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Alliansen
körde över
revisorerna
Den politiska majoriteten körde över
revisiorerna och beviljade ansvarsfrihet
för byggnadsnämnden vid senaste kommunfullmäktige den 29 april.
Oppositionen, socialdemokraterna,
miljöpartiet och ö-partiet yrkade på ordförandens, vice ordförandens och andrevice ordförandens avgång. | 6

UNGDOMSFYLLAN OCH
BRÅKEN ÖKAR
Slagsmål med tillhyggen och unga flickor som
ligger berusade och halvnakna i buskarna.
Föräldravandrare berättar. | 4 NYHETER

’’

Den 7 maj fattar byggnadsnämnden beslut
om en radiomast med teknikbodar på
Lundkulla 1:9 på Adelsö. Men trots att
mycket hänt har underlaget inte uppdaterats utan är detsamma som för fem år
sedan. | 22 INSÄNDARE

DJURSPECIAL
Allt från gråsäl till ägretthäger på Färingsö.

| 12 MÄLARÖARNA RUNT

GULD TILL EKERÖ
Tre från Ekerö tog NM-guld i truppgymnastik.

| 18 SPORTEN

MÅSTE VI ÄLDRE
VARA MILJONÄRER?

FÖRESTÄLLNINGEN HELT BAROCKT på Ekebyhovs slott samlade
mycket folk och var mycket lyckad. Peter Carpelan presenterade evenemanget iförd tidsenlig militäruniform och sa någonting om att den skulle han kunna ha nytta av i kommunfullmäktige.

Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning
på tel 560 383 00 eller Bonn direkt 560 383 06.

B y g d e n s e l l ev e r a n t ö r i 8 d e c e n n i e r

VI HAR ÖPPET...
Start söndag 4 maj
Se vidare sid 10
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Kommunen har skyldighet att bygga för alla människor i en kommun. När byggs hyreslägenheter?

| 14 KOLUMNEN
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 UTSTÄLLNINGAR.
Ekebyhovs slottsgalleri
Eva Rodenius. VÄV i bomull,
plast, papper. Gun
Rodenius. SKULPTUR i
gummi, visas 3-18 maj.
Sessor i siden
& porträttverkstad. I workshops får barn och unga, 516 år, måla miniatyrporträtt
tillsammans med konstnären
bakom utställningen, Katrin
Rosemaysdotter.Visas t o m
23 maj i Galleri Utkiken,
Kulturhuset, Ekerö C.
Konstpausen
Titt-utställning med 14 grafiska blad av Olof Rudbeck –
fåglar i naturlig storlek. Och
den kluriga träsnidaren
Eddy Sandberg som har
gjort 15 egna härligt säregna
fåglar – kostar mellan
hundra och tusen. Ångbåtsvägen 14, Ekerö C.
Hantverksstallet Gällstaö
I galleriet ”Återvinning”,
medlemsutställning t o m
25 maj. Öppet i maj lördag
och söndag kl 12-16.
Konstvinden
Vårutställning 17-18 maj,
båda dagarna 11-15 Kaffe,
smörgås och hembakt.
Övriga lördagar öppet 11-15,
fyra konstnärer visar silversmide, gipsdesign, akvarell,
akryl och oljemålningar.
Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.

Sånga Säbys
Månadsgalleri
Bildkonstnären Eliza Brandt
visar fantasieggande,
abstrakta målningar i akryl
och olja. Vernissage lördagen 10 maj kl.11-14, Sånga
Säbys Konferensgård,
Färingsö. Utställningen
pågår t. o.m. den 30 maj.

 EVENEMANG
Seniorsurf
SeniorNet Ekerö tipsar alla
seniorsurfare hur man navigerar på Internet och i
datorn i huvudbiblioteket,
Lärcentrum, Ekerö centrum, kl 13.15-15. OB S !
säsongens sista surf 16 maj.
Sitt och fågelglo
med Mälaröarnas Ornitologiska Förening på
Fågelskådningens dag (20årsjubileum). Från tidig gryning fram till cirka kl 16 ska
vi från en plats observera så
många arter som möjligt. 11
maj vid Svartsjöviken.
Utmärkt tillfälle för nybörjaren att lära sig känna igen de
vanligaste arterna.
Invigning Jungfrusundsåsen
Ekerö kommun har tillsammans med de ideella friluftsorganisationerna under
några år arbetat för att
säkerställa Jungfrusundsåsen som ett kommunalt
närrekreationsområde. På
invigningsdagen bjuder

kommunen på grillkorv och
kaffe. Massor av aktiviteter
står på invigningsprogrammet. Samling vid foten av
MASK-backen 11 maj kl 10.
Waldorfskolan
i Hammarudd, Svartsjö,
håller öppet hus med café
den 11 maj kl 12-15.
Ekebyhovs slotts
konferensverksamhet
arrangerar sin traditionella
loppis i slottsparken 11 maj
kl 12- 16.
Loppis på Jungfrusund
Alla välkomna att delta vid
loppmarknaden på Jungfrusunds Café 17 maj kl 1014.
Vårljus över Svartsjöviken
Mälaröarnas Naturskyddsförening guidar i Svartsjö
slottspark och omgivningar
17 maj kl 8. Matsäck och
kikare rekommenderas.
Ekerö Färingsö Rödakorskrets ansvarar för Ekebyhovs slotts kafé 17-18 maj kl
12-16. Lördag kl 14 Andreas
Lavotha cello och Melissa
Velandi-Jakobsson piano
spelar kammarmusik.
Söndag kl 14 Folkmusikgruppen Freja. Ungdomar
från Strängnäs.

Evenemangstips:
redaktionen@
malaroarnasnyheter.se

EKERÖ 08-560 350 95
www.fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80
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Ungdomsfyllan
och slagsmålen ökar
oftast är. Ett problem är att
många syskon och föräldrar
köper ut åt ungdomarna,
säger hon.
Nattvandrande föräldern
Curt Wichmann tycker att
det är bra att polisen tar problemet på allvar. Han säger
också att föräldrar i många
fall inte har koll på vad deras
ungdomar gör på kvällar och
nätter.
– Vi föräldrar måste ta ett
större aktivt ansvar. Det är
jag övertygad om. Vi måste
ha bättre koll på var barnen är
och vad de håller på med,
säger han.

EKERÖ I Slagsmål med
tillhyggen och unga
flickor som ligger berusade och halvnakna i
buskarna. Mycket får
nattvandrarna uppleva i
Ekerö tätort. Flertalet
av ungdomarna är mellan 14 och 17 år.
Nattvandrande
föräldrar
vittnar om ett mycket oroligt
klimat där slagsmål och fylleri bland ungdomar har börjat eskalera. Curt Wichmann
har under våren nattvandrat
flera gånger och anser att
gränsen för vad som kan räknas som normalt är långt
överskriden.
– Nu får det vara nog. Helg
efter helg är det stor fylla och
omfattande misshandel och
skadegörelse i och kring
Ekerö centrum. Vi är många
föräldrar som har vandrat
flera helger under våren. Vi
kan bara konstatera att bråket
bara ökar.
Närpolischef Ann-Kristin
Gunnarsson i Ekerö förstår
om nattvandrarna ibland
kan känna obehag eftersom
ungdomarna är så många.
– Nu när vårvärmen börjar
komma är ungdomarna ute
mycket mer på helgerna. Det
är då vi ser de största problemen. Det sups ganska friskt
och det har även gått ner i
åldrarna. Dessutom finns det
god tillgång till alkohol här
ute på Ekerö. Ungdomarna är
runt 14-17 år, säger AnnKristin Gunnarsson.

– Helg efter helg är det stor fylla och omfattande misshandel och skadegörelse i och kring Ekerö centrum,
säger en nattvandrande förälder.

”Ett problem är
att syskon och föräldrarna köper ut
åt ungdomar”

Ungdomssamordnare Annika Magnusson, vars roll är
att följa drogvaneutvecklingen i kommunen, menar
att det är ett problem att
införelsekvoterna av alkohol
till Sverige är högre idag än
tidigare.
– Problemet med privatimport av alkohol började vi
märka av år 2004 och sedan
dess har det ökat. I hela länet
ser vi samma tendens och

även här på Ekerö hittar
nattvandrare burkar och
spritflaskor som inte säljs på
systembolaget. Tillgängligheten är idag den största utmaningen vi har när det gäller att förebygga ungdomsfylla, säger Annika Magnusson.
Just tillgängligheten är
något som polisen satsar
resurser på. Närpolischef
Ann-Kristin Gunnarsson
säger att polisen på olika sätt
försöker kartlägga vilka som
förser ungdomarna med
alkohol.
– Vi försöker ta reda på
vilka som förmedlar kontakten bland ungdomarna och
försöker vara synliga där de

Under en nattvandring var
det speciellt stökigt.
– Det var oerhört mycket
slagsmål. Polisen åkte runt
hela tiden och tog tag i det
hela. Vi såg mycket ungdomsfylla och några unga
tjejer var så fulla att de låg
halvt avklädda i buskarna
och sov, säger Curt Wichmann.
Peter Carpelan (m) kommunstyrelsens ordförande i
Ekerö säger att kommunen
kan göra mycket men det
viktigaste ansvaret står föräldrarna för.
– Från kommunens sida
vill vi arbeta förebyggande
med
kampanjer
som
”Stoppa langningen”, aktiviteter inför större helger och
informationsinsatser i skolorna, säger Peter Carpelan.

ANGELICA HEIJDENBERG

”Bygg mer och tätare”, anser ö-partiet
Lätta på kraven på
högst 140 nya bostäder
per år och på tomter på
minst 2000 kvadratmeter i glesbygd.
Det sa Tommy Liljeros
(ö) som presenterade
partiets byggpolitik
under ett möte i
Tappströmsskolans
matsal den 24 april.
Tommy Liljeros, tillika öpartiets ledamot i byggnadsnämnden, inledde med att
tala om att fler invånare i
kommunen skulle ge ett
bättre skatteunderlag. Då
skulle kommande nödvändiga investeringar kunna göras
utan skattehöjningar.
Kommunen fick kritik för
att inte ta sin del av bostadsförsörjningen i Storstockholm.
Under mötet presenterades
också hur Öpartiet vill ändra
bygglovshanteringen.
– Att sätta en gräns vid 140
nya bostäder per år är inte
rimligt. Bebyggelseutvecklingen i Ekerö hålls tillbaka
på ett olyckligt sätt. Ekerö

kommun behöver en ökad
folkmängd för att klara sig
bättre ekonomiskt och för att
klara ut de investeringar som
väntar framöver. Bland annat
allmänna lokaler som badhus, samlingslokaler, lokaler
för ungdomar och sådant
som det är skriande brist på i
den här kommunen, sa
Tommy Liljeros.
– Många människor som
bor i sommarstugor vill få till
ett bättre boende för sig och
sin familj. De blir stoppade
när de söker bygglov i de så
kallade utvecklingsområdena.
I dessa områden, sa Tommy
Liljeros, vill ö-partiet ha en
mycket liberalare syn på
bygglov. Ö-partiet vill att det
ska bli lättare att få igenom
bygglov generellt. Det vill
partiet åstadkomma genom
att inte hävda detaljplanekravet så hårt som tidigare.
– Detaljplanekravet får inte
drivas in absurdum. Vi vill
till exempel inte att man
hindrar bebyggelse på en obebyggd tomt mellan två
bebyggda tomter där man

tidigare fått bygglov. Ibland
måste man hindra bebyggelse
för att man är på gång med en
detaljplan,
men
oftast
används det för att lägga en
”död hand” över ett område
och det är absolut inte bra.
Det får inte gå till på det sättet.
Gränsen på mer än 2000
kvadratmeter för en tomt på
landsbygden ska inte tillämpas så hårt, menade Tommy
Liljeros.
– I översiktsplanen står det
”bör” men vid bygglovsansökan på en tomt under
2000 kvm har man då tilllämpat ”ska” istället. Samma
tolkning har skett vid styckning av tomter. Motivet är att
det måste finnas plats för ett
bra avlopp på tomten men
det går i allmänhet att lösa
även på en mindre tomt än
2000 kvm. Då har den här
motiveringen med avloppsfrågan blivit en nödutgång
som används för att stoppa
ytterligare bebyggelse.
Tommy Liljeros anser att
Färingsö är den mest utsatta
kommundelen när det handlar om avslag på bygglov med

motivet att tomten blir för
liten.
– Den ringa befolkningsökningen på Färingsö är en
direkt effekt av att man slår
ner mer på byggloven i den
delen än i andra delar av
kommunen. Det syns också i
befolkningsutvecklingen på
Färingsö som i den senaste
mätningen ökade med
endast 52 personer.
Den fria användningen av
privat egendom var också
något som Tommy Liljeros
hävdade att ö-partiet tycker
är viktigt.
– Det ska finnas mycket,
mycket starka skäl för att
man ska inkräkta på den rättighet som man har med privat egendom genom att
hindra bebyggelse, det måste
alltid göras en avvägning
mellan allmänna och privata
intressen.
Ett 40-tal personer besökte mötet. Bland dem syntes
kommunens nye pressekreterare med anteckningsblocket i högsta hugg.
ANGELICA HEIJDENBERG
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företagsnytt

Revisorerna kördes över
KOMMUN I Såväl byggnadsnämnden som socialnämnden fick ansvarsfrihet av den politiska
majoriteten senaste
kommunfullmäktige.
Revisorernas förslag att
inte bevilja ansvarsfrihet röstades ner.
Spänningen var stor inför
kommunfullmäktiges möte
den 29 april. Skulle den politiska majoriteten köra över
revisorerna och bevilja ansvarsfrihet för byggnadsnämnden?
Revisorerna hade föreslagit
att byggnadsnämnden inte
skulle få ansvarsfrihet.,
något som kunde ha lett till
att hela nämnden hade fått
avgå och ny nämnd väljas.
Socialnämnden hade av revisorerna tilldelats anmärkning eftersom: ”nämndens
styrning, kontroll och uppföljning av verkställigheten
av gynnande beslut inom
verksamheterna inte har
varit acceptabel”. Med detta
menas vad som har kommit
fram på senare tid om hur
socialnämnden har hanterat
ansökningarna om äldreboende genom att först bevilja
ansökningarna för att sex
månader senare avslå dem

med hänvisning till platsbrist. Men socialnämnden
klarade sig med enbart
anmärkning eftersom nämnden redan ”vidtagit åtgärder”.
Revisorernas förslag att
inte bevilja ansvarsfrihet för
byggnadsnämnden motiverades med ”att det funnits
allvarliga brister i Byggnadsnämndens löpande styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten”.
Framför allt har nämnden
för många oavslutade ärenden: ”Den ärendebalans
som finns inom nämnden är
otillfredsställande
och
nämndens styrning och
kontroll har i det avseendet
varit oacceptabel.” Nämnden har försökt komma
ikapp men ”endast i stort
bibehållit en oförändrad
nivå”.
Byggnadsnämndens kris
återges i rapporten som
”problem har funnits avseende ledning och styrning
av kontoret, den psykosociala arbetsmiljön har varit
otillfredsställande och kontoret har även haft relativt
omfattande sjukskrivningar.
Rapporten nämner också att
kontoret varit ”starkt påpassad av media” på grund av

”ett förhållandevis högt
antal överklagningsärenden
som i många fall gått nämnden emot” samt att rutiner
för klagomål saknas.
Samtliga av kommunens
revisorer – med företrädare
från moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet och
centern – var eniga.
Men Inger Linge (m), ordförande, och Gun Häll (s),
första vice ordförande i
kommunfullmäktiges presidium hade letat fram ett
stycke ur förarbetena och
kommentarerna till kommunallagen om att ”Vägrad
ansvarsfrihet förutsätter i
regel att det som läggs den
förtroendevalde till last har
medfört en i någon mening
ekonomisk skada för kommunen. Vägrad ansvarsfrihet är inte något institut för
allmän misstroendeförklaring. Formellt avgörs de
politiska ansvarsfrågorna
enligt KL vid valförrättningarna”.
I linje med detta föreslog
presidiet ansvarsfrihet och
enbart anmärkning för byggnadsnämnden.
Enligt ordföranden för
revisorerna, Gunilla Jerlinger (s), som MN talade
med före fullmäktige, är

stycket föråldrat.
– Kommunallagen har
reviderats tre-fyra gånger
sedan dess och stämmer inte
med den bredd som revisorernas uppdrag har idag, sa
hon.
Gunilla Jerlinger betecknade en passus i presidiets
skrivelse som ”väldigt farlig”. Så här skriver Inger
Linge och Gun Häll: ”Om vi
hamnar i en situation där
engagerade invånare inte
vågar ta på sig ett förtroendeuppdrag om de inte är
minst lika kunniga som
experterna i sakfrågorna,
hamnar vi /i/ ett omöjligt
demokratiskt läge”.
– Om fullmäktige delar
presidiets
bedömningsgrund skulle det betyda att
kommunen går emot såväl
kommunallagen som god
sed för revisionen, kommenterade Gunilla Jerlinger.
– Om kommunfullmäktige väljer att göra avsteg från
revisorernas förslag måste
ett sådant beslut motiveras.
Det räcker inte med att de
olika partierna sitter och
räcker upp handen. Revisionsberättelsen måste då
vara beredd i förväg och väl
känd bland fullmäktiges
ledamöter.
Vad säger du om att en av

dina pa rtikamrater har skrivit under står bakom presidiets förslag?
– Jag har ingen synpunkt
beträffande det. Det är för
övrigt inte heller min sak att
kommentera vad fullmäktige beslutar, säger Gunilla
Jerlinger.
I fullmäktige yrkade socialdemokraterna tillsammans
med miljöpartiet och ö-partiet i första hand på att byggnadsnämndens ordförande
Lennart Nilsson (m), vice
ordförande Dan Melin (fp)
och tidigare vice ordförande
Ulf Nilsson (s) skulle avgå
och väljas om, i andra hand
på att hela nämnden skulle
avgå.
Men efter omröstning
blev avgörandet att byggnadsnämnden tilldelas anmärkning.
Ö-partiets yrkande på såväl
ordföranden Staffan Strömbäcks (m) som ordföranden i
socialnämndens individutskott, Christina Blom Anderssons (kd) avgång vann
heller inte gehör.
Slutresultatet blev att både
byggnadsnämnden och socialnämnden arbetar vidare
med anmärkningar i ryggen.
INGELA MÆCHEL

Gräsåkers förskola drabbad av fuktskador
En av Ekerös första förskolor är angripen av
fuktskador och mögellukt. Kommunen har
börjat renoveringen och
satt in åtgärder mot
den dåliga luften.
Efter att föräldrar och anställda klagat på mögellukt
sattes luftfilter och fläktar in
i förskolan mellan jul och
nyår. Samtidigt utfördes tekniska undersökningar av
byggnaden och provtagning-

ar av luften.
– Provsvaren visade att
förskolan har drabbats av
fuktskador och mikrobiella
skador. Det har i sin tur orsakat den avvikande lukt som
har upplevts på avdelningarna, säger Johan Elfver, pressekreterare i Ekerö kommun.
Provsvaren visade också att
det på en avdelning fanns
den farliga mögelsporen
Aspergillus i luften. Viktoria
Eldehag, förälder till ett av

barnen på förskolan blev förvånad och upprörd.
– Ingen information har
gått ut tidigare som förklarar
varför de tagit prover och
satt in extra luftfilter och
fläktar. Under mötet den 19
februari som kommunen
höll för att informera föräldrarna var det första gången
som jag hörde talas om att
prover tagits. Då förklarade
de också att de gjort de här
undersökningarna och att
det på en av avdelningarna

fanns en giftig mögelspor i
luften, berättar Viktoria
Eldehag.
Johan Elfver bemöter kritiken med att säga att det inte
var möjligt av praktiska skäl
att genomföra mötet tidigare
och att viss muntlig information nått föräldrarna via skolledningen strax före jul. Han
betonar också att halten av
mögelsporer är inom godkända gränser.
– Samtliga provplatser i

barnavdelningarna har mycket låg sporhalt, det vill säga
förekomst av mögelsporer
och ungefär samma artsammansättning som i uteluften,
säger Johan Elfver.
Förskolan som tidigare
varit
nedläggningshotad
men nu är ett populärt val
beräknas vara färdigrenoverad juni, 2009. I samband
med renoveringen kommer
förskolan också få ett eget
tillagningskök.
ANGELICA HEIJDENBERG

Göran Grahn och Mattias
Mattsson på nystartade MG
Rental uppvaktas av Gunnar
Pihl från Näringslivsrådet.

Maskiner på väg
till jobbet
FÄRINGSÖ | Mattias Mattsson ville ha närmare till jobbet och startade MG Rental
på hemön Färingsö.
Tillsammans med kollegan Göran Grahn hyrde de
in sig hos Färingsö Trä och
öppnade Mälaröarnas första
större maskinuthyrningsfirma den 1 februari.
– Göran och jag visste att
det skulle funka från start
eftersom vi jobbat i branschen i tio år. Hantverkarna
som ska jobba i stan eller på
öarna kan hyra allt från
skruvdragare till minigrävare och trädgårdsmaskiner på
väg till jobbet. Naturligtvis
kan övriga öbor också hyra
maskinen de inte har hemma, säger Mattias Mattsson.

Marinbutik sjösatt
i Jungfrusund
EKERÖ | Jungfrusunds marina fortsätter att utvecklas.
Den 10 april öppnades Mälaröarnas första marinbutik,
Atmos Marin Butik.
– Förutom ett grundsortiment av tillbehör- och båtvårdsprodukter har vi mycket grejer för vattensport.
Desutom kan vi erbjuda
utbildning i olika vattensporter samt hyra ut Stockholms enda bastuflotte med
vedeldad badtunna ombord,
säger butiksansvarige munsöbon Martin Frank.
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Kommer man in med en moped på restaurangen?
EKERÖ C | Hans Sköld
fick inte komma in på
lilla Venedig med sin
elmoped och har därför
gjort en anmälan till
Handikappombudsman.
I vilken utsträckning kan en
restaurangägare skylla på
utrymmesbrist för att neka
en gäst?
– Det är inte förbjudet att
hänvisa till bristande tillgänglighet, säger Laine
Strömgren på Handikappsombudsmannen.
– Vi och handikappsorganisationerna ville ha in ett
förbud mot att åberopa
utrymmesbrist i den nya lag
som träder i kraft vid årsskiftet: “Ett starkare skydd mot
diskriminering av handikappade”. Men regeringen har

beslutat att utreda frågan
vidare, säger Laine Strömgren.
Hans Sköld och hans fru
Elisabet är mycket upprörda
sedan ägaren till Lilla Venedig vid Mälarö torg nekat
Hans att ta in sin elmoped i
restaurangen.
– Hans lider av en obotlig
lungsjukdom, dåligt balanssinne och har spräckt höften
två gånger. Han har läkarförbud på att gå och måste därför sitta kvar i rullstolen när
han är utanför hemmet. Via
Ekerö Rehab har han fått låna
en elmoped som gör det
möjligt för honom att
komma hemifrån. Förut har
vi alltid kommit in på Lilla
Venedig. Dom har känt oss i
tio år och vi har ätit lunch

han som serverade sa att jag
skulle lämna elmopeden
utanför. Min fru sa då att jag
inte får gå och att jag inte kan.
Han svarade då med att han
kunde hjälpa mig in eller
bära in mig bland alla gäster.
Jag tackade nej och kände
mig förnedrad av behandlingen. Vad jag inte såg var att
chefen stod och viftade med
handen som om vi var flugor.
Det talade min fru om. Vi
lämnade restaurangen väldigt ledsna och diskriminerade, berättar Hans Sköld.

Fick inte ta in elmopeden.
och helgmiddagar relativt
ofta där, säger Elisabet Sköld.
För en dryg månad sen
ville paret äta lunch.
– Men då var det stopp,

– Det ska vara skyltat om
man inte får komma in. Och
om han skulle trotsa läkarens
order och gå in och ramla,
vem betalar då försäkringen?
säger Elisabet Sköld.
Även Nihat Akan, ägare

till Lilla Venedig, är upprörd.
– Jag har haft restaurangen
i tio år och har många handikappade som äter här och alla
gillar oss. Vi ville bara att han
skulle ställa mopeden utanför, eftersom klockan var två
och vi då brukar städa den del
där han annars ställer mopeden. Vi vet att han kan gå och
vi kunde ha hjälpt honom
med det. Men han ville absolut upp till sofforna och
skryta med sin moppe i den
del av restaurangen som ligger lite högre.
– Vi har inte begärt in yttrande från restaurangägaren
än och har för övrigt väldigt
hög arbetsbelastning så det
blir aktuellt att ta ställning
till anmälan först i höst,
säger Laine Strömgren.
INGELA MÆCHEL

13 procent får höjd fastighetsskatt

Arriva tar över mälaröbussarna nästa vår

BOENDE | 13 procent av småhusen i Ekerö får fastighetsskatten höjd med en
tredjedel eller 33 procent. Detta enligt en prognos från Villaägarnas
Riksförbund som
Vid 2009 års taxering av småhus stiger taxeringsvärdena med 32 procent.
En följd blir att skatten höjs för 58 procent av landets småhusägare.
Det framgår av en ny prognos som Villaägarna beställt från Statistiska centralbyrån (SCB) som studerat de bostadsaffärer som ligger till grund för nya
taxeringsvärden år 2009. Prognosen visar att taxeringsvärdena stiger i samtliga landets kommuner och att den genomsnittliga höjningen blir 32 procent.
Störst blir höjningen i Trelleborg med 55 procent, lägst i Vindeln och Bräcke
med 9 procent. En effekt blir att fastighetsskatten ökar för de 58 procent av
landets småhusägare som år 2008 har en fastighetsskatt understigande taket
på 6 000 kronor.
2009 års taxering inleds redan i höst med att landets småhusägare får ett
preliminärt taxeringsbesked hemskickat.

TRAFIK | Det är nu klart att det blir det engelska bolaget Arriva som tar över
busstrafiken på Mälaröarna. Arriva vann i höstas upphandlingen mot
Swebus. Enligt SL var det främst företagets kvalitetskriterier som övervägde
till Arrivas förmån.
Upphandlingen överklagades både av Swebus och Veolia (f.d. Connex).
– Veolia överklagade till Länsrätten, men gav sedan upp. Swebus överklagade ända upp i Regeringsrätten, som dock inte gav prövningstillstånd, säger
Gisela Peollinger, pressektreterare på SL.
Överklagandena har lett till att Arrivas övertagande av mälarötrafiken har
förskjutits framåt i tiden. Nu”lutar det åt” den 1 mars nästa år, enligt SL:s
pressavdelning. Från början var det meningen att Arriva skulle ta över redan
i höst.
Arriva är noterat på den engelska fondbörsen och är en av Europas största
leverantörer av kollektivtrafik med verksamhet i tio europeiska länder och
37000 anställda.

Hästkunskap för
kommuner
NY BOK | Nu
kan kommunerna få vägledning i allt
som rör hästnäringen tack
vare skriften
Hästen i kommunen – betyder mer än du tror. Boken är
en praktisk guide för kommunens medarbetare, producerad och utgiven av
Nationella Stiftelsen för
Hästhållningens Främjande.
De 145 sidorna innehåller
färsk och lättillgänglig information om olika sorters
hästverksamhet, stadsplanering, forskning, hur ridslingor kan anläggas, statistik, regler och lagar. Här kan
man bland annat läsa att
svensk hästnäring har en
omsättning på 45 miljarder
kronor per år och omfattar
28 000 heltidstjänster, och
att det finns över 27 000
hästar bara i Stockholmsområdet. Boken är uppdelad
i nio lättillgängliga kapitel,
vilka avslutas med underrubriken "Vad kan kommunen
göra".
ULRIKA FÅHRAEUS

Fästingdags
Hög tid att vaccinera sig, påminner
fotograf Kenneth
Bengtsson, som
försett oss med denna läskiga
bild av en blodfylld hona.

Investera i dig själv
Vuxenutbildning – för dig som vill vidare
Dags att söka till hösten 2008
Ekerö Komvux erbjuder dig kurser på grundläggande nivå i engelska,
matematik, svenska och svenska som andra språk dessutom engelska A
och matematik A på gymnasial nivå. Engelska och matematik på grundläggande- och gymnasial nivå erbjuds även tisdagkvällar. Flexibel kursstart. Undervisningen bedrivs i Lärcentrum, biblioteket Ekerö Centrum.

Tävla och vinn cirkusbiljetter!
Hitta de fem fel på Duet Blues och Vladislav Olondar på Cirkus Maximum
och du har chans att vinna biljetter och träffa dem på riktigt hos oss!

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
Stenhamraskolan onsdag den 21 maj kl. 19.00
Så här gör du:
Jämför cirkusbilderna ovan och hitta
de fem fel som finns i den högra
bilden. Ringa in felen tydligt och sänd
in hela annonsen till: MN, Box 100,
178 22 Ekerö senast onsdag 7 maj.
Märk kuvertet "Finn fem fel".
Vinnare meddelas per post.

Sänd in hela annonsen senast 7/5
Namn ......................................................
Adress .....................................................
Postadress ................................................
Telnr dagtid ..............................................

i samarbete med

Genom samarbete med Solna och Stockholm kan Ekerö Komvux erbjuda
dig ett brett utbud av kurser på gymnasial nivå.
Exempel på KOSTNADSFRIA kurser:
- Allmänna ämnen – ekonomi, datakurser, kemi, språk, turism, hotell,
matematik
- Yrkesutbildningar – barnskötare, kock, konditor, elektriker, mäklarassistent, undersköterska, VVS-montör, ekonomiassistent, löneadminstratör
• Komvux erbjuder flera kursstarter per år
• Distanskurser söker du via Ekerö komvux, påbörjas varje vecka
• Du kan välja att studera i andra kommuner än Sthlm o Solna
• Alla kurser är avgiftsfria och studiemedelsberättigande
Mer information om kursstarter och utbud hittar du på respektive hemsida.
www.ekero.se/vux www.solna.se/vux www.stockholm.se/vux eller
www.csn.se
Välkommen att ringa Ekerö Komvux för studievägledning och info.
560 392 69.
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Framtid till frukost
KOMMUN | Det blev fullsatt när Näringslivsrådet bjöd in Mälaröarnas
företagare till sitt första frukostmöte på
Ekebyhovs slott den 24
april.
Arrangerande Näringslivsrådets avsikt med att dra
igång ett par frukostmöten
om året är bland annat att
försöka förändra företagsklimatet till det bättre i kommunen. Premiärträffen var
dock vikt för information i
koncentrat om kommunens
framtidsplaner, levererad av
kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan.
– Rekryteringen av en
näringslivsansvarig pågår.
Hans/hennes roll är tänkt att
vara en brygga mellan företagare och politiken samt
tjänstemannaorganisationen, allt för att få till en bättre service för näringslivet,
berättade Peter Carpelan.
Mats Larsson, ordförande i
Mälaröarnas företagarförening och representant i
Näringslivsrådet, påpekade
att Näringslivsrådet hellre
vill ha en näringslivschef
med stark roll i den kommunala organisationen.
Arbetet med nya utvidgade detaljplaner för Stenhamra och Ekerö centrum

Det blev fullsatt i Wrangelska salen när Näringslivsrådet
bjöd in till frukostmöte den 24 april.
har tagit sin början. Den här
gången har ett drygt femtiotal berörda i ett första skede
från respektive centrum bjudits in för att hålla ”kreativa
möten”. Ett liknande initiativ angående Stenhamra för
femton år sedan stöp eftersom berörda inte kom överens.
– För att få till en bättre
cityservice måste man bygga
ut Stenhamra. Men många
vill inte att det byggs mer.
Det gör det svårt att samtidigt få bättre service, så det
finns många frågor att lösa.
Det huvudsakliga nybyggandet skulle hur som helst ske i
tätortsbandet som sträcker
sig mellan Ekerö centrum
och Stenhamra, allt enligt
översiktsplanen, sa Peter
Carpelan.
Den 5 maj är upplägget

detsamma angående Ekerö
centrum. Då blir bussgaragets placering en central
fråga.
– Tanken var att flytta
garaget till Västeräng som
ägs av Wallenbergstiftelsen.
Tyvärr har stiftelsen under
de senaste dagarna blivit
betydligt tveksammare till
att upplåta mark. Sista ordet
har dock ännu inte sagts.
Men skulle det bli ett definitivt nej är vi tillbaka på ruta
ett. Plan B för det planerade
badhuset, som också planerades på Västeräng, är Träkvistavallen. Träkvista centrum finns också med i centrumdiskussionerna även
om fokus i nuläget handlar
om Stenhamra och Ekerö
centrum. För övrigt tittar vi
också på en eventuell bollhall på Svanängen, sa Peter

Nya musikaliska
mästarmöten i Ekerö kyrka

Carpelan.
Han berättade också att
frågan om en färjeförbindelse mellan Färingsö och
Hässelby ljusnat betydligt
nu när Vägverket, Färjerederiet och även Stockholm
stad verkar positiva. På
Färingösidan tittar man på
möjligheterna att anlägga ett
färjeläge vid kraftledningsgatan norr om Färjestaden. I
ett friktionsfritt scenario
skulle det kunna bli verklighet redan inom ett-två år.
– Angående Förbifarten
har Ekerö kommun sagt ett
villkorat ja. Villkoren är att
Ekerövägen breddas, att
Brommaplan åtgärdas – vilket ligger på Stockholms
stads bord, att schaktmassorna från vägbygget transporteras bort sjövägen, samt att
en miljöförsiktig byggnation
utförs. En bit av Ekerövägen
skulle troligen i ett första
skede få reverserande körfält, två körfält till Nockebybron på morgonen och två
mot Ekerö på eftermiddagen. Ambitionen för oss är
att få till fyra körfält. Riksantikvarieämbetet och Staten fastighetsverk är dock
rabiata motståndare till en
breddning av vägen, sa Peter
Carpelan.
OVE WESTERBERG

Askanäskonserters initiativtagare Elemér Lavotha och Nils
Erik Sparf.
MUSIK | Askanäskonserter
fortsätter med sin mission
att erbjuda högkvalitativ
kammarmusik framförd av
Sveriges främsta instrumentalister samt en del internationella stjärnmusiker.
Årets erbjudande gäller fyra
konserter, den 18 maj, 15
juni, 21 september och den 12
oktober.
Sedan starten 1996 har
Askanäskonserter spridit sitt
musikaliska rykte i allt vidare kretsar. Numera kommer
alltfler ur publiken från fastlandet, så det gäller att vara
ute i tid om man ska få en
plats i konsertlokalen Ekerö
kyrka.

I den första konserten medverkar bland andra Kungliga
Filharmoniska Orkesterns
nya solohornist Markus
Maskuniitty som också varit
solohornist i Berlinfilharmonien. Han kommer
bland annat att framföra
Brahms horntrio tillsammans med pianisten Per
Lundberg och Bernt Lysell,
konsertmästaren vid Sveriges radios symfoniorkester, som för övrigt medverkade vid den allra första
Askanäs konserten 1996.
Pianokvartetter av Mahler
och Fauré framförs av Bernt
Lysell, Ingegerd Kirkegaard,
viola, samt Elemér Lavotha,
cello.

ÖPPET
Kom ut och njut av den vackra utsikten
och den goda maten!

MAJ
Vi öppnar söndag 4 maj!
Lördag och söndag 13-21
Lördagarna 10 och 31 är vi fullbokade
Glöm ej Mors Dag söndagen 25 maj
Boka i tid!
1-10 JUNI
Vardagar 17-22
Nationaldagen 12-21
Lördag 7 fullbokat
Söndagar 12-21
Bröllop, Festvåning, Företagsfester,
Catering, Vandrarhem m.m.

Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
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Gråsälspatient hos Viltjouren
två veckor lämnar honan ungen åt sitt öde.
Den gör sedan kortare
turer i jakt på föda
och återkommer sen
till sitt födsloställe.
Just den här gråsälungen tog jag emot
eftersom den hade ett
skadat öga. Vi har
dock bara tillstånd att
rehabilitera den under två dagar, bland
annat för att den blir
väldigt snabbt lat och
präglad på människor.
Så efter ett veterinärbesök släpps den i
vattnen vid Svinninge
i Österåkers kommun
i närheten där den
hittades.
Varje dag får Ewa
Kierkegaard mängder
av förfrågningar om
Viltjourens första gråsälspatient rehabiliterades två dagar innan den
vad som kan göras för
återvände till sitt rätta element i skärgården.
att rädda upphittat
och trafikskadat vilt,
Den ovanligt milda vintern
– Den extremt varma vin- främst fåglar. Några av de
har även visat sig hos
tern gjorde att vattnen i
drabbade fåglarna hamnar i
Viltjouren som i mitten av
skärgården låg isfria. Under
Viltjourens voljär, stor fåapril fick sin första gråmer normala vintrar, med
gelbur. Vid Mälaröarnas
sälspatient.
istäckta fjärdar och vikar,
Nyheters besök var det fulldrar sig sälhonan ut till ytbelagt i burarna. På patientViltjouren vid Säby Udd på
terskärgårdens kobbar för
listan fanns bland annat
Färingsö, som rehabiliterar
att föda sina ungar. I år verhavsörnar, kattugglor och
vilda fåglar och djur, har
kar många sälar valt att föda
en berguv.
under våren fått många sam- på fastlandet eller större öar,
Ewa Kierkegaard har drital från boende i olika skärvilket många skärgårdsbor
vit den ideella verksamhegårdskommuner som hittat
inte varit med om förut,
ten på Viltjouren i tolv år.
vilsna sälungar nära bebygEwa Kierkegaard.
OVE WESTERBERG
gelsen.
– När ungarna diats i cirka

Havsörn

Ägretthägerns första besök på Mälaröarna

Foto: Bengt Legnell

Första ägretthägerbesöket
ÄGRETTHÄGER sågs
kliva omkring i Svartsjövikens grundare delar i jakt
på föda den 15 april, vilket
troligen var artens första
besök på Mälaröarna.
– Några av dessa snövita
hägrar, som normalt vistas i
syd och östeuropa, irrar sig
årligen upp till Sverige. Det
är dock första gången den
setts på Mälaröarna. Inte
bara ett nytt vårtecken. Är
det också möjligen ännu ett
tecken på den globala uppvärmningen månne? undrar
Bengt Legnell, Mälaröarnas
ornitologiska förening.
Inte lång stund efter det
att ägretthägern observerades ute i Svartsjöviken gick
ett extra nyhetsbrev ut via
e-post till öns fågelskådare.
Allt för att så många som

EN

Berguv

Kattugglor

möjligt skulle kunna få ta
del av sensationen.
För övrigt anländer allt
fler vårtecken som varit på
varmare breddgrader under
vintern. Bland de senaste
anländarna som observerats
finns ladusvala, hussvala,
lövsångare, gulärla, mindre
strandpipare, brun kärrhök,
storlom, svarthakedopping,
trädlärka, järnsparv, fisktärna och alfågel, även misstänkta läten från kungsfiskare har hörts. En av de
mäktigare hemvändarna,
fiskgjusen, sågs vid Svartsjöviken den 2 april.
Dessutom har Mälaröarnas ornitologiska förenings
spanare sett ett kungsörnspar cirkla över öarna vid
några tillfällen.
OVE WESTERBERG

må bra
An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

Må Bra i Kropp och Själ - Massage Hjälper!
Skön och avslappnande helkroppsmassage
Förebyggande och rehabiliterande massageterapi
Även kvällar och helger

Telefon: 08-560 407 07

din självkä
nsla och livsglädje
Öka

●

Klassisk Ansiktsbehandling

●

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

●

Permanent fransböjn. & färgning .... 350:-

●

Fransförlängning ............................... 490:-

●

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

●

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

●

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

●

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

“Maximum – landets bästa cirkus”

●

Öronhåltagning ..................... per öra 80:-

GT 2007

(90 min)

.... 390:-

KAMPANJ!!!
●

Soldusch helkropp ............................ 170:-

fri
nn dig
h
ä
K
stark oc

Stenhamraskolan
Onsdag 21 maj kl 19.00

med Kinesiologi
0763-40 52 82

STENHAMRA

Tel: 560 310 11

Cirkuskassan är öppen på speldagen mellan kl
12-13 samt 2 timmar före föreställningen!

Växthusvägen 24, 178 34 Ekerö

www.cirkusmaximum.se
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Länsrättens viten på 1,8 miljoner kan inte ha
kommit som en överraskning för kommunen,
som länge har känt till bristen på platser i särskilt boende och behovet av hyreslägenheter
för alla som inte är miljonärer.

P

ensionärsorganisationerna påpekade i en inlaga till socialnämnden redan år 2003 behovet av fler platser. Det
finns för övrigt ett stort antal skrivelser från kommunens tjänstemän och andra som påtalat detta förhållande. Behovet finns även refererat i kommentarerna till översiktsplanen.
Och läser man en utredning som gjorts av Ekerö nämndkontor från 2006 finner man att behovet av antal platser var förutsägbart redan då och att det skulle bli nödvändigt att köpa platser i andra kommuner i ökad omfattning fram till år 2011. Så
sent som i år hade pensionärsföreningarna två möten med en
konsult som hyrts in av kommunen. Vi redovisade då vad vi
önskar att det särskilda boendet ska innehålla. Önskemålen
överlämnades av konsulten till tekniska kontoret för att vara
med i förslaget vid projekteringen.
Färingsöhemmet är gammalt och slitet
och för dyrt att bygga om jämfört med att
bygga nytt. Platsen för att bygga ett nytt
äldreboende har sedan två-tre år varit den
så kallade Söderströmska tomten i Stenhamra. Av alla förslag har denna tomt varit
som klippt och skuren för särskilt boende.
På ett möte den 10 april om planeringen
för hela Stenhamras utbyggnad, var just
den platsen deltagarnas första val. Men då
meddelade chefen för stadsbyggnadskontoret, Erik Barkman, att i nuläget är det inte möjligt att bygga
där, eftersom utsläppen från Nisseby Snickeri är så miljöovänligt att ingen nybyggnation får ske så länge detta förhållande råder. Om man inte klarar av detta problem är bygget av särskilt
boende under år 2011 i fara.

Måste vi
äldre vara
miljonärer?

D

et finns ett antal äldre som har ett boende som dom
inte klarar idag, men de är för friska för att tas in på
särskilt boende. För denna kategori anser vi att det
vore lämpligt med något som vi benämner mellanboende, nära särskilt boende eller vårdcentral, centrum och
bussförbindelser.
Pensionärsföreningarna har länge påtalat behovet av hyreslägenheter för unga, ensamstående och äldre i kommunen. Det
har inte byggts nya hyreslägenheter i Ekerö kommun sedan år
1992-93, bortsett från ”Bo Klok”-projektet i Brunna. Även detta
projekt lyckades kommunen trolla bort i annan förvaltning med
höga boendekostnader som följd. Därför räknar vi bort dessa lägenheter.
Ekerö kommun har näst minst antal hyreslägenheter i länet
och de näst högsta hyrorna i landet enligt Hyresgästföreningen.
Det som hittills byggts är bostadsrätter i Sandudden och det
ska även byggas vid Ekebyhovs slott och då med en insats på 3
miljoner/ bostadsrätt. Den kategorin har fått sin andel.
Kommunen har skyldighet att bygga för alla människor i en
kommun. När byggs hyreslägenheter?
Får jag avsluta med att ge ett beröm för hur de befintliga särskilda boendena sköts. Enligt socialsstyrelsens nya redovisning
ligger såväl Ekgården, Färingsöhemmet och Kullen högt upp på
listan. Kan den förebyggande delen skötas på samma sätt är vi
nöjda.

Gunnar Hjerth,
ordförande PRO Färingsö

• 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.

Det kommunala
uppdraget
Bästa Ekeröbo!
Det är för mig en glädje att å kommunstyrelsens vägnar meddela dig att årsbokslutet för
2007 visar på ett överskott på cirka 20 miljoner kronor. Återigen visar resultatet att kommunen både stärker sitt egna kapital och uppfyller balanskravet. Det är ansvarsfullt och
stimulerande som kommunstyrelsens ordförande att försöka tillmötesgå medborgarnas
krav på god kvalitet och service i våra verksamheter.
2007 har präglats av ett hårt arbete med resurshushållning inom alla områden i de kommunala verksamheterna. Kommunen fullföljer sitt ansvar för en budget i balans med
omsorg om skattebetalarnas pengar.
Även 2007 har kännetecknats av en fortsatt stark utveckling för Ekerö. Jag tycker att
Ekerö är en fantastisk plats att bo och leva på och vi fortsätter att vara en attraktiv kommun med en stor inflyttning.

Peter Carpelan (m)
kommunstyrelsens ordförande

Så här fördelas Ekerös ekonomi

11 %
Äldre- och handikappomsorg,
Individ- och familjeomsorg

31%

Kultur, fritid, infrastruktur, politik

58 %

Skola, förskola och
gymnasium

Framtid och åtaganden
Kommunstyrelsens ansvar inför framtiden kräver en försiktighet i kommande åtaganden så att kommunens låneskuld
inte blir en för stor belastning som påverkar det ekonomiska utrymmet för verksamheterna. Som det ser ut nu kommer statsbidragen att frysas de kommande två åren vilket direkt påverkar vårt ekonomiska handlingsutrymme. Därför
måste vi vara extra försiktiga inför framtidens hårdare tider.

Skola, vård och omsorg
För att kunna fullgöra det kommunala uppdraget med en budget i balans kan vi möta en kärvare ekonomi med
besparingar för att hålla tillbaka kostnaderna, höja skatten eller sälja mark och andra tillgångar. Att sälja mark och
andra tillgångar möjliggör för oss att amortera på den stora låneskulden. Det innebär i sin tur att vi frigör medel för
vård, skola och omsorg samt viktiga investeringar som äldreboenden och vår efterlängtade simhall.
Med vänlig hälsning
Peter Carpelan
Kommunstyrelsens ordförande
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Numera kommer äpplena från Kina
korken gick ur – Stenhamra började
byggas på allvar.
– Du hade aldrig någonting emot
att ta över pappa s fabrik?
– Nej verkligen inte, säger
Enligt den Wretlindska familjekrö- Christer Wretlind och berättar hur
nikan sökte pappa Sven Wretlind i han redan som sjuåring hjälpte till
1900-talets början lyckan i Ryss- med att handklistra etiketter.
Brodern, Lennart Wretlind, hade
land. Där blev han förvaltare för en
av familjen Nobels egendomar aldrig en tanke på att fortsätta i
utanför S:t Petersburg. Det nya sty- fabriken.
– Han var konstnär! Själv är jag en
ret efter revolutionen satte honom i
fängelse under en tid. Svenska myn- framförallt praktisk person. Nudigheter fick loss honom och med mera väljer Lennart världsmusik i
ett startkapital på 30 000 kronor radioprogrammet Klingan.
Han blev inte lottköpte Sven Wretlind
lös i arvsskiftet. MeLilla Stockby gård
“redan på femtio- dan Christer fick
1932.
talet låg äpplen
fabriken fick han de
– Till en början tänk- och ruttnade över- 17 personalbostäderte han sig driva ett allt i trädgårdarna na, fastigheter som
lantbruk här. Men och vi fick inte in
vartefter styckats av
gården hade en stor
och sålts till nya stenäppelodling, äpplena någon frukt”
hamrabor.
måste tas omhand
Med den nutida återoch så blev det en
satsning på äppelmos. Verksam- växten i familjeföretaget är det
heten expanderade, fler fruktträd sämre ställt. Inget av Christer
planterades, gårdens äpplen räckte Wretlinds barn är intresserad av att
inte till, folk kom från alla håll med ta över.
– Jag arbetade så mycket under deras
sina äpplen, äpplena räckte fortfarande inte till, det köptes äpplen uppväxt att de tidigt fick den idén att
från Mellansverige, senare från det tar alldles för mycket tid att sköta
det här, säger han beklagande.
Skåne, till sist från Tyskland.
Idag har fabriken som startade i
– Svensken är för lat för att böja
sig ner och ta upp ett äpple! påstår gårdens lada byggts ut med en
Christer Wretlind, som tog över insprängning i berget bakom samt
företaget efter sin far i början av 70- med en flygel. Omsättningen har
tjugodubblats. Produktionen är i
talet.
– Redan på femtiotalet låg äpplen hög grad automatiserad, därför är
och ruttnade överallt i trädgårdarna lika många personer anställda som
från allra första början, 22 stycken.
och vi fick inte in någon frukt.
Har du några intressen utöver jobNuförtiden är Tyskland för dyrt
och välmående. Så och Polen. Så bet?
– Det där, pekar Christer WretStockmos handlar ända bort i Kina.
Då rör det sig inte längre om frukter lind på en modell av ett flygplan på
skrivbordet.
utan om koncentrerade juicer.
Han har byggt ett sånt själv under
Äldre färingsöbor har berättat hur
flera års tid och är också entusiastisk
vackert de var i Stenhamra när medlem av Skå flygplatsförening.
Vad är det som är så roligt med att
tusentals fruktträd stod i blom.
bygga ett flygplan?
Stockmos hade 10 000 fruktträd.
– Jamen det är ju stort ju! Man ser
Idag finns några rufsiga päronträd
hur allt fungerar, sen är det premiär
kvar framför fabriken.
– En trädgårdsmästare skulle nog med många inbjudna och skål i
champagne!
inte godkänna det här.
Nytt mål är att gå ner i vikt. All
För med juicerna behövdes inte
fruktträden, och en stor del av mar- den goda osten satte sig runt midjan
ken såldes till dåvarande Skånska och ska bort. Datum är utsatt när
Cement, det vill säga nuvarande det ska vara klart. Annars blir det
dryga böter till frun.
Skanska i slutet av 60-talet.
Frukt har han inte tröttnat på tur– Vi fick tre kronor kvadratmetern och tyckte att det var fantas- samt nog.
INGELA MÆCHEL
tiskt. Man kan säga att det var då
MÄLARÖPROFILEN I Utan den
ryska revolutionen hade företaget Stockmos i Stenhamra
kanske aldrig kommit till.

Nu: Rationell tillverkning av cider, light- och fruktdrycker med importerad fruktjuice som råvara. Bakom Christer
Wretlinds rygg syns något av det som blev kvar av den forna fruktträdgården

Då: Lilla Stockby gård med fruktträd rad på rad, tiotusen ungefär. Huvudprodukten i början var mos.

Namn: Christer Wretlind
Yrke: VD, Stockmos
Bor: På Stockmosvägen, Färingsö
Favoritställe på Mälaröarna: Stugan i Sånga Säby,

Vill ändra på: Ekerös dåliga rykte på senare år. Jag
får höra om det överallt och undviker att säga att jag
är härifrån.
Oanad talang: Pilot och flygplansbyggare!

Antennproblem!
Tranebergs TV-service
25 år i Bromma
Gesundaplan 59 ● Tel. 25 34 15, 0708-25 34 15
www.tranebergstv.se

r
Dags fö g!
nin
vårstäd

20% rabatt

( Gäller ej lagning. Erbjud. gäller tom 1 maj!)

VI TVÄTTAR: Mattor, Båtkapell, Förtält, Hästtäcken mm
Rådgivning och lagning – Hämtar och lämnar enl ök
Tel. 08-560 337 08/070-650 70 27
E-mail: info@hans-noreen.se
Företaget ingår i Noreens Orienttvätt-gruppen

Ett bra rostskydd för bilar
behöver inte vara dyr t!
Linolja ger enligt Statens Provningsanstalt ett effektivt
skydd mot rost. Totalbehandling 1.500-1.800 kr

KRAFTOLJAN HB
Ring så berättar vi mer. 0707-22 25 43 Staffan
SKÅ Industriområde

Handledarkurser
Varje söndag 09.30-13.30
(Intyg utfärdas enligt vägverkets regler)

För anmälan till kursen ring 560 302 01
Succé!!! Tack för ert stora förtroende! Fullbokat
på 3 dagar! Extrakurser tillsatta! Ring för info.

EKERÖ TRAFIKSKOLA

Tel. 560 302 01 ● www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Koppla
upp till
Internet?

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Lovande start för Skå

Med sikte mot NHL

FOTBOLL | Efter tre spelade matcher i division 4 M är Ekerö IK ännu obesegrade, trots
att spelet bitvis haltat rejält.

FOTBOLL | Skådamernas start i division 3
lovar gott inför fortsättningen, även om det
krävs ytterligare några omgångar innan
man vet vart åt det barkar.

ISHOCKEY | Supertalangen Patrik Zackrisson från Skå IK, som senast gjorde succé i
SM-finalen med Linköping, fortsätter sin
obrutna karriärkurva mot att bli en av de
absolut främsta spelarna i hockeysverige.

Ol y mp i a c o s F C E I K 1 - 2 ( 0 - 1 ): Stabilt spel som
borde resulterat i större siffror efter flera öppna
lägen i andra halvlek. Johan Meyer angav tonen med
0-1 via en försvarare strax före paus. John Orto
ökade till 0-2 med en boll snyggt i krysset.
Olympiacos tilläts reducera något billigt till 1-2,
men segern var aldrig i fara.
E I K R e y me r s ho h n s I K 1 - 1 ( 1 - 0 ) : Ekerö gick på
knock direkt. Ledning efter sex minuter när Axel
Ryds vänsterinlägg nickas in av Daniel Bovbjerg.
Axel, yngst i laget, följde upp en stark premiär och
växte till EIK:s jätte. Spelövertaget borde resulterat i
ytterligare mål som stängt matchen. Istället bjöds
Reymers in och kröp allt närmare en kvittering.
Med nio minuter kvar missar en solbländad Peter
Björklund en hörna. Retroaktiv utdelning efter en
klockren ribbträff tidigare.
F C K r u k a n E I K 0-0: Ett till synes håglöst och
oinspirerat Ekerö ägde mycket boll på Zinkens stenhårda matta utan att skapa något. Ett dubbelbyte
mot halvlekens slut gav ett mindre tryck, resulterade i ett offsidemål. FC Krukan behärskade underlaget bäst och bet sig fast allt högre i rond två. Snart
18-årige Thobias Persson, som ersatte ryggskadade
Peter Björklund fick alltmer att göra och gjorde det
bra. Thobias var största anledningen tillsammans
med evigt unge Jocke Serrebo att EIK slapp åka hem
helt poänglösa.
KENTH PETTERSSON

I F K V i k s j ö - S k å I K 1-1: Oddsen inför premiären
mot IFK Viksjö var mycket osäkra. Dels därför att
Viksjö som åkte ur tvåan förra säsongen misstänks
göra sejouren i trean kort genom att snabbt försöka
vända åter, dels saknade Skå flera ordinarie spelare.
Så det övertygande spelet som Skå bjöd på i första
halvlek förvånade nog flertalet vittnen. Framför allt
var det den för dagen blixtinkallade målvakten
Maria Lindberg och backlinjen, som i sin tur spred
trygghet till övriga lagdelar, som imponerade. Efter
paus blev Skå mer försiktig varvid Viksjö tog över
tillställningen.
S k å I K-I F K
L id i n gö FK 2-0: I
hemmapremiären
mot Lidingö den 26
april var uppdraget
att stoppa Lidingös
fix-stjärna Elin Flyborg, med förflutet i
allsvenskan, och
göra några strutar
framåt. En uppgift
som det i stort komSkås Sandra Rosenqvist
pletta laget klarade
med bravur. Några av hemmaspelarna visade också
upp ett fysiskt spel som lär bli mardrömslikt för
motståndarna även framöver.

Redan under pojkåren i Skås framgångsrika team 87
fanns det gott om ”hemmaexperter” som utnämnde Patrik till klubbens största talang någonsin. Som
15-åring var han med och snurrade upp motståndarna i Skås division 1 lag.
– Jag kommer ihåg när tränaren i Värmdö, Tommy
Boustedt, skrek till sina spelare att de ”måste få
stopp på den där junioren”. Det hjälpte inte. Patrik
är en ovanligt fin kille som det aldrig växt någon
tuppkam på, dessutom tränade han mer än alla
andra. Två egenskaper som tagit honom långt, säger
Lasse Söderström, lagledare för Skås A-lag.
Efter Skå flyttade han 2003 till Göteborg för studier och spel i Frölundas J18 och J20. Två år senare
fanns han med i Frölundas elitserielag. Förra året
gjorde han succé i allsvenska Rögle och i år fortsatte
superlativen över hans insatser i SM-finalen, med
sin nya klubb Linköping.
Däremellan har det blivit mycket spel i olika
juniorlandslag, från U16 till U20.
– Jag trivs så bra i Linköping att jag skrivit ett treårskontrakt med klubben. Men drömmen om att
framöver få spela i NHL finns självklart fortfarande
med också. Det viktigaste för att lyckas i hockey är
att träna mycket och få mycket matchtid samt att ha
kul och trivas med det man satsar på, säger yrkeshockeyspelaren Patrik Zackrisson.

Ekerötrio tog NM-guld i truppgymnastik
ka elitklubbarna.
För Rasmus Schröder
innebar framgången indirekt
också startskottet för en
debut som senior. Först ut
bland årets seniortävlingar är
Svenska Cupen följd av
Svenska Mästerskapen med
uttagning till de Europeiska
Mästerskapen.

GYMNASTIK | Rasmus
Schröder, Henrik Gerby
och Niclas ButénGrundevik heter ekerötrion som ingick i
Brommagymnasternas
guldlag när Nordiska
Juniormästerskapen i
truppgymnastik avgjordes i norska Bergen den
18-20 april.
Efter en mycket spännande
tävling i truppgymnastikens
tre grenar fristående, tumbling och trampett stod det
klart att Brommagymnasternas manliga juniortrupp
lyckats ta hem guldet med
poängen 25,25 före Svendborg, Danmark (24,75).
Glädjen hos både gymnaster och tränare gick inte att ta
miste på. Det här var utan
tvekan det internationella
genombrott som de väntat
på.
För Rasmus, Niclas och
Henrik har det gått stadigt
uppåt i resultatlistorna. Från
killarnas tidigare framgångar
med flertalet Ungdoms SM-



– Många är de färdigheter
som krävs av en tävlingsgymnast på högsta nivå.
När Rasmus, Niclas och
Henrik för cirka nio år sedan
tog steget från en av
Brommagymnasternas träningsgrupper i Ekebyhovskolan till en förberedande
tävlingstrupp visste de nog
inte hur långt de skulle
kunna gå. Bristen på ändamålsenliga lokaler och redskap ute på Ekerö gör att tävlingsgymnasternas träning i
huvudsak förläggs till gymnastikhallar i Bromma, säger
Per Sjöstrand, tävlingsansvarig för Brommagymnasterna.
– För dessa unga killar

Guldtrion från Ekerö är Niclas Butén-Grundevik, första fr höger i mittenraden, Rasmus
Schröder, till vänster om Niclas och Henrik Gerby till vänster bakom honom med silverfatet.
guld till fjolårets silver på
Junior SM var steget inte
långt att kvalificera sig till
Nordiska Juniormästerskapen i truppgymnastik.

DET HÄNDER TILL 19 MAJ

FOTBOLL |

Damer div 3 A: 10 maj kl 15 Svanängens IP: Skå IK-IK Frej
Damer div 4 A: 6 maj kl 19 Svanängens IP: Skå DFF-FC
Järfälla
Herrar div 4 M: 4 maj kl 15 Svanängens IP: Ekerö IK-Sickla
IF
18 maj kl 15 Svanängens IP: Ekerö IK-Sollentuna Fotboll IF
Herrar div 5 M: 17 maj kl 15 Svanängens IP: Skå IKBollmora BoIS
Herrar div 7 C: 8 maj kl 19 Adelsövallen: Adelsö IF-Kofkella
KoIF
10 maj kl 13 Söderby: Munsö IF-Ekerö BoIS
17 maj kl 16 Träkvistavallen: Ekerö BoIS-FK Östermalm

Och visst fanns det förväntningar. Brommagymnasterna har hittills blivit
uttagna att representera
Sverige vid alla Junior-NM



Genom åren har också flera av Brommagymnasternas framstående gymnaster börjat sin gymnastiska
bana inom
klubbens
Ekerösektion. Senast i
december när Brommagymnasternas
kvinnliga
trupp vann guld i JSM var två
av flickorna och större delen
av ledarteamet från Ekerö.
Uppvuxen på Ekerö är också
klubbens mycket framstående gymnast Björn Slånvall
som tillhör toppskiktet av
seniorer inom artistisk gymnastik.

LÄGET DEN 29 APRIL!

FOTBOLL
Damer div 3A
Bele Barkarby FF 2
Skå IK
2
Hässelby SK FF 3
IFK Viksjö
2
FC Djursholm U. 2
Reymersholms IK 2
Klintehamns IK 2
IK Frej
2
Sollentuna United 3
IFK Lidingö FK
2
Damer div 4A
Hässelby SK FF B
IFK Täby
Åkersberga BK
Bele Barkarby B
Bollstanäs DFF
Skå DFF
Sollentuna DFF

sedan 1998. Ett hedersuppdrag som klubbens 16-åringar klarade av på bästa tänkbara sätt när de ställdes mot de
traditionellt sätt starka dans-

innebar det att träningsmängden ökade från en dag i
veckan till dagens fyra-fem
gånger i veckan. Förutom att
träningstiden ökade, så
ökade transporttiden många
gånger om. Beslutet att anta
erbjudandet från klubben var
därför inte helt enkelt.
Brommagymnasterna har
cirka 200 aktiva gymnaster
från Mälaröarna, varav de
flesta ingår i barn- och flicktrupper.

2
2
1
1
2
1
1

IFK Viksjö B
FC Järfälla
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0

2
2
1
1
1
0
0

0
1
1
1
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
1
1
1
2
2

0
0
0
0
1
1
1

9-1
3-1
6-5
2-1
2-1
5-5
1-2
4-7
2-5
0-6

15-3
6-1
6-0
1-0
8-10
0-1
1-5

6
4
4
4
3
3
3
3
1
0

6
6
3
3
3
0
0

2 0 0 2
2 0 0 2

1-8
0-10

0
0

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

11-5
7-4
4-2
5-4
3-2
3-2
2-3
6-6
3-4
2-4
2-5
3-10

9
7
7
6
6
5
4
3
2
1
0
0

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

8-1
8-3
11-6

9
7
6

Herrar div 4 M
Djurgårdsbrunns 3
Vasasällskapet FK 3
Sollentuna F. IF 3
Amauta IF
3
Boo FF
3
Ekerö IK
3
FC Krukan
3
Olympiacos Väll. 3
Reymersholms IK 3
Sickla IF
3
Lo Scudetto IF
3
Mariebergs SK
3
Herrar div 5 M
Skå IK
Örby IS
Järla IF FK

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

0
1
1
0
0
2
1
0
2
1
0
0

Rissne IF
KRIS IF
Storskogens SK
Bollmora BoIS
Torstens Lärjung.
IFK Lidingö FK
Ingarö IF
Favorit. Lidingö
Kälvesta IOF FK

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
0
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
2
2
2
3

7-5
4-5
5-2
5-5
4-5
4-4
5-9
2-11
2-9

6
6
4
4
4
3
1
1
0

Herrar div 8B
FK Östermalm
2
Hom. Armeniska 2
FC Kasam
1
Munsö IF
1
Real Gonzo FC
1
Ekerö BoIS
2
Adelsö IF
1
Kofkella KoIF
2
Iberoamericana IF 2

2
2
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
1
2
2

8-1
9-3
5-0
2-0
2-0
1-6
0-5
3-9
0-6

6
6
3
3
3
0
0
0
0
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Gärna makt – men inget ansvar

fokus

20

F

Fokus tar upp högaktuella debattämnen
som kräver lite större
utrymme och mer analys än vad som ryms
på insändarsidan.
Skriv ändå så effektivt
som möjligt, högst
3 500 tecken inklusive
blanksteg.

• Skicka texten till
fokus@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Fokus”, Box 100
178 22 Ekerö

örra året ville Öpartiet att Byggderna får anmärkning men båda bevilnadsnämndens ordförande Len- jas ansvarsfrihet. Motiveringarna är :
nart Nilsson (m) skulle vägras
”Vägrad ansvarsfrihet förutsätter i reansvarsfrihet. Länsstyrelsen
gel att det som läggs den förtroendehade kommit med en mycket kritisk
valde till last har medfört en i någon
inspektionsrapport. Den gången kom
mening ekonomisk skada för kommuNilsson undan sitt ansvar. I år vill ett
nen.” I själva verket är den vanligaste
enigt gäng revisorer neka
grunden för avhela Byggnadsnämnden
styrkt ansvarsfrihet
Ordförandena har
ansvarsfrihet för att ledabristande styrning,
möternas styrning och
ledning, uppföljett större ansvar
kontroll varit oacceptaning och kontroll.
än övriga nämndbel, framför allt vad gäller
Presidiets andra
ledamöter. Varför
ärendemängden som inte
argument är: ”Om
har minskat.
vi hamnar i en siannars ett årsartuation där engagevode på 120 000
rade invånare inte
VI HAR kritiserat revisokronor?
rerna för att sopa problevågar ta på sig ett
men under mattan. Vi har
förtroendeuppdrag
engagerat oss i att förbätom de inte är minst
tra kvaliteten på besluten i byggärenlika kunniga som experterna i sakfråden och reserverat oss mot dåliga begorna, hamnar vi i ett omöjligt demoslut samt vid flera tillfällen lyckats
kratiskt dilemma.” Detta saknar relesätta stopp för rena olagligheter. Vi har
vans för ansvarsprövningen.
lyft upp frågorna om hur våra gamla
behandlats när de har rätt till en plats i
I BYGGNADSNÄMNDEN har frågor om
ärendemängd och handlingsplan besärskilt boende.
handlats under punkten FörvaltningsSocialnämndens rapportering av
information som inte varit en beslutsicke verkställda gynnande beslut har
punkt med möjlighet att reservera sig.
inte skett i enlighet med gällande lagJag skulle agerat hårdare och använt
stiftning. Styrning, kontroll och upprätten att väcka ärenden i nämnden för
följning av gynnande beslut har varit
att tvinga fram en beslutspunkt. Det är
oacceptabel. Men revisorerna nöjer sig
rimligt att alla ledamöter drabbas av
med en anmärkning eftersom nämnanmärkning. Ordföranden har dock ett
den nu vidtagit åtgärder.
särskilt ansvar och ska enligt min uppKommunfullmäktiges presidium
fattning inte få ansvarsfrihet.
ska bereda frågorna om ansvarsprövning och komma med ett beslutsförSocialnämndens miljonviten och
olagliga trixande med att återta gynslag till fullmäktige. Resultatet blev ett
nande beslut om särskilt boende för
förslag som innebär att de två nämn-

våra gamla upprör känslorna. Åtminstone nämndens ordförande Staffan
Strömbäck (m) och individutskottets
ordförande Christina Blom Andersson
(kd) måste få ta konsekvenserna av
sina handlingar.
ORDFÖRANDENA HAR ett större ansvar än övriga nämndledamöter. Varför ska Strömbäck annars ha ett årsarvode om 120.000 kronor plus 500 kronor för varje sammanträde? Och varför
står det så tydligt i ”God revisionssed i
kommunal verksamhet 2006”: ”/…/
En individuell ansvarsprövning kan
aktualiseras t.ex. vid bristande initiativ
från en enskild förtroendevald, brister
i ordförandes agerande utifrån dennes
särskilda ansvar, /…/” ? När ordförande Strömbäck vid förra fullmäktige
försvarade sig med att han var fritidspolitiker och man inte kunde begära
att han skulle ha större kunskaper och
ansvar än övriga i nämnden var det nog
många radiolyssnare som frågade sig
om inte hans årsarvode åtminstone
räckte till för att motivera honom att
läsa igenom basen för nämndens verksamhet: socialtjänstlagen.
När du läser det här vet vi om fullmäktige tog sitt ansvar för demokratin
eller om man följt principen ”Gärna
makt – men inget ansvar”.

Tommy Liljeros
Ö-partiet

Teater på
anstalten
FÄRINGSÖ | Kriminalvården har slutit ett avtal
med teaterregissören Kaj
Ahnhem om teater- dramaoch skrivarverksamhet med
de intagna på Färingsöanstalten. Projektet pågår
under 2008, två eftermiddagar i veckan.
Kaj Ahnhem har i över
femton års tid satt upp teaterpjäser med intagna på
Österåkersanstalten och anlitas också av ett fängelse
utanför London.

Fjärde dyraste
I Villaägarnas Riksförbunds
kartläggning över soptaxorna i Stockholms län, har
Ekerö kommun plats nummer fyra bland de kommuner med högst soptaxor. I
Danderyd betalar villaägaren 2 710 kronor om året, i
Ekerö kommun 1 999 kronor
om året.
I en jämförelse på riksnivå
hamnar Ekerö i lä. I Håbo tar
nämligen kommunen ut
3604 kronor om året. I
Kumla däremot kostar det
bara 810 kronor om året att
bli av med soporna.
Villaägarnas Riksförbund
har i sina beräkningar utgått
ifrån vanligaste ”kärlstorlek” och vanligaste ”hämtningsintervall” inklusive
grundavgift, hämtningsavgift och moms.

PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
Välkommen till

LOPPMARKNAD
på Skå flygfält
LÖR/SÖN 24 & 25 maj kl 11-14
(Följ pilarna)

Nettobehållningen går till
Färingsö Lions hjälpverksamheter
Passa även på att anmäla dina utstädade
marknadsprylar till Lions 560 245 09, 560 357 19
eller 0705-79 18 06 så hämtar vi efter
överenskommelse fram till marknadsdagen.
Hjärtligt tack till alla givare!

Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?
Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.
Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com

Till föräldrar och elever
i årskurs 9
Tisdag 6 maj 17.00-19.00 kan du
träffa studie- och yrkesvägledare från kommunens grundskolor och Individuella Gymnasiet i Biblioteket, Ekerö Centrum för att
få tips och guidning kring gymnasievalet.
Ändringsval till gymnasiet kan göras under
perioden 22 april-11 maj.
Välkomna!

Sommar
simskola
Nu är det dags att anmäla sig till
årets sommarsimskola på Mälaröarna!
Vecka 29-31
Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen,
Kärsgatan (förmiddagar), Mörby (förmiddagar)
Stockby (eftermiddagar)
För info och anmälan kontakta:
Stockholms Kappsimningsklubb på
Hemsida: www.skksim.nu
(under “Simskola Ekerö”)
E-post: skk.ungdom@bredband.net
Tel: 08-87 26 59

Här kommer vårens skarpaste erbjudande!
Köper du våra bästa progressiva glas under perioden 5/5-24/5, så får du
ett par slipade progressiva solglasögon utan extra kostnad.
Erbjudandet gäller Hoyas iD-glas och utvalda bågar.

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad
08-560 313 10 ● Ekerö centrum ● Snett emot Systembolaget
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

Möt sommaren med nya ögon!
Hos oss hittar
du Västerorts
största sortiment
av solglasögon!?!
Nu har vi
sommarens hetaste
nyheter från
RayBan, Gucci,
Carrera, Ralph
Laurent, Polaroid,
Haga m.fl.
Välkommen in
och provgå hela
RayBan kollektionen
den 5 juni

Visning torsdagen den 5 juni

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad
08-560 313 10 ● Ekerö centrum ● Snett emot Systembolaget
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

tyck!
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• Välkommen att skriva
en lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare
desto större chans att
komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn,
adress och telefonnummer.
• Skicka din text till
insandare@malaroarnasnyheter.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 tackannonser hänvisar vi till vår
privata annonsmarknad.

Bäste Lennart Nilsson mfl
D e n 7 m a j f a t t a r byg g n a d s n ä m nd e n b e s l ut om e n r a d i o m a s t me d
t e k n i k b o d a r p å L u nd k u l l a 1:9 på
A d e l s ö . Me n t r o t s a t t m yc k e t
h ä n t h a r u nd e r l a g e t i n t e up p d a t e r a t s ut a n ä r de t s a m m a s o m f ö r
fe m år se d a n :
1. Underlaget från sökanden Svenska
UMTS-nät (UMTS) är oförändrat
sedan den ursprungliga ansökan -03.
I sin rapport PTS-ER-2007:12 anger
PTS att TeliaSonera och Tele2 har 100
% täckning inom Ekerö kommun.
Genom de riktlinjer som finns beträffande samlokalisering, utgivna av t ex
länsstyrelsen, kan även övriga operatörer uppnå 100 %. Adelsömasten

Skräpigaste
kommunen
Läser i måndagens tidning
Stockholm City (14 april
2008) att på Lidingö startar
samma dag operation
Renaturen. Cirka 2000
skolbarn ska plocka skräp i
parker och ute i naturen och
för varje full sopsäck får de
100 kr till klasskassan. Förra
kampajen fyllde 500 säckar,
50 000 liter skräp. Och
borde dessutom ha gett ett
tillskott i många klasskassor. Vilken utmärkt idé!
Man får en ren och snygg

behövs därmed inte. För att kunna
vara en allmännyttig verksamhet
krävs självklart ett dokumenterat behov. UMTS har hela tiden nonchalerat
detta i sina skrivelser. Istället har man
hotat med att ta bygglovet i egna händer om inget händer. Varför just en 66
meters mast behövs när täckningen är
100 % har inte visats.
2. Såväl miljönämndens yttrande
från 2004 som länsstyrelsens yttrande
från 2003 saknar aktuella fakta. Samtidigt som SSI, Statens strålskyddsinstitut, inte alls har uppdaterat eller
kompletterat sin bild av strålningsrisker kommer allt fler svenska och internationella rapporter om radiostrålningens framför allt långsiktiga konse-

omgivning samtidigt som
man lär barnen att inte
skräpa ner. Kanske något för
Ekerö att ta efter snarast?
Många lättförtjänta pengar
finns i sådana fall att hämta i
dikena runt Lidl, på Älvnäsvägen, runt Statoilmacken
och området omkring Träkvistavallen och fritidsgården, runt hela centrum och
vårdcentralen, längs stora
Ekerövägen ända in mot
Brommaplan, på Kersö,
vägen ut mot Stenhamra
och Färingsö, ja listan kan
göras hur lång som helst.
Då kanske vi kan kravla
oss upp ur bottenskiktet

kvenser och risker. Att inte ta hänsyn
till den ökande kunskapen vore ett allvarligt misstag av kommunen. Miljönämndens beslut måste därför revideras. Kulturnämnden har inte ens tillfrågats.
3. Intresset för och aktiviteterna
kring världarvet Hovgården-Birka har
ökat väsentligt. Riksantikvarieämbetet har under 2007 vidtagit ett flertal
åtgärder för att främja och säkerställa
detta kulturminne av världsformat.
Bland annat ska en särskild förvaltning etablerats.
Kommunens argument att ”Kommunen kan inte sätta sig upp mot
länsstyrelsen” är grundlöst och
motsägs av flera rättsfall. Kommu-

som "länets skräpigaste
kommun". För vem har
egentligen ansvaret för renhållningen? Självklart har
alla som bor i kommunen
eller är besökare ett stort
ansvar att inte skräpa ned,
men det yttersta ansvaret
för renhållningen har ändå
kommunen. Och med tanke
på hur det ser ut idag så
krävs både radikala och
snabba insatser, men också
en långsiktig och kontinuerlig satsning på renhållning
och skräpplockning i Ekerö
kommun.
– Irriterad på skräpet

nen och sakägare har full rätt att föra
sin talan och överklaga länsstyrelsens beslut. Detta har också skett
beträffande Lovö prästgård. Att
kommunen kan bli skadeståndsskyldig mot UMTS saknar helt juridisk
grund. Inte heller är kommunens
tidigare diskussioner med UMTS
bindande.
Vi yrkar att kommunen antingen
nekar bygglov eller återkommer med
ett kompletterat underlag. Ekerö
kommun bör således hantera detta
bygglovsärende på samma sätt som
avvisandet av tornet vid Lovö prästgård.
– Aktionsgruppen Adelsömasten

Rent
samvete?
Jag är med och anordnar
klädbytardagar i Tappström.
Många uppskattar att vi finns,
det får vi ofta höra. Då tycker
jag det är så tråkigt med människor som stjäl! När vi hjälpte våra försäljare/kunder att
hämta sina kvarvarande saker
säger en tjej till mig att inte
glömma knickerserna som jag
inte hade fått sålda. Jag tar
dem senare, sa jag. Så var det
dags att packa ner det som
försäljarna/kunderna inte
ville ha och som vi skänker

till Erikshjälpen. En annan
tjej frågar mig om jag ska ha
kvar en tröja (där min lapp
satt på). Den är inte min, sa
jag. Nej, för på den tröjan satt
lappen till knickerserna!
Du hade alltså mage att
flytta lappen till ett annat
föremål! Hur känner du dig
när du skickar ut ditt barn på
fotbollsplanen i ett par gröna
Skå IK knickers (stl. 140)?
Prislappen var 20-30 :- . De
var i stort sett nya. Hoppas du
har skam i kroppen och skickar den ynka slanten till barncancerfonden.
– Katarina

KLOCKAREBOLAGET
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BEGRAVNINGSBYRÅ AB



FÖDDA

• Sandra Wallberg och Niklas Vik har fått en son. Kiruna den 14 april 2008
• Nu har Linneas, Marcus och Elins lillebror kommit. Välkommen Linus!
KS 12 februari 2008. Monica och Michael Jarl

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10



Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

Grattis vår solstråle Viggo på
1-årsdagen den 4
maj från mamma
och pappa.

Handledarkurser
Varje söndag 09.30-13.30

Välkommen till
gubbåldern,
Mårten! Stort
grattis från alla
dina arbetskamrater!

DÖDA

• Bengt Olof Einar Lindblad, Färingsö, avled den 20 april i en ålder av 87 år.
• John Sigurd Niemi, Färingsö, avled den 15 april i en ålder av 80 år.
• Märta Birgitta Ingeborg Thunström, Ekerö, avled den 25 mars i en ålder av 88 år.



FÖRLOVADE

• Micke och Lisa. Rhodos 20 april 2008

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev bild (sparad som jpeg).
Ange rubrik: Grattis, Födda, Förlovade.
• Skicka ditt manus 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 dödsannonser, begär prislista.

(Intyg utfärdas enligt vägverkets regler)

För anmälan till kursen ring 560 302 01
Succé!!! Tack för ert stora förtroende! Fullbokat
på 3 dagar! Extrakurser tillsatta! Ring för info.

EKERÖ TRAFIKSKOLA

Tel. 560 302 01 ● www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

www.malaro.com

Våra duktiga florister
binder allt enligt
kundens önskemål
sorgbinderier kistdekorationer
brudbuketter snittblommor
arrangemang krukväxter
företagsservice blommogram
●

●

●

●

Ekerö Blomman. Mälarö torg 14. Tel 560 329 90
ekeroblomman@interflora.se

Total markentreprenad
Lennart Larsson Trädgårdsentreprenad AB

–

Ekerö

Markberedning ● Husgrunder ● Dränering
Sten- och Bergspräckning även inomhus ● Sandsopning,
Snöplogning ● Trädgårds- och markunderhåll
Grus-, sand- och jordtransporter ● Avancerad trädfällning
Blästring av grunder ● Vatten och avlopp
Anders 073-500 60 62 eller Lennart 070-839 34 06
www.larssonentreprenad.se

MÄLARÖARNAS

nyheter

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

Redaktion

Annonser

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

• 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.

postADRESS

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Tidningen ansvarar ej för

Boende utanför kommunen
425 kr/år. Betalas på bankgiro
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2008

icke beställt material samt för fel i
annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA www.malaro.com

Utgivning
2008
Jan 21
Feb 4, 25
Mar 10,24
Apr 7, 21
Maj 5,19
Juni 2, 16
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

25
8,22
6, 20
10,24
8, 15
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SÄLJES

Ek chiffonje början 1900-tal

B 1,05 H 1,38 D 0,48 inkl ek
stl. Pris 3500:-.
Tel 0709-13 40 66.
Hörnskåp Åmells

H 2,10 D ,050 grå i gustaviansk stil, överskåpet med
glasdörrar. Pris: 14 000:0709-13 40 66.
Hallmöbel med oval spegel

bänk med handtag på
sidorna ca 1,10 B med lock
klädd i tyg, övrigt i bok.
Pris: 1000:-. 0709-13 40 66.

Fina flickkläder st 134-152
cl. 20 kr per plagg. Pojkkläder st 86-104. 10 kr per
plagg. 560 300 40,
073-760 57 77.
Stor loppis på Färingsö pga
flytt. Lördag och söndag
17-18/5 kl 10-16. Sånga-Säbyvägen 133, mittemellan
Sånga kyrka och SångaSäby kursgård.



ÖNSKAS HYRA

Vi önskar hyra ett litet förråd/garage/lada el likn. för

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 150 tecken inklusive blanksteg.
Jpeg-bild publiceras i mån av utrymme.
• Utannonserat värde får vara högst 250 000 kr.
• Manus oss tillhanda senast torsdag kl 12, 1,5
vecka före utgivning (se red.ruta på sid 24).

Skydda
datorn
vid åska
Ring

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

Jag har en
mac!
Ring inte...
Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Ny
skrivare?
Ring

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

Utveckla
nya
system
Ring

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

| privata marknaden

25

förvaring. Tel 08-10 30 25.
Kul ungdomlig pensionär,
söker sommarstuga att
hyra året runt, mot att jag
sköter om din stuga/tomt
osv. istället för att den står
oanvänd. 076-826 85 97.



Förarintygs kurs den 25 maj
Kustskepparintygs kurs den 17 maj

TACK

Tack! Ett innerligt tack till
den person som hittade min
plånbokoch lämnade in den
på matvaruaffären VI, Ekerö
centrum 23 april. Christina
Sjöberg

• Skicka 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.

u
Vi tar n
a
y
emot n !
rag
säljuppd

Vi finns på Jungfrusunds Marina
Välkomna!
Tel: 560 340 20

●

Bryggavägen 133

●

www.smy.se

N
TAKARBETE

Tillbyggnad
Ombyggnad
❒ Nybyggnad
❒ Generalentreprenad
❒ Kvalitetsansvarig
enl PBL – nivå E
❒ Kompetens för
asbestsanering
❒

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

❒

●

Givetvis fri offert på
alla arbeten
Kontaktperson:
Mats Fältgård

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

070-770 65 79
08-643 83 65

www.aeeb.se

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

En liten minisemester för dig
som gillar shopping!
Pris 590 kr
inkl buss + motell med frukost
23/5-24/5, 30/5-31/5

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80
www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag
med miljön i tankarna
Tyger ● Barntyger ● Sybehör ● Gardinstänger mm ● Gardinsömnad
Rullgardiner ● Garn ● Broderigarner ● Symaskinsservice ● Pärlor

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

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)
Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)
Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)
Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)
Ring för tidsbokning kl 9-20
0704-53 96 62
Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

Välkommen hälsar
Elisabeth, Isabelle,
Kattis, Marie-Anne
och Mona!

Hälsokost ● Frisör
Massage ● SPA
● Ansiktszonterapi
●
●

Alldeles intill Ekerö Centrum!
●

Mån-fre 11-18

larmet går | MÄLARÖARNAS NYHETER • 5 MAJ 2008

Dasstömning i skogen
Nedan följer merparten av de
larm och anmälningar som engagerat Ekerö närpolis och
Södertörns brandförsvars
Ekeröstation de senaste två
veckorna.
14 APRIL I En registreringsskylt anmäls
stulen från en EU-moped på E ke r ö.
• Polisen får samtal från en person som
är orolig att skorstensstocken till ett
ödehus som brann för en och en halv
månad sedan vid T u l l hu s v ä ge n , kan
rasa och skada någon.
15 APRIL I Två slangar till en pumpanläggning nära W a l l e n b e r g s m o n u m e n t anmäls avskurna.
• En anmälan om smycken som troligen stulits i februari i en villa på S i l ve r d a l s v ä ge n görs.
• En anmälan görs efter att en kamera
stulits vid en fest på M o r e l lv ä ge n den
13 april.

Shoppa i Ullared

Tel 560 357 16

26

●

Pråmvägen 4A, innergården

16 APRIL I Tre bilister bötfälls vid en
trafikkontroll vid S k å k y rk a .
• En flicka gör en anmälan om stöld av
ett busskort på buss 309 efter att hon
saknat kortet vid bussbyte i E ke r ö
c e n t r u m.
• En kvinna på R a s t a b or g s v ä ge n gör
en anmälan om bedrägeri efter att någon okänd person beställt bredbandsabonnemang i hennes namn.
• E ke r ö b o s t ä de r gör en anmälan om
klotter på elva av deras fastigheter.
17 APRIL I En boende på B r u n n a v ä ge n
gör en anmälan efter att tre pojkar försökt tända eld på anmälarens buskar.
18 APRIL i En båt glider av ett båtsläp på
Färentunavägen vid Tr o x h a m m a r .
Polisen skriver en ordningsbot.
• Kustbevakningen gör en anmälan om
brott mot fiskerilagstiftningen, efter
att de hittat otillåtna redskap i N ä sf j ä r d e n.

• En anmälan om en kamera som stulits i ett stall i R a s t a b or g görs.
• En propeller som monterats bort från
en båt på J u n g f r u s u nd s m a r i n a anmäls stulen.
19 APRIL I Vid en stor trafikkontroll i
D r o t t n i n g ho l m genomförd av Västerortspolisens utryckningsenhet stoppas bland annat en misstänkt rattfyllerist.
• En anmälan om skadegörelse på E ke b y ho v s ko l a n görs efter att flera fönster krossats.
• En parabolantenn och en bärbar stereo anmäls stulna från B j ö rk u d d s v äge n.
• En ruta på en firmabil vid V ä v n a d sv ä ge n anmäls krossad.
• Ett busskort anmäls stulet från E ke b y ho v s k o l a n.
20 APRIL I Västerortspolisens utryckningsenhet gör ytterligare en trafikkontroll i D r o t t n i ng ho l m.
• Trädgårdsbelysning anmäls stulen
från K le v b e r g s v ä ge n .
21 APRIL I En person på K ä r s g a t a n
ringer polisen angående en plastsäck
som slängts i naturen och luktar mycket
illa. När polisen undersöker säcken konstateras att någon troligen tömt sitt
torrdass i säcken.
• En anmälan om ett inbrott i ett fritidshus på B r e d l ö t s v ä ge n görs.
• En anmälan om att någon stulit en
back öl ur en tvättstuga i S v a r t s j ö görs.
• Ett bilinbrott på boendeparkeringen
på Ekuddsvägen görs.
22 APRIL I En skadegörelse på en bil på
F å rh a g s p l a n görs.
• Snatteri av rostbiff anmäls av Konsum S t e n h a m r a .
23 APRIL I Två personbilar kolliderar
vid K a nt o n .
• Polisen tar hand om en kraftigt beru-

sad man på A d e l s ö och kör honom till
huvudstationen i Solna.
• Ett inbrott i Ekerö psykiatriska mottagning på T e ge l b r u k s v ä ge n anmäls.
• En anmälan om skadegörelse på en bil
på S e n a p s v ä ge n görs, bilen hade fått
mängder av bucklor och repor.
• Två företagsbilar på T e ge l b r u k s v ä g e n utsätts för bilinbrott.
25 APRIL I En passagerarbåt kolliderar
med en mindre båt vid D r o t t n i n g h o l m. Personer i den mindre båten faller i vattnet men plockas snabbt upp.
• En bilist anmäler en skadegörelse på
sin bil som skett i februari på R i n g v ä ge n.
• Butiken Klädkammaren i E ke r ö c en t r u m gör en anmälan om stöld av
barnkläder.
• Två snattare som inte bor i kommunen tas på bar gärning i Vi-butiken i
E ke r ö c en t r u m efter att de snattat för
sammanlagt 33 kronor.
• Räddningstjänsten sanerar en mindre
mängd bensin på Å ke r s t i g e n .
2 6 ap r i l i En kraftigt berusad man i
Ekerö centrum körs till S : t G ö r a n s
s ju k hu s av polisen.
• En handväska anmäls stulen vid
T a p p s t r ö m s busshållplats.
27 APRIL I En bilist bötfälls vid en trafikkontroll på Ä lv n ä s v ä ge n .
• Ett busskort anmäls stulet efter en fest
på L u nd a v ä ge n .
• En moped anmäls stulen från G u s t a v a v ä ge n .
• En cykel anmäls stulen från Tr ä k v i st a
s k o l a . Den hittas senare vid Lundhagsbadet utan stänkskärmar.
• En skrivelse lämnas in angående
bedrägeri mot arbetslöshetskassan.
• En anmälan om olovligt förfogande
görs efter att en person i S t e n h a m r a ,
som lånat ut sin bil för flera veckor
sedan, inte fått tillbaka den.

Årsmöte med föreningarnas eget Folkrörelsearkiv
FÖRENINGAR I Vid Mälaröarnas Folkrörelsearkivs
årsmöte den 7 april redovisades bland annat att man
har 62 föreningars handlingar i sitt arkiv i Lupinsalen i Stenhamra.

Av dessa föreningar är 39
aktiva idag. Förutom möteshandlingar finns även ett rikt

bildarkiv i gott förvar. Turlocksbilderna från omkring år
1950 har dessutom skannats
in och finns numera tillgängliga på datorer i kommunens
bibliotek.
Årsmötesdeltagarna var
också mycket nöjda med att
man efter flera års diskussioner kommit igång med sin
egen hemsida, www.mfra.se.

Styrelsen bestående av L-E
Eriksson, ordförande, Anton
Målqvist, sekreterare, Marianne Haglund, kassör, Anders Öberg och Margareta
Widlund fick vid årsmötet
förnyat förtroende för innevarande år, liksom revisorerna Inge Hansson och Dick
Larsson.
Årsmötet avslutades med

en uppskattad visning av
foton från Mälaröarna tagna
på 1950-60-talet som man
jämförde med nytagna bilder
av samma motiv.
Mälaröarnas folkrörelsearkiv, som konstituerades år
1997, är en ideell förening av
organisationer verksamma i
Ekerö kommun.

Ekerö Taxi
Inte bara taxi
Kör även bud!

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas
Tel: 020-441 441
Boka på www.skrotanu.se

iment
Stort sort
pumpar
e
rm
vä
av

Ring för ti
ps
och rådg
ivning

Försäljning Service Installation
Värmepumpar & Kylanläggningar
www.ekerokylochvarmeteknik.se
Mobil: 070-260 16 24

●

Tel & Fax 08-560 466 00
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ADVOKATBYRÅ

ENTREPRENAD



LACKERING

| service för dig!
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STÄDNING

A DV O K AT B Y R Å N

CHRISTER WERSÄLL AB
Lilla Berga Skå, 179 75 Skå
●
●
●
●

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

Service  Däck
Plåtreparationer

Köksluckor
m.m. lackas!

Snabb leverans!

Ekerö Centrum

Tel 560 244 38

560 349 30, 528 006 55



– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar
Står ni inför om- eller nybyggnadsplaner? Vi hjälper er att få
ihop tankar och idéer till funktionella och realistiska lösningar.
Kontakta:
Arkitekt SA
Erland Klingberg
560 242 76, 0707-94 89 54
erland.klingberg@telia.com



WMR

ARKITEKT

BEGRAVNINGSBYRÅER



FASTIGHETSSERVICE



Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com
560 521 00, 070-202 90 19

070-471 89 33
560 243 62

LOKALER

Flyttstädning?

Bil & Maskin
Service & rep av
bilar & maskiner
Däck & Fälg försäljning
Specialitet:
Amerikanska bilar & Däck

Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning,
Kontorsstädning, Golvvård,
Trappstädning mm.

❒
❒
❒
❒

Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.

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

Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 47 111

560 301 00

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

0705-94 23 19

Bryggavägen 5, Ekerö
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel



BILUTHYRNING

 FYRHJULINGAR/MOPEDER 

MASKINER

Samma omsorg och service
vid små som stora
arrangemang.
Det är en viktig del i vår
kundtrygghet.



TRÄD- & TOMTARBETEN

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

BROMMAPLAN 420

0739-22 75 30

709 86 50

www.bernardtrad.se



BRANDSKYDD



FÄRGHANDEL



MÅLARE

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

CGS
Trädfällning
✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

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

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

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40



BILSERVICE



BRUNNSBORRNING



FÖNSTER



PLÅTSLAGERI



TRYCKERI



KONTORSMATERIAL M.M



RÖRARBETEN



VÄRMEPUMPAR

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

I samarbete med samtliga
försäkringsbolag

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



DATA

●

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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

ÖPPET:
Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

