG!

Drop in
och tidsbeställning
KLIPPNING FRÅN 270 KRONOR

ÖPPETTIDER
MÅNDAG-FREDAG

10.00-18.30

LÖRDAG 10-15



08-560 240 61 

      www.erikssonsglasmasteri.se  Svanhagen 179 75 Skå   www.ekerobilglas.se 

INRAMNING? 
     Öarnas bredaste sortiment 
                    av ramlist, 
           passepartout & glas! 

Vi hjälper dig att välja rätt!

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Däckspecialisten!
Michelin • Continental 
• Nokian

M
O
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D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

Från 35.000:- Till 185.000:-

Kulturstipendium 2008
Ekerö kommuns kulturstipendium har som syfte att 
stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom alla
områden av kulturell verksamhet.

Kulturstipendiet utdelas till personer eller till organisa-
tioner och sammanslutningar som är bosatta respektive
verksamma inom Ekerö kommun eller har annan 
särskild  anknytning till kommunen. 
Stipendiesumman för 2008 är 20 000 kr.

Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiater
skall lämnas till Ekerö Kommun, kulturnämnden, Box
205, 178 23 Ekerö senast den 15 februari 2008.
Ansökan skall innehålla de handlingar som sökanden
eller förslagsställaren önskar åberopa.

Upplysningar lämnas av Elisabet Lunde, 
08-560 39337

EKEBYHOVSBACKEN | Mälar-
öarnas eget fjäll, Ekeby-
hovsbacken, var återigen
först i Stockholmsregionen
med att bota det uppdäm-
da slalombehovet, glädjen
blev dock kortlivad.

Men entusiasterna i Mälar-
öarna Alpina Skidklubb,
MASK, lovar att täcka ”fjäl-
let” med ny konstsnö vid
närmaste köldknäpp.

Redan den 25 december
släpades de första snösugna
slalomentusiasterna uppför
Ekebyhovsfjället. 

Därmed höll man sig till
de senaste årens tradition att
vara först ut bland Stock-
holms åtta fjällkullar. Under
fyra dagar kunde backen hål-
las öppen innan ”det gröna
helvetet” slog till med regn
och vårliknande vindar.       

ETT KNIPPE ideellt arbetan-
de medlemmar i MASK hade
dessförinnan bemannat snö-
kanonerna under fyra dygn.
Men eftersom ”köldknäp-
pen” bara höll sig kring -1 till
-4 grader räckte konstsnö-
produktionen enbart till för
att täcka tävlingsbacken med
cirka 30 centimeter snö.

– Inte nog med att värmen

och regnet slog till, eländet
påskyndades av några öbor
som körde sina jeepar på top-
pen och i slutet av backen.
Kör man sönder den översta
snöskorpan smälter snön två
tre gånger snabbare. Vi vet
vilka de är men kan inte göra
så mycket eftersom vi inte
har några hållbara bevis,
säger Egone Seibel, driftan-
svarig för Ekebyhovsbacken.

Ekebyhovsbacken och
MASK fick under sin korta
snösejour rejäl marknadsfö-

ring av huvudstadens stora
tidningar, radiokanaler och
tv-kanaler. När den sargade
backen tillfälligt öppnades
den 6 januari direktsände
TV4 sina väderprognoser
därifrån, vilket lockade när-
mare 300 slalomsugna från
fastlandet till Ekebyhovs-
backen.

– Kul att bli så uppmärk-
sammad och få visa upp vår

fina anläggning. På sikt vill vi
professionalisera anlägg-
ningen ännu mer. Nu vet vi
att allt fungerar och står redo
med snökanonerna så fort
kylan kommer tillbaka och
håller i sig några dar, Egone
Seibel.

FÖR KLUBBENS 250 barn
och ungdomar som väntar på
att få tävla i Stockholmsback-

arna är tävlingssäsongen
mycket oviss, om inte kylan
anländer snarast.

– Troligen blir antalet täv-
lingar färre i år, några flyttas
också till snön norröver. Vi
har däremot haft en bra för-
säsong med bland annat fem
träningsläger på snö. Trots
att vintern inte anlänt än är
medlemstrycket fortfarande
stort, med kö till flera av trä-
ningsgrupperna. Nu väntar
vi bara på kylan så att vi kan
komma igång i vår hemma-
backe, säger Tom Rapaport,
ordförande i MASK.

FÖRUTOM Vinterstadion i
Saltsjöbaden är Ekebyhovs-
backen Stockholms enda
ideellt klubbdrivna skidan-
läggning i regionen. Övriga
har antingen kommunalt
anställda eller andra stora
intressenter som stöder
verksamheten. För MASK:s
del hänger därför överlevna-
den på att intäkterna från
liftkortsförsäljningen täcker
omkostnader och framtida
investeringar. Bland mycket
annat kommer det en rejäl
elräkning varje gång man
haft snökanonerna igång.

OVE WESTERBERG

MASK längtar efter vinterkyla

’’Vi står redo
med snökanon-
erna så fort
kylan kommer
tillbaka”

Längtan efter snö och kyla är mycket stor för Egone Seibel, driftansvarig för Ekebyhovsbacken.

KOMMUNEN | Martin Rask
och Oscar Briland från för-
eningen Repet fick
vid kommunfull-
mäktiges sam-
manträde den 18
december kultur-
nämndens ung-
domsledarstipen-
dium 2007. Stip-
endiet, på 15000
kronor fick de
främst för sina in-
satser att entusias-
mera ungdomar
att starta olika rockband i
Ekerö kommun. 

Ett axplock ur Kultur-
nämndens motivering löd:
“Martin och Oscar tog
under våren 2005 initiativet

att starta föreningen Repet
med syfte att ge möjlighet

till ungdomar att
spela rock. Två år
senare finns en
livskraftig förening
med 10 olika rock-
band och ett 40-tal
ungdomar som
spelar alla dagar i
veckan i Ekeby-
hovsskolans loka-
ler. Föreningen
drivs på ett före-
dömligt sätt och

Martin och Oscar är inspira-
tion för andra ungdomar
som tar egna initiativ och
visar att det är möjligt att
åstadkomma en eftertraktad
verksamhet."

Kulturstipendium till 
musikföreningen Repet

KOMMUNEN | Ekebyhovs
förskola mottog den 18
december kommunens mil-
jöstipendium “för sitt uthål-
liga och engagerade natur-
och miljöarbete med unga
Ekeröbor.” Stipendieutdelare
var miljönämndens ordfö-
rande Kjell-Erik Börjesson
(c). Miljönämndens motive-
ring lyder så här: "Barnen får

genom denna verksamhet en
tidig kontakt med och kun-
skap om naturen och miljön i
vår kommun. Även i inom-
husverksamheten är barnen
och personalen starkt enga-
gerade i temaarbeten om mil-
jön. Engagemanget kommer
föräldrar, släkt och vänner till
del genom redovisningar på
den årliga vårfesten."

Miljöstipendiet till Ekebyhov

AKTIVITETSHUS | Ekeröbon
Roy Olofsson har startat en
namninsamling för att få till
ett ’’mångaktivitetshus”.

– Det har länge pratats om
behovet av mötesplatser. Nu
är det dags att sätta ner foten
för att något ska hända. 60
procent av våra ungdomar är
inte engagerade i förenings-
livet, och de ska inte behöva
åka till stan för att mötas. De
flesta av dem väljer ju inte fri-
tidsgården eller biblioteket.
Därför är det viktigt att få till
ett mångaktivitetshus där
inte föreningslivet dominerar
och som blir en mötesplats
för alla mälaröbor oavsett
ålder. Vi är många som trött-
nat på att det aldrig händer

något, säger Roy Olofsson.
Roy Olofsson började med

att sprida sitt budskap utifrån
sin egen maillista. Sprid-
ningseffekten verkar lyckad,
eftersom undertecknarna
ständigt blir fler. I skrivande
stund har drygt 400 anslutit
sig till uppropet. 

På webbsidan för namn-
insamlingen (www.namn-
insamling.com/mangaktivi-
tetshus_i_ekero_kommun)
står bland annat ’’En hall
för teater-, näringslivs- och
idrottsarrangemang som runt
sig har till exempel bowling-
banor, servering, danslokal,
utrymme för schack, musik
och spontanaktiviteter.” 

OVE WESTERBERG 

Namninsamling för ett
”mångaktivitetshus”

Oscar Briland

Ekebyhovs förskola erhöll våren 2006 miljöutmärkelsen Grön Flagg.
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Vi har öppet: 

Måndag-fredag: 6.30 – 18.00, Lördag: 9.00 – 14.00

Tel 560 241 00, Fax 560 242 98
www.faringsotra.se. E-post: info@faringsotra.se

Utgående UTSTÄLLNINGSMÖBLER 

1/2 priset

Hafa Badrum 

20%
på ALLT!

DANSANI Badrum 

15%

Byt badrum NU!
Mobil: 070-260 16 24 ●● Tel & Fax 08-560 466 00

Försäljning    Service    Installation
Värmepumpar & Kylanläggningar

Välkomna till vår butik!
Hemvärnsvägen 1 i Stenhamra centrum

ÖPPET: lördagar 9-14, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök.

Stort sortiment av VÄRMEPUMPAR
fr 15.995:- (Standardinstallation ingår!)

Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Aermec

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR
Nu ett konkurrentkraftigt alternativ till bergvärme!

Spara upp till 2/3 av uppvärmningskostnaden.

Daikin Altherma

08-560 313 10 ● Ekerö centrum ● Snett e
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.0

Legitimerad optiker  ● Kontaktlinser  ● Terminalg
Specialglasögon Modebågar  ● Synhjälpmedel  ● Snabba

Med kvalitetsglas från

Med kvalitetsglas från

Märkes- och Kvali

på alla bågar

Gäller vid köp av kompletta glasögon 
med fullbehandlade glas från HOYA

t.o.m 16/2 -08. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. www.scandinavianeye
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svarig för Ekebyhovsbacken.
Ekebyhovsbacken och

MASK fick under sin korta
snösejour rejäl marknadsfö-
ring av huvudstadens stora
tidningar, radiokanaler och
tv-kanaler. När den sargade
backen tillfälligt öppnades
den 6 januari direktsände
TV4 sina väderprognoser
därifrån, vilket lockade när-
mare 300 slalomsugna från
fastlandet till Ekebyhovs-
backen.

– Kul att bli så uppmärk-
sammad och få visa upp vår
fina anläggning. På sikt vill vi
professionalisera anlägg-
ningen ännu mer. Nu vet vi
att allt fungerar och står redo
med snökanonerna så fort
kylan kommer tillbaka och
håller i sig några dar, Egone
Seibel.

FÖR KLUBBENS 250 barn

och ungdomar som väntar på
att få tävla i Stockholmsback-
arna är tävlingssäsongen
mycket oviss, om inte kylan
anländer snarast.

– Troligen blir antalet täv-
lingar färre i år, några flyttas
också till snön norröver. Vi
har däremot haft en bra för-
säsong med bland annat fem
träningsläger på snö. Trots
att vintern inte anlänt än är
medlemstrycket fortfarande
stort, med kö till flera av trä-
ningsgrupperna. Nu väntar
vi bara på kylan så att vi kan
komma igång i vår hemma-
backe, säger Tom Rapaport,
ordförande i MASK.

FÖRUTOM Vinterstadion i
Saltsjöbaden är Ekebyhovs-
backen Stockholms enda
ideellt klubbdrivna skidan-
läggning i regionen. Övriga
har antingen kommunalt
anställda eller andra stora
intressenter som stöder
verksamheten. För MASK:s
del hänger därför överlevna-
den på att intäkterna från
liftkortsförsäljningen täcker
omkostnader och framtida
investeringar. Bland mycket
annat kommer det en rejäl
elräkning varje gång man

ngtar efter vinterkyla

’’Vi står redo
med snökanon-
erna så fort
kylan kommer
tillbaka”

är mycket stor för Egone Seibel, driftansvarig för Ekebyhovsbacken.
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KOMMUNEN | Ekebyhovs
förskola mottog den 18
december kommunens mil-
jöstipendium “för sitt uthål-
liga och engagerade natur-
och miljöarbete med unga
Ekeröbor.” Stipendieutdelare
var miljönämndens ordfö-
rande Kjell-Erik Börjesson
(c). Miljönämndens motive-

ring lyder så här: "Barnen får
genom denna verksamhet en
tidig kontakt med och kun-
skap om naturen och miljön i
vår kommun. Även i inom-
husverksamheten är barnen
och personalen starkt enga-
gerade i temaarbeten om mil-
jön. Engagemanget kommer
föräldrar, släkt och vänner till

Miljöstipendiet till Ekebyhov

AKTIVITETSHUS | Ekeröbon
Roy Olofsson har startat en
namninsamling för att få till
ett ’’mångaktivitetshus”.

– Det har länge pratats om
behovet av mötesplatser. Nu
är det dags att sätta ner foten
för att något ska hända. 60
procent av våra ungdomar är
inte engagerade i förenings-
livet, och de ska inte behöva
åka till stan för att mötas. De
flesta av dem väljer ju inte fri-
tidsgården eller biblioteket.
Därför är det viktigt att få till
ett mångaktivitetshus där
inte föreningslivet dominerar
och som blir en mötesplats
för alla mälaröbor oavsett
ålder. Vi är många som trött-

nat på att det aldrig händer
något, säger Roy Olofsson.

Roy Olofsson började med
att sprida sitt budskap utifrån
sin egen maillista. Sprid-
ningseffekten verkar lyckad,
eftersom undertecknarna
ständigt blir fler. I skrivande
stund har drygt 400 anslutit
sig till uppropet. 

På webbsidan för namn-
insamlingen (www.namn-
insamling.com/mangaktivi-
tetshus_i_ekero_kommun)
står bland annat ’’En hall
för teater-, näringslivs- och
idrottsarrangemang som runt
sig har till exempel bowling-
banor, servering, danslokal,
utrymme för schack, musik

Namninsamling för ett
”mångaktivitetshus”

Ekebyhovs förskola erhöll våren 2006 miljöutmärkelsen Grön Flagg.
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Börja 
spela golf

2008!
Nybörjarkurs och Medlemskap

Troxhammar Golfklubb
1.995:-

Tel. 08 560 206 10
www.troxhammargk.se

Bryggavägen 109  ● Tel 560 341 85

Färingsö
Djurklinik

Docent VMD Gunnela Ljunggren

Kirurgi  Medicin Röntgen

Mottagning efter överenskommelse

560 427 27
Wentholmens gård

Välkommen till oss!

KATT & HUND

Erbjudandet gäller endast i butik tom 3/2 eller så långt lagret räcker.

Ekeröblomman, Mälarö Torg 14

LÅT  DINA
SINNEN BLOMMA

30
tulpaner
99:–

(Ord pris 195:–)
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MÄLAREN | Mälaröarnas tre
sjöräddningsstationers
bokslut för säsongen 2007
visar att man behövs allt-
mer. Totalt for man iväg på
107 uppdrag, vilket är 39
fler uppdrag än året före.

Jämfört med åren dessförin-
nan, då bara Munsö sjörädd-
ningsstation fanns, har upp-
dragen ökat med mer än 100
procent. 

– Vad den stora ökningen
beror på är lite svårt att sia
om. En anledning är säkerli-
gen att fler båtar numera
patrullerar, de brister de då
upptäcker innan det blir
något haveri räknas också in i
statistiken. Under de två
säsonger, som även substa-
tionerna Munsö-Tappen och
Munsö-Tufa har funnits, har
det visat sig att den så kallade
närhetsprincipen varit väl-
digt lyckad.

– Det märkliga är dock att
de allvarliga fallen, Search
and Rescue, där Sweden
Rescue larmar oss, har ökat
med cirka 45 procent i
Mälaren. I Stockholms
Skärgård har dessa ökat med
cirka 90 procent. Hur detta
kommer sig analyserar man
just nu på Sjöfartsverket,
säger Palle Forell, som föru-
tom upplysningsman på sjö-
räddningsstationen Munsö
också är regionsansvarig för
SSRS i Mälaren.

EN AV ANLEDNINGARNA är
att Sverige är ett av världens
båttätaste länder, och att
antalet fritidsbåtar blir allt
fler. Idag finns drygt en mil-
jon fritidsbåtar i Sveriges
vatten. Bland dessa finns det
många nya oerfarna båtägare
som försett sig med kraft-
fulla fartvidunder. 

Med tre stationer i kom-
munen är Munsö RS en av
Sveriges största stationer. 

– Närmare 100 ideellt arbe-
tande besättningsmän, sex
båtar, ett miljösläp och en
svävare gör att vi har en oer-
hörd potential i Mälaren.
Mina intentioner är att starta
upp ytterligare tre stationer i
Mälaren. Dels mitt i Mälaren
i Strängnäs, samt i området
runt Köping dit Västerås RS
idag har ganska långt till.
Dessutom skulle det behö-
vas en station uppe på Ekoln

i närheten av Uppsala. Vi vill
ju att Mälaren skall vara en av
Sveriges i särklass säkraste
sjöar att segla på. Hjälpen
skall alltid finnas oavsett var
du befinner dig i sjön, säger
Palle Forell.

MÄLARÖARNAS TRE rädd-
ningsstationer är numera var
och en unik i sitt slag då de
har en specialitet som varu-
märke. Munsö har ett miljö-

räddningsläp för att kunna
rädda den marina miljön, Rs
Munsö-Tappen har en dag-
grupp som kan patrullera i
vattnen nära huvudstaden
och Rs Munsö-Tufa har en
svävare redo när väl den för-
rädiska issäsongen börjar. 

– Rescue Amalia Wallen-
berg, som har Munsö som
hemmahamn, är för närva-
rande på västkusten för att
uppgraderas. Närmare en
miljon kronor satsas på
henne för att hon ska bli lik-
värdig alla andra nya så kalla-
de 12:or. Rs Munsö-Tufa som
har en så kallad MOB båt,
skänkt av Wallenius rederiet,
saknar dessvärre radar.
Därför söker vi nu sponsorer
för att förse stationen med en
så kallad 8:a, så att hon kan
bege sig ut när det är tjocka.  

OVE WESTERBERG

Alltfler sjöräddningsuppdrag i Mälaren
’’Närmare 
etthundra ideellt
arbetande
besättningsmän,
sex båtar, ett
miljösläp och en
svävare gör att
vi har en oer-
hörd potential
i Mälaren.”

Rescue Amalia Wallenberg med skeppshund

Villaägare med
elvärme får råd

ENERGI | Ekerö kommuns
energirådgivare bjuder
den 28 januari in till en
tvåtimmarsträff under
rubriken ”Efter elvärmen”.

Det kostnadsfria seminariet
vänder sig främst till alla
småhusägare på Mälaröarna
som har direktverkande el
som värmekälla. Bland
annat besvaras frågor som:
Ska jag välja värmepump,
pellets, solvärme eller något
annat system? Kan jag sätta
in ett vattenburet system?
Hur mycket energi kan jag
spara med andra effektivise-
ringsåtgärder? Vilka bidrag
finns att söka och hur fun-
gerar den kommande ener-
gideklarationen som krävs
vid försäljning från 1 januari
2009?

– INTRESSET bland små-
husägare med elvärme har
varit rekordstort. Energi-
rådgivningen har diskuterat
uppvärmning och energief-
fektivisering med över 255
hushåll i Ekerö. Vi har talat
med fastighetsägare i områ-
den där de flesta husen
byggdes med direktverkan-
de elvärme. 91 procent har
fortfarande elvärme men 24
procent har kompletterat
med en luftvärmepump. 47
procent har gjort andra olika
energieffektiviseringsåtgär-
der, säger miljösamordnare
Angelica Aronsson.



Tel: 560 310 11

Växthusvägen 24, 178 34 Ekerö

● Klassisk Ansiktsbehandling (90 min) .... 390:-

● Aha-behandling ................................. 260:-

● Frans & brynfärgning inkl. plock...... 180:-

● Fotvård inkl. fotmassage .................. 260:-

● Manikyr inkl. paraffin......................... 260:-

● Nagelförlängning .............................. 540:-

● Helkroppsmassage (60 min) ................. 360:-

● Vaxning hela ben & bikini ................ 290:-

● Soldusch helkropp ............................ 230:-
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MÖT VÅREN!

TROXHAMMAR BUTIKSBY, SKÅ 560 406 00

TJEJKVÄLL!
Helkväll med Prof. dipl. Make-
up Artist Marina Stahre. Smink, 
mingel, snacks & dryck med vän-
innorna. Boka er kväll! 400 kr/pers

Valfri 
ANSIKTS-
BEHANDLING
450 kr
(med frans- och 
brynfärg 600 kr)

HÅRFRI 
FRAMTID!?
Helt smärtfri IPL-metod. 
Resultatgaranti!
1/2 priset på 1:a behandlingen.

Stora Blå utökar!
Vi söker Dig fotvårdare.
Eget behandlingsrum erbjuds.

ord. pris 650 kr

ÅRÅR

Boka en privat konsultation hos Nimue-specialisten

den nya generationens 
derma-cosmeceutical hudvård

Välkommen att boka en privat 
Nimue-konsultation!
Den 7 februari får vi besök av Nimue-experten 
Helena Bengtsson. För 495:– får du en 45 
minuters ansiktsbehandling med hudanalys.
Du får även välja ut valfria produkter för den 
summan. Vi ger 20% rabatt på hela Nimue-
sortimentet.

www.nimue.se

Tunnlandsvägen 11, 1 tr
178 37 Ekerö

08-560 357 27
www.anias.se

Välkomna till:

Ansiktsbehandling ● Frans- & brynfärgning ● Manikyr 
Nagelförlängning ● Vaxning ● Fotvård ● Hårstyling ● Make-Up

FriskvårdCenterFriskvårdCenter

MÅ BRA DAG
Söndag 27/1 kl 10-17

Låt dig inspireras
av gratisaktiviteter 

hela dagen

●● Provsmaka unika närings- och 
träningsprodukter.

●● Få 10 minuter massage eller 
akupressur

●● Träffa terapeuterna och få en 
konsultation: Massage - Naprapati - 

Akupressur - Zonterapi - Bodyharmony -

Hypnoterapi

●● Prova Vibrationsträning
●● Prova Tempurs nya kudde
●● Lotteri - Erbjudanden mm

Aktivitetsschema
10.15 Morgon yoga            
11.00 Senior yoga                       
11.45 Hatha yoga              
12.30 Gravid yoga 

+ profylaxträning           
13.15 Pilates

Akupressur (föredrag)
14.00 Vibrationsträning 

(föredrag)
14.45 Hatha yoga
15.30 Pilates
16.15 Kundalini yoga

Välkomna!
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Ingen föranmälan. Titta i schemat på hemsidan, vilket pass som tilltalar dig. 

Ingen är för gammal för att börja träna kampsport.
Mer informtation på www.ekerobudo.com
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INNEBANDY | Det blev
som väntat en ojämn
drabbning när Färingsö-
lagen Skå IK och Mälarö
IBK möttes för andra
gången i gärdsgårds-
serien.

Skå IK har siktet in-
ställt på att ta sig till divi-
sion 5. Det relativt ny-
bildade Mälarö IBK är ett
kompisgäng som mest
spelar för motionens
skull i väntan på fot-
bollssäsongen. Så resultatet från deras möten, 15-3
och 11-6, verkar helt i sin ordning. 

– För några år sedan spelade Skå i trean, men på
grund av spelarbrist och och en hel del oflyt rasade
vi genom seriesystemet. Tillsammans med junio-
rerna är vi idag tjugo spelare som siktar på första-
platsen och division 5, säger Bobo Angerfeldt. 

MMäässttaarreenn  YYeessssii  ffrråånn  EEIIKK
INNEBANDY | Ekerö IK:s 15-åriga innebandytalang
Jessica ”Yessi” Lindberg var med och bärgade
SM-guldet till Stockholms stadslag den 4-6
januari i Västerås.

Det oförglömliga innebandyminnet blev också en
efterlängtad revansch för Stockholmsinnebandyns
tjejer, som dessförinnan bärgade guldet för elva år
sedan. Även EIK:s innebandy fick ett bevis på att
man fostrat sitt flicklag 92 i rätt anda, för det finns
ytterligare ett gäng talangfulla 92-tjejer i klubben.     

Jessica som gjort en ovanligt snabb karriär i inne-
bandybranschen började med spelet för fyra år
sedan. Som 14-åring fanns hon med i EIK:s A-lag,
där hon numera är ordinarie. Andra halvan av året
är det fotboll i Skå 91/92 som gäller.

– Hon har utvecklats väldigt mycket det senaste
dryga året. Vi som spelar med henne i EIK tycker att
hon har seriens vassaste skott och en mycket bra
teknik, säger lagkompisen Sara Adamek, som själv
fanns med och tog guld med Stockholms stadslag
ett par år innan Jessica föddes.
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���� DET HÄNDER TILL 4 FEBRUARI

FOTBOLL |  Folksambollen: Inomhusturnering i
Allhallen den 1-3 februari för herrlag i div 3-7 och
damlag i div 2-4. Ungdomsturnering på nätterna.

HANDBOLL |  Herrar div 4 östsv. södra:
3 feb kl 15.15 Bollhallen: Skå IK-Sannadals HK.

INNEBANDY |  Damer div 3 norra:
2 feb kl 13.45 Bollhallen: Ekerö IK-Töjnan IBK.
Herrar div 4 norra: 27 jan kl 18.15 Bollhallen:
Ekerö IK-Nyboda IBK.
Herrar div 4 norra: 2 feb kl 15.15 Bollhallen: 
Skå IK-Ängby IF.

ISHOCKEY |  Herrar div 1 vår: 30 jan kl 19
Allhallen: Skå IK-Nacka HK.
Herrar div 3A: 27 jan kl 16:30 Vikingahallen:
Ekerö IK-Eskilstuna HC 
• 3 feb kl 19.30 Vikingahallen: Ekerö IK
–Stortorparna IF.

ISHOCKEY | Efter att ha
varit mycket nära att skräl-
la sig ända in i Allettan föll
Skå på fel sida strecket
efter tre avslutande förlus-
ter i grundseriens division
1 D, vilket resulterade i en
sjätteplats.

Bara att ha varit uppe och
tampats i tabelltoppen borde
hålla skrällstatus. Speciellt
med tanke på att lilla Skå
ställs mot en del storsatsande
klubbar där flera av spelarna
avlönas. Skås trupp innehål-
ler dessutom, till skillnad
från många av konkurrenter-
nas, cirka 60 procent spelare
med rötterna i Skå.

– Visserligen har sektionen
en mycket bra ekonomi för
närvarande, men det finns
inga pengar till att ge spelar-
na något annat än reseersätt-
ning. För A-lagets del ser det
mycket bra ut nu när tidigare
långtidsskadade Mikael
Kroon och Christian Tamber
är tillbaka i spel, samt att
Markus Modig återvänder
till laget efter att ha spelat i
Ekerös representationslag
sedan början av säsongen,
säger Tommy Berglind, ord-
förande i Skå IK hockey.

Hampus till AIK
Dessutom får Skå, tack vare
samarbetsavtalet med AIK,
låna in spelare från deras J20
lag, januari ut. I avtalet ingår
också att Skåspelare ska få
pröva på spel i AIK. Hampus
Engzell är nu den första
Skåspelare som lämnar trup-
pen och kliver över i AIK:s
A-lag, där han ska tillbringa
resten av säsongen.

– Detta är otroligt roligt för
Hampus som alltid varit
otroligt ambitiös och trä-
ningsvillig. Vi önskar hon-

om lycka till, säger tränaren
Jan Tauberman.

Nu tar Skå sikte på fort-
sättningsseriens bakdörr,
förstaplatsen, som i förläng-
ningen kan leda ända upp i
Allsvenskan. Totalt tio om-
gångar ska spelas av seriens
sex lag fram till och med den
17 februari. Ettan hamnar i
play off spel mot de högre
höjderna, medan femman
och sexan får kvala sig kvar
mot segrare i division 2. För
de övriga tre lagen är division

1 platsen säkrad och säsong-
en över.

I skrivande stund, när tre
omgångar spelats, ligger Skå
tvåa efter Nacka, som beseg-
rade Skå med 6-2. Ett resultat
som inte speglade matchbil-
den, bland annat gjordes
deras två sista målen i öppen
kasse.

Mot Trångsund blev det ett
betydligt tätare möte med
lyckad utgång, där slitvargen
Micke Sandberg avgör med
sitt 3-2 mål. Drabbningen

mot Arlanda Wings i
Allhallen den 13 januari bjöd
på mycket sevärd dramatik.
Efter att ha tagit en till synes
trygg lening med 2-0 i början
av andra perioden lyckas ett
tokkämpande Arlanda ta sig
till 2-3. Skå dubblerar plöts-
ligt glöden i tredje perioden
och bjuder upp till ett sällan
skådat och välregisserat spel.
5-1 i mål och 23-12 i skott i
sista perioden leder till
Skåseger med 7-4. 

– Den familjära stämning-

en i Allhallen, där alla känner
alla och ställer upp för
varandra, är säkerligen också
en av orsakerna till att vi har
ett så framgångsrikt A-lag.
Jag skulle också gärna vilja se
ett ännu bättre samarbete
med Ekerö IK. Målet är ju att
vi ska hjälpa varandra så att
våra ungdomar inte ska
behöva åka över bron för att
spela hockey, säger Tommy
Berglind.

OVE WESTERBERG

SSkkååss  hhoocckkeeyyhheerrrraarr  ssiikkttaarr  hhööggtt  iiggeenn

Skå IK:s Hampus Engzell fortsätter sin hockeykarriär i Allsvenskan och AIK.

Tv Magnus Olsson, Mälar
IBK och Max Eklöf , Skå IK.

’’’’MMåålleett  äärr  jjuu  aatttt  
vvii  sskkaa  hhjjäällppaa
vvaarraannddrraa  ssåå  aatttt
vvåårraa  uunnggddoommaarr
iinnttee  sskkaa  bbeehhöövvaa
ååkkaa  öövveerr  bbrroonn  fföörr
aatttt  ssppeellaa  hhoocckkeeyy’’’’



Dags för ny bil?

Låna enkelt med 

vårt avbetalningsköp. 

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Välkommen.

www.handelsbanken.se/ekero

Färingsö - Stenhamra
Utgångspris: 2 375 000 kr
Adress: Ramundvägen 21

Mäklarens beskrivning: Rymlig tvåplansvilla i 
bra skick med trevligt läge i området. Byggd 
1971, sex rum och kök, carport + förråd. Härligt 
generösa ytor, braskamin, luftvärmepump, öp-
pen planlösning, stort vardagsrum i vinkel, fem 
bra sovrum. Stor balkong. Få bärande innerväg-
gar gör det lätt att omdisponera planlösningen.

Färingsö - Stenhamra 
Utgångspris: 1 695 000 kr
Adress: Rågvägen 7

Mäklarens beskrivning: BESIKTIGAD. Välpla-
nerad med garage. 140 + 25 kvm, sex rum och 
kök, nya fönster, plan trevlig trädgårdstomt 
och stensatt solig uteplats med västerläge. Nära
busshållplats, strövområde och båthamn. Visst 
renoveringsbehov föreligger.

Färingsö - Stenhamra 
Utgångspris: 1 795 000 kr
Adress: Axvägen 16

Mäklarens beskrivning: BESIKTIGAD. Välpla-
nerad enplansvilla med garage och carport i 
populärt område. 131 kvm fem rum och ljust 
kök med stor matplats. Ogenerad atriumgård, 
flera uteplatser. Nära båthamn, strövområde och 
buss. Visst renoveringsbehov.

Färingsö - Kungsberga 
Utgångspris: 1 975 000 kr
Adress: Kungsbergavägen 17 “Lillängen”

Mäklarens beskrivning: BESIKTIGAD. Lantligt
belägen villa med källare, byggår 1972. 111 + 
111 kvm. Stort garage om 72 kvm byggår 2000. 
Bergvärme, tre till fyra sovrum, vardagsrum, 
gillestuga och braskamin. Tomt om 3 690 kvm.
Nära skolor, affär, ridstall och buss.
VR-visning

Ekerö - Väsby 
Utgångspris: 3 475 000 kr
Adress: Klövervägen 11

Mäklarens beskrivning: BESIKTIGAD. Teglad,
fräsch souterrängvilla med garage. Bästa läget 
i området. 174 + 62 kvm. Braskamin, bastu, 4-5 
sovrum. Vardagsrum och allrum. Mycket är re-
noverat – bl a kök och badrum. Nära skolor, IP, 
skidbacke, stall och buss. 
VR-visning

Färingsö - Ölsta - Ilända 
Utgångspris: 1 975 000 kr
Adress: Rönnebovägen 21

Mäklarens beskrivning: Styckningsbar stor fin 
trädgårdstomt / hage om tot 6 031 kvm. Avlopp
klart till ett hus. Idag bebyggd med äldre bo-
stadshus i dåligt skick. Lantligt läge nära buss-
hållplats, ca 1 km till bad och ca 2 km skola.
VR-visning

Färingsö - Stenhamra
Utgångspris: 2975 000 kr & 3 175 000 kr
Adress: Klubbstigen 9 A och 9 B 

Mäklarens beskrivning: Modernt och välplanerat
enplanshus som rymmer sex rum och kök! Här 
har barn-/tonårsavdelningen ett eget allrum. 
Separat avdelning för föräldrarna med sovrum
och anslutande badrum. I centrum av huset finns
en stor öppen yta med braskamin och tak i nock
som ger rymd och volym åt kök och vardagsrum.

Ekerö - Gällstö 
Utgångspris: 4 700 000 kr
Adress: Syrénvägen 4 A

Mäklarens beskrivning: NY arkitektritad, ljus
och stilren enplansvilla med underbar rymd. 183 
+ 13 kvm. Fem meter i tak, loft, stora fönster,
parkett, ekdörrar och golvvärme. Kök och bad-
rum ingår ej. Plan tomt 836 kvm nära buss, färja 
och slalombacke. VR-visning

Färingsö - Stenhamra 
Utgångspris: 1 825 000 kr
Adress: Klevbergsvägen 69

Mäklarens beskrivning: BESIKTIGAD. Välplane-
rad grändvilla med lugnt centralt läge. 131 kvm.
Kök med matplats, vardagsrum med braskamin,
fyra till fem sovrum, separat wc/dusch, insyns-
skyddad atriumgård, separat förråd och två ute-
platser. Garage i länga.

Färingsö - Stenhamra
Utgångspris: 2 375 000 kr
Adress: Ramundvägen 21

Mäklarens beskrivning: Rymlig t
bra skick med trevligt läge i o
1971, sex rum och kök, ca
generösa ytor, braska
pen planlösning  s
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gar gör de
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Ekerö - Gällstö
Utgångspris: 4 700 000 kr
Adress: Syrénvägen 4 A

Vill du ha din bostad till
salu eller vill du ha den såld?

Vi söker nu nya uppdag. 
Välkommen!

Ekerö - Sandudden
Utgångspris: 2 695 000 kr
Adress: Siltgränd 12

VR-visning

Mäklarens beskrivning: BESIKTIGAT. Välplanerat tvåplans kedje-
hus från 2000 i mycket populärt område nära Mälaren. 106 kvm,
tresovrum, stort vardagsrum, kök med matplats, två badrum, 
braskamin, uteplats, carport, förråd och fjärrvärme. Nära skolor
bad och båthamn.

Färingsö - Ölsta
Utgångspris: 695 000 kr
Adress: Ölstavägen 104
Tomtarea: 1 830 kvm

VR-visning

Mäklarens utlåtande: Plan, vackert belägen tomt om 1 830 
kvm i det öppna Mälarölandskapet vid ängar, hästhagar och 
busshållplats. Ca 3 km till affär och 1,5 km till skola och bad.
Positivt förhandsbesked om att bygga villa. Kostnad för eget
V/A tillkommer.

Mäklarhuset Ekerö
Sophia Åkerman 0707-60 46 63, 08-560 446 63
Johan Siönäs 0708-10 12 24, 08-560 446 63
Svanhagen (Skå) www.maklarhuset.se/ekero



Cyklade du efter brandbilen som liten, 
är du stresstålig, noggrann och serviceinriktad,
Är du rätt person för oss?

SpångaMälarö lastbilcentral AB är ett service-
företag inom schakt, entreprenad och distribu-
tion med kontor på Ekerö.

Vi söker en

Transportledare/säljare
Du kommer tillsammans med våra två andra
transportledare att ansvara för att uppfylla våra
kunders krav och förväntningar. 
Arbetet innebär främsta att fördela transport-
och maskinresurser.

Du kommer att ha mycket kontakt med kunder,
förare och leverantörer varför vi ser det som vik-
tigt att du är utåt- och serviceinriktad.
Under vissa perioder arbetar vi i ett högt tempo
vilket också innebär att du är stresstålig och
noggrann.

Vi arbetar för jämställdhet och ser gärna en
kvinnlig sökande.

Din ansökan med bifogat CV skickar du till:

SpångaMälarö Lastbilcentral AB
Göran Nilsson
Bryggavägen 102, 178 31 Ekerö
goran.nilsson@smlbc.se
Tel. 08-564 109 50, www.smlbc.se

Skolmåltidsbiträde
Arbetsplatsen
Ekerö kommun är en ekokommun som ligger i östra Mälaren, alldeles vid gränsen till Stockholm. Här bor cirka 
24 500 personer; många av dem är unga. Här finns rika möjligheter för den som är intresserad av friluftsliv och
kultur. Två av Sveriges 14 världsarv finns i Ekerö kommun. Det är Birka-Hovgården samt Drottningsholmsområdet.
Det är ingen tillfällighet att Ekerö kommun också kallas för Kulturens övärld, vilket är vårt registrerade varumärke.
Den offentliga organisationen Ekerö kommun ansvarar främst för verksamheten inom förskolan och skolan, omsor-
gen om äldre och handikappade, olika myndighetsuppgifter t.ex. inom bygg- respektive miljö- och hälsoskyddsom-
rådet samt har en aktiv roll inom kulturen. Med kulturens hjälp vill vi bygga broar mellan människor och forma ett
bra samhälle för alla. 

MATPRODUKTION består av 14 köksenheter i Ekerö kommuns skolor och förskolor. I vår enhet är vi ca 40 glada
kollegor. www.ekero.se

Arbetsuppgifter
Vi söker dig skolmåltidsbiträde som ska arbeta inom Matproduktion med placering i Stenhamra skola. 
Du ska vara behjälplig i köket med alla förekommande sysslor såsom matlagning, grönsaksberedning, disk och
servering.
I Stenhamra skola serverar vi unch och mellanmål till ca 280 elever/dag. 
I köket finns tre medarbetare som ser fram emot en pigg och glad kollega. Du kommer också att tillhöra den stora
gruppen inom Matproduktion med ungefär 40 medarbetare.

Tjänsten är ett vikariat med eventuell möjlighet till en tillsvidareanställning inom Matproduktion.

Anställningsform:
Vikariat. Tillträde snarast - 2008-06-15. Sysselsättningsgrad 75% el enligt överenskommelse.

Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom storkök. 
Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och är serviceinriktad mot våra kunder, både barn och vuxna.

Upplysningar: Eva Rickberg, RE-chef. Telefon 08-560 39 189. Mobil 073-660 41 89.

Fackliga representanter: 
Kommunal - Margit Hammarström. Telefon 08-560 391 76. Mobil 073-660 40 27.

Ansökan:
Senaste ansökningsdag 2008-01-29. Arbetsgivarens referensnummer 08/05.

Som rekryteringsverktyg använder vi Offentliga Jobb för att hantera ansökningar samt att kvalitetssäkra vår rekryte-
ringsprocess. För att underlätta vår bedömning av ansökningar bör du därför använda Offentliga Jobbs elektronis-
ka ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar, det är därför av
största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Annonsen och länken för att söka tjänsten hittar du på vår webbplats www.ekero.se/ledigajobb.
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• Välkommen att skriva
en lokal insändare!
• 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 din text till 
insandare@malaroarnas-
nyheter.se.
• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Insändare”, Box 100
178 22 Ekerö

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

ty
ck

!

Äntligen tryggt och säkert

���� REPLIK

Stort tack till er som  stängde
av vägen mellan Ekebyhov-
skolan och ridskolan.

Äntligen kan vi tryggt och
säkert promenera genom
Ekerös kanske vackraste allé
utan att bli omkörda av mor-
gonstressiga bilförare, som
på något sätt inte kan köra
saktare än 60 km/timme.

Äntligen kan alla föräldrar
från Gustavalund och
Gällstaö tryggt skicka iväg
sina cyklande skolbarn utan
att vära rädda för att de

ramlar i diket på den smala
vägen när en bil passerar.

Äntligen kan ryttarna till
och från ridskolan känna sig
säkra.

Cyklister, som passerar
Ekebyhovskolan på morgo-
nen, har nu en väg mindre att
vara rädd för, behöver inte
längre akta för bilar från både
p-platsen , Björkuddsvägen,
u-svängande taxi och bilar
från Gällstaöhållet.

Inte sällan under det
gångna året har cyklister
/moppeförare  fått en rejäl
knuff av bilar som körs av

föräldrar som lämnar /häm-
tar barn på skolan/fritids.

Hoppas någon gör en lika
bra insats vid korsningen
brandstation / posten där det
är förenligt med livsfara att
cykla/promenera och inga
bilister verkar  riktigt bry sig
om annat än att snabbt ta sig
ut från p-platsen. Vidare
skymmer buskar/träd väg-
skyltningen och vägen är  all-
mänt bedrövlig. Finns det
överhuvudtaget ett över-
gångställe kvar?

En uppmaning också till
alla 80-100 km/timmen-

åkare på vägen ner mot färjan
och som  rusar förbi Gusta-
valund utan att tänka på att
det är en korsning med
mycket dålig sikt om man
kommer från Gustavalund
oavsett om man är bilist
/gående/cyklandes. 

Tack!

– Anonym cyklist,
småbarnsförälder,
bilförare och ekeröbo
som gärna vill ha kvar
egna och andras barn 
i livet.

�� REPLIK

Jag vill beskriva mina kon-
takter med Ekerös stadsar-
kitektkontor i samband med
vår bygglovsansökan, näm-
ligen: snabb service, en
öppen och fortlöpande dia-
log och goda råd i ritarbetet.
Efter att ha skickat in ansö-
kan den 1 oktober i år fick
jag bygglovet beviljat i bör-
jan av december. Då hade
jag dessutom skickat in två
revideringar under tiden.
Det var snabbt tycker jag! 

– Boende på Gällstaö

Snabbt
bygglov!

���� REPLIK

I en insändare påpekades att
det moderata kommunalrå-
det Carpelan i kommunfull-
mäktige (KF) uppträder
”mycket arrogant, bemödar
sig nästan aldrig om att argu-
mentera i sakfrågorna och
väljer ofta att förlöjliga sina
politiska motståndare … vid
varje möte går till grova, obe-
hagliga personangrepp…
Senast var det Georg
Gustafsson (s) som råkade ut
för Carpelans koleriska
utbrott”. 

I SVARET på insändaren
väljer Carpelan att inte svara i

sak utan gör istället ett osak-
ligt personangrepp på mig
rörande senaste KF.

Vid senaste KF reste jag två
ordningsfrågor. Den första
rörde en ledamot som i sin
replik mot ett annat parti
angrep (s) trots att vi då inte
hade rätt att få ordet för för-
svar. Den andra rörde en
ledamot som använde sitt
inlägg under barn- och ung-
domsnämndens debatt till
att diskutera kulturnämn-
dens frågor och tillskansade
sig på så sätt extra talartid.

Vid första incidenten till-
läts jag helt korrekt av full-
mäktiges ordförande att
bryta in och ta upp min ord-

ningsfråga direkt eftersom
ordningsfrågor omedelbart
bryter talarordningen.

Vid den andra incidenten
försökte jag påkalla ordfö-
randens uppmärksamhet på
att talaren inte höll sig till
ämnet. Tyvärr var ordföran-
den upptagen med en annan
ledamot och hörde inte vare
sig vad talaren sa eller vad jag
påtalade, men en ordnings-
fråga kan även bryta av pågå-
ende talare.

BÅDA TALARNA i dessa
incidenter var moderater. Jag
undrar om det är möjligt att
Carpelan, som gruppledare
för (m), lägger sin kraft på att

informera sin grupp om de
debattregler, som alla partier
är överens om, istället för att
angripa en ledamot som för-
söker bringa lite ordning på
sammanträdet i KF?

DET ÄR TRÅKIGt att den
moderata gruppledaren före-
faller ha missförstått sitt
uppdrag och det är tråkigt att
bli påhoppad med osakliga
argument när man vill bringa
ordning.

Men det hela kanske har
skett i oförstånd och då är
man väl berättigad till en
ursäkt?

Georg Gustafsson (s)

Kommunalrådet väljer påhopp istället för svar i sak

�� DAGENS ROS

…TILL PERSONALEN 
PÅ FÄRINGSÖHEMMET
Jag är bosatt på
Färingsöhemmet.
Den 4 december blev vi
boende bjudna på en
superb och trevlig
middag av personalen.
Jag anser att det var en
stor uppoffring av perso-
nalen att på sin fritid
göra detta för oss gam-
lingar. Vi har det jätte-
trevligt här på Färing-
söhemmet.

– Erik Olivi, 41:an
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UUnnddeerrtteecckknnaaddee  fföörreenniinnggaarr,,  ssoomm  äärr  eennggaa--
ggeerraaddee  ii  pprroojjeekktteett  ””TTäättoorrttssnnäärraa  nnaattuurr””
ppåå  JJuunnggffrruussuunnddssååsseenn,,  hhaarr  mmeedd  bbeessttöörrtt--
nniinngg  ttaaggiitt  ddeell  aavv  ddee  ppllaanneerr  ssoomm  ffiinnnnss  aatttt
nnuu  eexxppllooaatteerraa  oommrrååddeett  vviidd  SSkkäärrvviikk  ––
SSkkoommaakkaarrttoorrpp..

Planerna avser att genomföra en detaljplan
från 1947 och de innebär att det stora gärdet
vid Skomakartorp norr om Skärvik byggs ut
helt och att ett relativt stort område norr om
Jungfrusundsvägen i den tvära kurvan också
byggs ut. 

Vi upplever att det är synnerligen mag-
starkt att utnyttja en 60 år gammal detaljplan
utan någon som helst kommunikation med
oss berörda kommuninnevånare. Juridiskt lär

det möjligen vara
tillåtet, men som
exempel på demo-
kratisk planering
är det synnerligen
tveksamt och
självklart olämp-
ligt, eftersom det
riskerar att öka
misstron mot
politiker.
Översiktsplanen

som Ekerö kommun antog i december 2005
säger tydligt att Jungfrusundsåsen är av vitalt
intresse för rekreation. Just för att det ligger så
nära bostadsområden och är ett samman-
hängande friluftsområde, även om det är i
minsta laget för tätortens behov. Att då börja
knapra på delar av detta rekreationsområde

går stick i stäv mot ett av kommunens utta-
lade mål för sitt planarbete.

Exploateringen norr om Jungfrusunds-
vägen kommer gå ända fram till elljusspåret
och förstöra känslan av att man är ute i skogen
när man utnyttjar spåret. Dessutom är skogs-
partiet på Jungfrusundsåsen inte så djupt från
norra till södra kanten att det kan minskas
ytterligare utan att känslan av att vara ute i
skogen går förlorad.

På gärdena vid Skomakartorp och Solberga
drar Mälarö SOK varje vinter upp skidspår.
Genom att de ligger förhållandevis skyddade
för sol och ändå öppet för snöfall brukar de
vara mycket fina och de utnyttjas flitigt från
januari till mars av alla skidåkare, både motio-
närer och tävlingsåkare. I översiktsplanen
finns detta gärde med som utbyggnadsom-
råde under perioden 2016-2030. Vi hade hop-
pats att dessförinnan kunna övertyga kom-
munen och ekeröborna att även detta område
tillhör de väsentliga rekreationsområdena.

Eftersom utbyggnadsplanerna vid Skärvik-
Skomakartorp berör ett så känsligt område
vill vi att kommunen genomför ärendet som
ett normalt planärende med sedvanlig re-
misshantering. Då kan vi kommuninnevå-
nare vara med och diskutera hur en utbygg-
nad kan utformas. 

Ekerö Bike Park, Titti Lisjö; Friluftsfräm-
jandet Mälaröarna, Ivar Danefjäll; MASK,
Tom Rapaport; Mälarö SOK, Stefan Bern-
son; Mälaröarnas Naturskyddsförening,
Bo Nylén; MÄRK, Margareta Bengtsson;
Träkvista Sjöscoutkår, Niklas Hagdahl

Stoppa utbyggnad 
vid Jungfrusundsåsen

Kulturens övärld

Lördag 26/1 kl 15
Min lilla Picasso med 
Westbergs Teater
I Piz-Piz eller Min lilla Picasso
möter vi en åldrad Picasso som 
förlorat förmågan att skapa. Genom
mötet med en flicka som en dag 
dyker upp i hans ateljé kastas
Picasso tillbaka till sin barndoms
äventyr. Färg, form, musik och rörel-
se i en hyllning till kärleken, konsten
och livet. 
Från 4 år. Erskinesalen, Kulturhuset,
Ekerö C. Biljetter 50 kr på
Huvudbiblioteket, Kulturhuset Ekerö
C eller biljettreservation@ekero.se 
eller vid entrén.
Om föreställningen: 
”Roger Westberg har signerat en lek-
full och fantasirik 
föreställning…” SvD

”Skådespelarna behärskar kroppens
språk till fullo och lyckas förena 
humor och allvar.” Hallandsposten
Arr: Ekerö kulturnämnd

30/1 - 20/2
Ur kommunens konstsamling
Ett urval konstverk presenteras.
Genom fotografier och textkommen-
tarer får vi veta vad några ”brukare”
tycker om konsten. Utställningen är
producerad av Uppgårdseleverna
Erik Glaad och Anna Glaad.
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö
C. Arr: Ekerö kulturnämnd

Lördag 2/2 kl 10-14
Barnlördag på Huvudbiblioteket
Här kan allting hända, magiska
sagostunder, underbara sångskatter,
häftiga musikgig för de minsta, rim
och ramsor, pyssel  mm. Hela bib-
lioteket sjuder av aktiviteter. Kom
och var med!

Tisdag 5/2 kl 19 
Bildterapi
Britt Dahlbom Cullberg berättar om
bildterapi för ökad självkännedom,
livskraft och glädje.
Huvudbiblioteket, Kulturhuset,
Ekerö C
Samarr: Studieförbundet
Vuxenskolan

Ett urval av evenemang i Ekerö kommun, för mera information gå in 
på evenemangskalendern: www.ekero.se/evenemangskalendern



KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

tel 08-56025550 
www.malarotraningsverk.se

Kvalitets-
foder till 
din hund
och katt 

Fri hemleverans! 
Ring 0733-602511 
www.husse.com

Mona Wiklund Cederborg

alfa
Mälarö Torg 12, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Serviceverkstad • Reservdelar
Ackrediterad ”släcka 2:or”
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Köp ny Honda Du också!

ONSDAG 23 JAN. 
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 

SÖNDAG 27 JAN. 
HILLESHÖGS KYRKA
Kl. 11 Gudstjänst för 
Stora & Små 
Gunvor Johnsson 

MÅNDAG 28 JAN. 
FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM
Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch 
Kl. 19 Arbetsgruppen 

ONSDAG 30 JAN. 
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 

SÖNDAG 3 FEB. 
FÄRENTUNA KYRKA
Kl. 11 Högmässo-
gudstjänst 
Torger Torgerson 
Kyrkkaffe

MÅNDAG 4 FEB.
FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM
Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch

www.faringsoforsamling.se 

Tomtarbeten 
utföres!

Trädgårdsanläggning
Trädgårdsunderhåll

Allt i branschen
Fri offert – fast pris

F-skatt
LA Mark och Trädgård

070-480 44 01
Ekerö

Familjehunden
VÅRKURSER 
och DROP-IN

i Tappström
För mer info: 

www.familjehunden.se

073-703 65 51 
info@familjehunden.se

Vår käre

Roland Lind
* 21 december 1926

✝ 1 januari 2008

OVE
TOMMY och ELISABETH

Charlotte och Sofie
Släkt och Vänner

Begravningen äger rum 
i Ekerö kyrka den 24/1 
kl 14:00. Anmälan om 

deltagande senast den 21/1
till Terlings Begravnings-
byrå, tel. 08/704 32 38.

Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden. Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av
Mälarö Media AB

REDAKTION
• ANSVARIG UTGIVARE
Ove Westerberg 
• REDAKTÖRER
Ingela Mæchel, Ove Westerberg
• KONTAKT
08-564 403 92
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

POSTADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 
425 kr/år. Betalas på bankgiro 
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2008

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

TIDNINGEN ANSVARAR ej för
icke beställt material samt för fel i
annonser mer än till annonspriset.

HEMSIDA www.malaro.com

nyheterMÄLARÖARNAS

UT-
GIVNING
2008
Jan 21
Feb 4, 25
Mar 10,24
Apr 7, 21 
Maj 5,19
Juni 2, 16 

Aug 25
Sept 8,22 
Okt 6, 20
Nov 10,24 
Dec 8, 15 

Akvarellkurs
Tors kl 10 – 12.30
10 ggr

Info och anmälan:
Kerstin Larsson 
070-696 1421, 
560 324 08

– bykrogen vid Ekerö kyrka
Öppet fred–sönd 11–17

Boka bord på 08-714 95 60     www.asknas.se_______________________________________________________

Öppnar igen 1 februari 
Fredag-söndag 12-17

3/2: GI-brunch med Cathrin Schück
Pris för brunch och föredrag 390:-

14/2: Romantisk middag

29/2: Singel-mingel med dans

Söndagar GI-brunch 210:-
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30/11  2007
kl 12.54
föddes 
vår son
Jonathan 
på Ny-
köpings
lasarett.
Linda
Eriksson
och Fredrik
Hedlund.

Grattis
Mathilda på
10-årsdagen
10 decem-
ber. Många
kramar från
mamma,
pappa,
lillebror
Hampus
och kaninen
Amanda.

Felix
Wickman
fyllde 3 år
den 29/12! 
Många grat-
tiskramar
och hurra-
rop från
farmor!

Måns firar
sin 4-årsdag
den 21/1! 
Hipp, hurra
och många
grattiskra-
mar från
mormor!

Stort grattis
Linus 2 år!
Många
kramar 
från
mamma,
pappa och
Nellie.

Grattis Theo
på din 
5-årsdag
den 11
januari.
Kram från
Milla, Lucas,
mamma
och pappa
Hjorten-
mark.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blank-
steg samt bild (sparad som
jpeg). Ange rubrik: Grattis,
Födda, Förlovade.
• Skicka din text till
familj@malaroarnasnyheter.se  
• Eller till Mälaröarnas
Nyheter, Box 100, 178 22 Ekerö
• Manus oss tillhanda senast
torsdag kl 12, en och en halv
vecka före utgivning (se
redaktionsrutan nedan).
• Manus tas inte emot via
telefon eller fax.
• Annonserna publiceras
i turordning och i mån av
utrymme.
• För bröllops- och dödsannon-
ser, begär prislista.

�� GRATTIS

• Grattis Mikael v. Baillou
12 år 27 januari, från farmor,
farfar, Chris och Happy.

�� FÖDDA

• Välkommen Ella!
Adam, Alva och Elias 
lillasyster.
Annica och Tomas
KS 21 november 2007

�� DÖDA

• Marta Constance Berg-
ström, Färingsö, avled 
den 24 november i en ålder
av 93 år.

• Anna Helena Moström,
Munsö, avled den 3 decem-
ber i en ålder av 92 år.

• Ingegerd Clara Maria
Mattsson, Färingsö, avled
den 4 december i en ålder
av 40 år.

• Rolf Görgen Ulfves,
Färingsö, avled den
6 december i en ålder 
av 67 år.

• Arne Stefan Järleberg,
Färingsö, avled den 9 
december i en ålder
av 53 år.

• Saga Elisabeth Hans-
dotter Benedictsson, Ekerö,
avled den 6 december i en
ålder av 67 år.

• Res Sven Olof Persson,
Ekerö, avled den 23 decem-
ber i en ålder av 70 år.

• Ingrid Margareta 
Blomgren, Ekerö, avled
den 27 december i en ålder 
av  81 år.

• Bengt Olov Bergström,
Ekerö, avled den 28 decem-
ber i en ålder av 79 år.

• Johan Evert Holmberg,
Ekerö, avled den 1 januari 
i en ålder av 92 år.

• Knut Roland Lind, Ekerö,
avled den 1 januari i en ålder
av 81 år.

Lite längre - mycket goare

RRiinngg  

BBiinnäärrddaattaa  AABB  
00770077--113399  000000

eelllleerr  556600  440022  5511  

aallllaa  ddaaggaarr  0077--2222

IInnssttaalllleerraa
//  kkööppaa  
sseerrvveerr

RRiinngg  

BBiinnäärrddaattaa  AABB  
00770077--113399  000000

eelllleerr  556600  440022  5511  

aallllaa  ddaaggaarr  0077--2222

HHeemmssiiddaa
ppåå  

IInntteerrnneett

RRiinngg  

BBiinnäärrddaattaa  AABB  
00770077--113399  000000

eelllleerr  556600  440022  5511  

aallllaa  ddaaggaarr  0077--2222

JJaagg  bbeehhöövveerr

nnååggoonn  aatttt  

pprraattaa  ddaattoorreerr

mmeedd!!

www.malaro.com



Mån-fre 10-18.30, lör 10-14 
Mälarö torg 14, Ekerö Centrum

Tel. 560 316 69

REA
50%

Wiking Herrekipering, Ekerö Centrum. Tel 08-560 336 62
Mån-fre kl 10-18.30, lör kl 10-15

SSttoorr  JJAANNUUAARRII

RREEAA!!
hhooss  WWiikkiinngg  HHeerrrreekkiippeerriinngg

HHeerrrr--  &&  DDaammkkllääddeerr

3300--5500 %% ppåå  
HHöösstteennss  &&  VViinntteerrnnss  kkllääddeerr

VVäällkkoommmmeenn  !!

WIKING
H E R R E K I P E R I N G

FÄRINGSÖ | Marta
Bergström avled den 24
november, 93 år gammal.
Hon  tjänstgjorde som
distriktssköterska under
33 år på Färingsö

Färingsö var då en egen kom-
mun som hette Svart-
sjölandet. Man kan tänka sig
att till en början  var det  ett
strävsamt yrke
med tanke på
e f t e r k r i g s t i -
dens sparsam-
ma leverne och
fattigdom.

Hon blev en
central figur då
hon tog hand om hela män-
niskan. Från födseln och till
dess man slutade sina dagar.
Många nyblivna mammor
har säkert skänkt syster
Marta en tacksamhetens
tanke. Vare sig det var dag
eller natt så fanns Syster
Marta  tillgänglig. När hon så
småningom fick telefonsva-
rare för att styra upp telefon-
och mottagningstider så
tyckte patienterna att hon
blivit alldeles konstig. ”Det
gick ju inte att tala med
henne ”

PÅ DEN TIDEN bodde
distriktsköterskorna ofta i
samma hus som mottag-
ningarna. Så var fallet också
för henne. Hon har bedrivit
sin verksamhet på ett flertal
platser. Bl.a. i Kungsberga,
Läkarvillan i Svartsjö,
Hillersjö, Tingshuset i
Svartsjö och i gamla Konsum
i Stenhamra. Och bostaden
var inte alltid så praktiskt
inredd. Hon fick säkerligen
själv se till att inredningen

passade för verksamheten
för att kunna ta prover och
analysera dem. Sterilisering
av instrument skedde på den
egna spisen i bostaden på
kvällstid. På en del platser
fick hon lov att börja dagen
med att tända i pannan så att
hon själv eller babybarnen
inte frös.

Hon syntes också i sin gråa
uniform, som
säkerligen in-
gav respekt
och kanske lite
rädsla. Mången
gammal skol-
elev minns
nog fortfaran-

de med vånda då hon som
skolsköterska besökte klas-
serna med sprutan i hand. 

Tiden för den stora polio-
epidemin på 50-talet, då hela
befolkningen skulle polio-
vaccineras, blev nog mycket
slitsamt. Då kunde köerna
ringla långt utanför mottag-
ningen. Då skulle man ju
hinna med att sterilisera alla
sprutor också. Och det koka-
des på spisen. Här kallade
hon in händiga husmödrar
till sin hjälp. Dessa husmöd-
rar fick också rycka in om det
var något sanitärt omhän-
dertagande där man måste
vara två för eventuella hygie-
niska åtgärder. Även Röda
Korset kunde ställa upp.

SÅ VAR HON också Hälso-
vårdsnämnden behjälplig.
Tuberkulosen var ännu inte
alltför ovanlig. Det hände att
hon fick hjälpa till vid
bostadssanering. Men fram-
för allt med kontroller som
till exempel tuberkulinpröv-
ningar.

Hon hade ju också ett  stort
geografiskt distrikt att ta
ansvar för. Det omfattade
hela Svartsjölandet samt
Drottningholm. Bil fick hon
skaffa själv.  Om hon inte
hade tillgång till bil så satte
hon cykeln på bussen och for
så långt hon kunde med den.
Och så fortsatte hon att
trampa runt. Då passade hon
på att besöka flera ”patien-
ter”. Titta in i stugorna eller
kollade barnfamiljen. Gav
råd lite här och där. Kopplade
in hemsamariter till barnfa-
miljer där så behövdes.
Kanske hon lärde upp någon
granne som kunde hjälpa till
med till exempel såromlägg-
ningar. Ja, hon var spindeln i
nätet. Syster Marta blev ett
begrepp.

MEN SYSTER MARTA
hade faktiskt också ett pri-
vatliv. Många minns säkert
den tid då hon startade en
ungdomsverksamhet som
ledare  i missionsförsamling-
en. Då hon fick möjlighet att
flytta till egen bostad på
Eldgarnsö gavs rika tillfällen
till engagerande samman-
komster. Där blev mötes-
platsen för många glada
stunder med släkt och goda
vänner. Marta hade en
underbart finurlig humor
Under många år arrangera-
des gökottor med efterföl-
jande frukost i det gröna.

Vi  är glada att ha fått arbe-
ta tillsammans med Marta
och haft henne som föredö-
me och mentor och i en tid
när det fanns plats för
lyhördhet 

KRISTINA LINDROTH
INGEGERD HENRIKSSON

Marta Bergström till minne

Syster Marta var
spindeln i nätet,
hon fanns alltid
tillgänglig
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�� SÄLJES

PIANO i mycket gott skick.
Nordiska Pianofabriken,
Classica.Mahogny.
Pris: 5000 kr.
Tel: 070-327 17 85.

SÄNG Tempur Premium
Ställbar 90x200 beige.
Benmedar i massiv ek.
Inköpt okt. 2005, använd
ca ett år, mycket gott skick.
Pris 10000 kr.
Tel: 08-650 58 99.

NYA ALPINAPJÄXOR!
SP 20 Classic Dam
Vasaloppsmodellen.
St: 38. Bindning: Rottefella.
Pris 400 kr. Elisabeth; elisa-
bethanderss@hotmail.com,
070-755 34 00.

BENGALUNGAR. Pigga, ny-
fikna, spottade. Pris 2700-
3500 kr. 070-734 99 73.

DVÄRGSCHNAUZERTIK.
Svart efter synnerligen trev-
liga föräldrar, säljes enl,
Skks’s regler. Pris: 12000 kr.
560 424 93.

�� UTHYRES

HUS 65 KVM vinterb, 3600
kvm tomt dusch v. toalett
ö spis o vedspis,eluppv.
Nära till bad o båtbrygga

Uthyres helst halv/helår för-
skottshyra. 560 451 44.

LÄGENHET 120 KVM i
parhus på landet (Munsö)
tillsv. 8000:-/mån.
0703-26 75 37.

�� ÖNSKAS HYRA

Mamma med ettårig dotter
söker permanent boende  
på Mälaröarna. Ordnad  eko-
nomi och goda referenser.
Linda 070-241 35 75.

Hus-lgh, gärna med garage,
på Mälaröarna. Ev andra
förslag, inneboende, kollek-
tivboende. 073-552 67 99.

�� EFTERLYSNING

VÅR KATT försvann 23/12
Barnbyn Skå. Grå, vita teck-
ningar. ID-märkt, halsband.
Sett eller hört något,
snälla ring! 0708-265807.
Hittelön!

�� UPPHITTAD

SVART/VIT,stor,kastrerad
hankatt. Funnen på Färing-
sö."Pussiansikte”, svart
rygg, vitt bröst, mage och
tassar. Mycket kelen, social
och trygg. 08-663 05 87.

�� TACK

Ett stort varmt tack till alla
som arbetat med de trevliga
VViinnyyllkkvväällllaarrnnaa  ppåå  ÖÖllssttaa..  
Det har ni gjort fantastiskt
bra. Två nöjda 50-talister.

Tusen tack till Lasse Holm
på Gällstaö.För andra året
ordnade han EEkkeerrööss  vvaacc kk--
rraassttee  jjuullggrraann till oss. Tack
från oss alla vid Jungfru-
sundskanalen.

• Annonsera GRATIS som
privatperson (ej verksamhet).
• Max 150 tecken inklusive
blanksteg. Bild (sparad som
jpeg) publiceras i mån av
utrymme.
• Utannonserat värde får vara
högst 250 000 kr.
• Manus oss tillhanda senast
torsdag kl 12, en och en halv
vecka före utgivning (se red-
aktionsrutan på familjesidan).

• Skicka din text till
privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter,
”Privata marknaden”
Box 100, 178 22 Ekerö

• Manus tas inte emot via
telefon eller fax.
• Annonserna publiceras
i turordning och i mån av
utrymme.



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

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

Tel: 020-441 441
www.skrotabilen.se

TAKARBETEN

AE Einarsson Byggnads AB

❒ Tillbyggnad
❒ Ombyggnad
❒ Nybyggnad
❒ Generalentreprenad
❒ Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
❒ Kompetens för  

asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

● Nybyggnad
● Renovering
● Markarbeten
● Grunder
● Bodar och etableringar
● Maskinuthyrning

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  
08-643 83 65

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

Tyger ●   Barntyger ●   Sybehör ●   Gardinstänger mm ●   Gardinsömnad
Rullgardiner ●  Garn ●   Broderigarner  ●   Symaskinsservice ●   Pärlor

Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16 ● Mån-fre 11-18 ● Pråmvägen 4A, innergården

VI TVÄTTAR:
Mattor, Båtkapell, Förtält, 
Hästtäcken  mm
Rådgivning och lagning

Hämtar och lämnar enl ök
Företaget ingår i OTAB/Orienttvätt-gruppen

08-560 337 08/070-650 70 27  info@hans-noreen.se

Res, Ullared
Resor, Fjällen 

Stort, smått, långt, kort
Privat, företag, förening

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag 

med miljön i tankarna

Ring för tidsbokning kl 9-20
0704-53 96 62 

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

● Hälsokost  ● Frisör
● Massage  ● SPA
● Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)

Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)

Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)

Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista ●  Telefon:  560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14

Här följer merparten av de larm och
anmälningar som engagerat Ekerö
närpolis och Södertörns brandför-
svars Ekeröstation den senaste
månaden.

14 DECEMBER | Alla julklappar stjäls vid
ett bilinbrott på HHuummmmeellvvrreetteennss bo-
endeparkering.
• En anmälan om att någon okänd per-
son tagit ut pengar från en bankomat
med ett stulet bankomatkort görs.
Bankomatkortet hade stulits vid ett
tidigare bilinbrott.   
• HHeerrmmaann  PPaallmmssaalleennss entrédörr slås
sönder.
15 DECEMBER | En GPS och två strål-
kastare stjäls vid ett bilinbrott på
LLuunnddhhaaggeennss  ssttrraanndd.
• En stereo och en GPS stjäls vid ett
bilinbrott på SSeennaappssvvääggeenn i Väsby.
• En bil av märket Mazda stjäls från
RRaappssvvääggeenn i Väsby.
• SSttaattooiill på Ekerö anmäler ett snatteri
av sprayburkar. Närpolisen kände igen
förövaren när de studerade Statoils
kameraövervakningsfilm. Även en
misshandel som anmälts och skett
utanför bensinstationen finns doku-
menterad på film.
16 DECEMBER | Polisen får samtal om
att ungdomar buskör på TTaappppssttrröömmss--
sskkoollaann skolgård. Buskörarna är borta
när polisen anländer. Under månaden
får polisen närmare tio samtal från eke-
röbor som störts av buskörningarna.
Närpolisen säger sig ha starka misstan-
kar om vilka ungdomar det är som bus-
kör i Ekerö tätort.
• En person som avslöjas när han för-
söker stjäla varor för 1966 kronor på
IICCAA  TTaappppssttrröömm blir våldsam och ho-
tar personalen. Händelsen rubriceras
som rån. Närpolisen säger sig ha goda
förutsättningar att klara upp fallet, ef-
tersom det finns ett bra signalement. 
17 DECEMBER | Tullkriminalen beslag-
tar 16 miljoner smuggelcigaretter samt
140 000 kronor i kontanter efter en
husrannsakan i en lagerlokal i ett
industriområde på EEkkeerröö. Fem perso-
ner greps. Ligan tros ha internationella
förgreningar. Det stora beslaget är det
nästa största cigarettebeslaget som
Tullverket gjort.
• En handväska som kvarlämnats på
passagerarsätet stjäls vid ett bilinbrott
på KKaarruusseellllppllaann i Drottningholm.
18 DECEMBER | Sängkläder, husgeråd
och ett element stjäls vid ett inbrott i
en husvagn på BBrryyggggaavvääggeenn.
19 DECEMBER | En personbil kör i diket
vid EEkkeerröö  pprräässttggåårrdd.
• Närpolisen stoppar en misstänkt ratt-
fyllerist på JJuunnggffrruussuunnddssvvääggeenn och
kör honom till huvudstationen i Solna.
• Ett försök till bedrägeri anmäls efter

att en okänd person försökt ta ett lån i
anmälarens namn. Bedrägeriförsöket
upptäcktes när kreditupplysningsupp-
gifterna postats till anmälaren.
• Dator och en del annat stjäls vid
ett inbrott i friggebod på FFrreeddrriikk--
ssttrraannddssvvääggeenn.  
20 DECEMBER | En bil som kör av
vägen vid TTrrooxxhhaammmmaarr kolliderar
och knäcker elstolpar.
21 DECEMBER | Drygt 40 personer
boende i ett flerfamiljshus i EEkkeerröö
cc eennttrruumm evakueras under kvällen
sedan en misstänkt bomb hittats vid en
dörr i huset. Ekerö kommun öppnade
upp matsalen i Tappströmsskolan för
de evakuerade, där delar av kommu-
nens krisledning samt socialtjänst
också fanns på plats. Vid 23-tiden
anlände polisens bombvagn för att
transportera bort det misstänkta före-
målet varefter de boende i huset kunde
återvända till sina hem. Det är enligt
polisen okänt om någon av de boende i
huset hade någon hotbild riktad mot
sig sedan tidigare. Det konstaterades
senare att det misstänkta föremålet inte
var en bomb.
• En pojke född -90 tas på bar gärning i
Konsum SStteennhhaammrraa efter att han för-
sökt snatta varor för 87 kronor. En
kund tipsade personalen om snatteri-
försöket.
22 DECEMBER | En misstänkt rattfylle-
rist tas om hand av polisen vid MMäällaarröö
ttoorrgg.
• En person på AAddeellssöö gör en anmälan
om ett stulet bilsläp. Släpet hittas
senare vid OK/Q8 på Ekerö.
26 DECEMBER | En buss kör på ett
vildsvin vid Munsö skola. Vildsvinet
springer till skogs och viltvårdare
tillkallas.
• En polisman upptäcker två ponnyer
på rymmen vid JJuunnggffrruussuunnddss färje-
läge. Han binder dem vid ett träd och
underrättar ägaren.
• Smycken, dator, platt-tv med mera
stjäls vid ett villainbrott på HHjjoorrttvvää--
ggeenn i Närlunda. Tjuven hade tagit sig
in genom ett fönster på husets baksida.
29 DECEMBER | Inbrottstjuvar kopplar
från strömmen, och sätter därmed
villalarmet ur funktion, innan de bry-
ter sig in i en villa på KKaappeellllvvääggeenn i
Träkvista. Tv, dator med mera stjäls.
30 DECEMBER | Polisen får tips om en
misstänkt bil på SSvvaarrttssjjöövvääggeenn. När de
kommer dit skrivs en rapport om ringa
narkotikainnehav.
31 DECEMBER | Ett försök till villain-
brott görs vid PPaarrkksslliinnggaann på Gällstaö.
Tjuvarna skräms troligen iväg när ägar-
na kommer hem.
1 JANUARI | En person blir påkörd vid
TTaappppssttrröömm.
• En grind som kastas mot en fastighet

på EEkkuuddddssvvääggeenn krossar ett altan-
fönster när de boende sitter och tittar
på tv. 
2 JANUARI | En anmälan om skadegö-
relse görs efter att en bilist på EEkkeerröö
fått sin vindruta spräckt efter att någon
troligen kastat en sten mot bilen.
• Två anmälningar för brott mot
narkotikalagstiftningen görs efter att
personal på SSvvaarrttssjjööaannssttaalltteenn hittat
misstänkt narkotika.
• Ett villainbrott på OOAA--vvääggeenn anmäls.
Inbrottstjuven som tagit sig in via en
altandörr stal bland annat tv och dator.
• En anmälan om tjuvskytte görs efter
att ett rådjur, där bara skinn och ben
fanns kvar, hittats nära vattenverket på
LL oovvöö.
3 JANUARI | En väska stjäls vid ett bilin-
brott på parkeringen vid DDrroottttnniinngg--
hhoollmmssppaarrkkeenn.
4 JANUARI | En bil kör i diket vid
MMeennhhaammmmaarr.
• En älg körs på vid SSööddeerrbbyy på
Munsö.
• Ett bilinbrott anmäls i GGuussttaavvaa--
vvääggeennss garage.
• En del av ett båtdrev anmäls stulet
från EEkkeerröö  bbååttkklluubbbb.
5 JANUARI | Polisen stoppar en bilist
klockan 02 vid DDrroottttnniinngghhoollmmssbbrroonn
som misstänks för drograttfylla och
olovlig körning.
• Polisen får flera samtal om att en bil
åkt i diket cirka 500 meter före NNoocckkee--
bbyybbrroonn.
7 JANUARI | SSttaattooiillss entrédörr förstörs
efter att någon kastat en betongplatta
mot dörren. Stationens övervaknings-
kamera har registrerat dådet.
• Diesel anmäls stulet ur en tank på
MMaallmmvviikkss  ggåårrdd.
• En anmälan om att en brevlåda
sprängts sönder av en fyrverkeripjäs i
VVäässbbyy görs. 
8 JANUARI | Arbetslöshetskassan gör en
anmälan om bedrägeri.
9 JANUARI | En väska stjäls på en buss-
färd från Kaggeholm till EEkkeerröö  cceenn--
ttrruumm. Polisen skall kontrollera bussens
övervakningskamera.
10 JANUARI | Vid en trafikolycka vid
NNyycc kkeellbbyy hamnar en bil på åkern.
11 JANUARI | En anmälan om att någon
klippt sönder elstängslet till en djur-
hage i SSoocckkaarrbbyy görs.
• En skorstensbrand släcks av hus-
ägaren innan brandförsvaret anländer
till SSttrraannddvvääggeenn i Stenhamra.
12 JANUARI | Ett växelhus värt 42 000
kronor anmäls stulet från EEkkeerröö  bbåått--
kklluubbbb.
• Ett grått släp av märket TGAB anmäls
stulet vid DinX i TTrrääkkvviissttaa.
13 JANUARI | Två fönster anmäls ha
krossats på Arbetsförmedlingens hus i
TTaappppssttrröömm.
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En annons på
denna sida  kostar

395:-
exkl moms per införanden
Arsbokning gäller

Ring 560 356 00

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning,

fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000

560 402 51
Leif Rickegård

Samma omsorg och service
vid små som stora

arrangemang.
Det är en viktig del i vår

kundtrygghet.

BROMMAPLAN 420
709 86 50

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

●● Brottmål
●● Personskador
●● Asylrätt
●● Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning,
Kontorsstädning, Golvvård,

Trappstädning mm.

070-471 89 33
560 243 62

EKERÖ 

BILSKADECENTER
Bilplåt • Krockskador

Försäkringsskador
Framvagnsinställningar

Stöldskador

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Tel 08-560 245 15
Fax 08-560 248 80
Skå industriområde

Service & reparationer 
av alla bilmodeller

Auktoriserad 
serviceverkstad för

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

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

Står ni inför om- eller nybygg-
nadsplaner? Vi hjälper er att få
ihop tankar och idéer till funktio-
nella och realistiska lösningar.
Kontakta:

Arkitekt SA 
Erland Klingberg

560 242 76, 0707-94 89 54 
erland.klingberg@telia.com

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

Tel 560 244 38

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

CGS
Trädfällning

✔✔ Trädfällning
✔✔ Sektionsfällning
✔✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

Ska du dränera, bryta, bila, jordborra,
fräsa stubb eller jord, gräva, mm 

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt! 

08-560 377 66 
Bryggavägen125 

www.atmosexpo.se 

Maskinuthyrning  
& 

Försäljning 

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

TRYCK
EKERÖ

tel/fax 560 308 10
mob 070-7957175
ekero.tryck@swipnet.se

allt inom pappers-tryck

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor
m.m. lackas!

Snabb leverans!

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

● VÄRMEPUMPAR 
● VARMVATTENBEREDARE 
● VATTENRENING 
● GOLVVÄRME  
● PUMPAR
● SERVICE & REPARATIONER 
● OM- & NYBYGGNADER
560 354 00 ● 070-717 79 49 

www.sjogrensvvs.se

��Service & Försäljning
av brandsläckare

��Utrymning
��SBA - Systematiskt

brandskyddsarbete

Brandskyddsbutiken 
08- 560 354 09 

Brandskyddsbutiken.se 

ÖPPET:
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

 

  

  

   

 

ASEANNAASEANNA
KONTORSUTENSILIERKONTORSUTENSILIER

Träkvista Torg -Ekerö

Tel 08-560 355 35

Fax 08-560 355 95

www.malaro.com/kontor

WMR
Bil & Maskin

Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19

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

Flak och containrar.
Bryggavägen 102 • 178 31  Ekerö

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

Byta fönster?
Tiivi – nordens största fönsterbytare

Gordon Rönnberg
0705-560 515

www.tiivi.se

KYL&KLIMAT
Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

MÄLARÖARNAS NYHETER • 21 JANUARI 2008 | service för dig!  27

�� ADVOKVATBYRÅ

�� ARKITEKT

�� ENTREPRENAD

�� MASKINER �� TRÄD- & TOMTARBETEN�� BILUTHYRNING

�� BRANDSKYDD

�� BRUNNSBORRNING

�� DATA

�� LACKERING

�� RÖRARBETEN�� KONTORSMATERIAL M.M

�� FÖNSTER �� MÅLARE �� TRYCKERI

�� VÄRMEPUMPAR

�� FYRHJULINGAR/MOPEDER

�� FÄRGHANDEL

�� BEGRAVNINGSBYRÅER

�� BILSERVICE

�� FASTIGHETSSERVICE �� LOKALER

�� STÄDNING

Fyrhjulingar MC

Mopeder Cross

Släpvagnar Vattenskoter

*Försäljning *Service

*Tillbehör *Reparationer

Troxhammar Gård / Skå 

Må-To 11-17 Fr 11-15 Lörd 11-14

08-560 443 74 / info@fyrhjuling.se

Service � Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag



Läge för förändring?

Vilken mäklare vill du ska
sälja din bostad?

Sveriges största eller bästa?

Nu slipper du välja.

VI ÄR UTSEDDA TILL ÅRETS MÄKLARE 2007.

LÄS MER PÅ SVENSKFAST.SE

EKERÖ NÄRLUNDA
5 ROK, 124 KVM

Trevlig villa i populärt område; nära till allt! Öppen lösning
mellan kök och matplats med gott om plats för trevligt

umgänge. Utgång från kök till trädgård med morgonsol. Stort
vardagsrum med utgång till trädgård och uteplats i rakt

söderläge. 3 bra sovrum med möjlighet att göra om till 4. Härlig
uppvuxen trädgård på hörntomt med bärbuskar och fruktträd.
Fristående garage med starkström. Bastu. Luftvärmepump.

PRIS 2 975 000 kr/bud.
Villavägen 41.
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FÄRINGSÖ SVARTSJÖ
4 ROK, 143 KVM

Genomgående hög standard. Stort och ljust vardagsrum med
fönster i tre väderstreck och utgång till ett härligt trädäck med
kvällsol. Förberett för braskamin. Kök med rostfria vitvaror och
matplats för ca 10 pers. 3 bra sovrum, allrum och härligt
badrum på ovanvåning. Duschrum + tvättstuga entréplan.

Bergvärme. Garage och lekstuga.

PRIS 3 700 000 kr/bud.
Kungsgården.

EKERÖ EKUDDEN
2 ROK, 73 KVM

Fin, ljus etage 2:a med bra läge i utkanten av området. Stort
ljust vardagsrum med öppen planlösning mot kök och hall på
entreplan, ljust kök med tak i nock, fräscht badrum samt

sovrum med stor klädkammare och utgång till altan. Mycket
omtyckt förening och nära till strövområden, bussar och Ekerö

Centrum med butiker och vårdcentral

PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 4 824 kr/månad
Ekuddsvägen 36c.

MUNSÖ EKEBY
4 ROK, 68 KVM + GÄSTSTUGA

Fräscht o ljust hus med vacker utsikt över åker/äng. Fräscht
renovert 2003/-04 med bland annat nytt vackert badrum,
nygjort permanentavlopp, bytt tak mm. Natur/trädg.tomt om
1928 kvm. Fin gäststuga med el, snickarbod, friggebod. Natur
och strövområden invid knuten samt gångavstånd till bad och

båtbrygga.

PRIS 1 750 000 kr/bud.
Sättvägen 12.
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EKERÖ TRÄKVISTA/LUNDHAGEN
5 ROK, 125 KVM

Ljus, trevlig villa med modernt och praktiskt kök med rostfria
maskiner och stor matplats. Utgång till uteplats i söder med
mysig öppen spis. Vardagsrum och bibliotek i fil med öppen spis
och burspråk. 3 sovrum på ovanvåningen samt 1 arbets-/sovrum
i källaren. Stor källare med egen ingång; tvättstuga, dusch,

allrum och bra med förråd. Bergvärme. Garage.

PRIS 3 750 000 kr/bud.
Jungfrusundsvägen 39a.

MUNSÖ SÖDERBY
3 ROK, CA 78 KVM

Gammalt charmigt hus på en stor härlig tomt 10840 kvm, enligt
detaljplan styckningsbar i 4 tomter. Tomten består av både

gammal äppelträdgård, åker och skog. Flera uthus finns. Huset
har alltid bebotts permanent och har tagits väl omhand men
idag finns ett moderniserings/renoveringsbehov. Eget vatten och

avlopp men kommunalt v/a finns att ansluta till.

PRIS 2 950 000 kr/bud.
Kungsljusvägen 14.
EKERÖBUTIKEN
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FÄRINGSÖ ILÄNDA
6 ROK, 154 KVM

Fin villa med lantligt läge nära till Mälaren med bad och
båtbrygga där båtplats ingår. Trivsamt hus med nytt stilfullt kök
och kaklat badrum -06. Kaklat duschrum -04. Huset har 4
sovrum och 2 bra sällskapsrum varav vardagsrummet på

bottenvåningen har braskamin och utgång till altan. Fristående
garage + carport med förrådsdel totalt ca 55 kvm. Plan
trädgårdstomt 1.720 kvm. Gångavstånd till buss.

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Björkviksvägen 13.
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FÄRINGSÖ STENHAMRA
4 ROK, 119 + 119 KVM

Totalt ca 240 kvm! Trevlig villa med fritt söderläge och bra
planlösning för både småbarns- och tonårsfamiljen. Entréplan
med 3 sovrum, stort vardagsrum och nytt kök i ek 2003.

Källarplan med allrum/tonårsrum om ca 40 kvm! Två stora rum
samt bra förvaringsutrymmen. Visst moderniseringsbehov. Stor
altan under tak. Fristående garage. Trädgårdstomt 1.454 kvm.

Huset har ett bra läge längs återvändsgata.

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Blåsbacksvägen 6.
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EKERÖ NÄRLUNDA
5 ROK, 110 + 18 KVM

Ekerös omtyckta "Skånelängor" Genomgående mycket bra skick
och låg driftkostnad! Bergvärme -07. Ljust fint vardagsrum med

öppen planlösning mot fräscht kök med matplats. Kaklat
badrum -05. 4 sovrum. Plan lättskött s/v-vänd trädgårdstomt om
333 kvm. Altan under tak. Garage och förråd. Mycket trivsamt

hus och område med centralt bra läge i Ekerö tätort.

PRIS 2 675 000 kr/bud.
Silverdalsvägen 17.
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EKERÖ HELGÖ
3 ROK, 64 KVM

Ombonat, välskött och väldisponerat fritidshus med permanent-
standard; en villa i miniatyr! Ett ljust och trevligt vardagsrum
med braskamin samt utgång till en stor, inglasad veranda med
kvällssol sommartid. Kök och ett trevligt matrum med fönster i
två vädersträck. 1 sovrum. Duschrum med separat tvättstuga.
Trädgårdstomt om 2.097 kvm med härlig växtlighet. Sommar-
vatten. Vinterbonat gästhus med en liten verkstadsdel samt ett
förråd. Enskilt vatten och avlopp. Bussförbindelse strax intill.

PRIS 1 995 000 kr/bud.
Västgårdsvägen 14.
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EKERÖ BERGVIK
5 ROK, 136 KVM

Högt fint läge i lantligt villaområde. Ca 10 min från Ekerö
centrum ligger Bergvik ett mycket trivsamt och barnvänligt

villområde. Trevlig villa i bra skick med nytt kök -07 och badrum
-01. 3-4 sovrum, stort vardagsrum i vinkel. Pool, altan och

balkong. Fastigheten har perfekt s/v-läge med sol hela dagen!
Carport och förråd. Trädgårdstomt 1.266 kvm. I området finns

lekplats och stora grönytor.

PRIS 2 650 000 kr/bud.
Gurkvägen 21.
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VILLOR

BORÄTTERFRITIDSHUS

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.EKERO.SVENSKFAST.SE
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