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Säsongsavslutning!
Lördags- och söndagsöppet 

i september kl 13-21
Självklart har vi öppet för beställningar!

Julbord från 1:a advent...

Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.
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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.

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Nya färjans
väg väcker
protester
Det ska gå fort och det får inte bli för dyrt.
Vägen till den nya färjelinjen Färjestaden-
Lövsta kommer att passera tätt intill husen
och de boende protesterar. Inom två år ska
den nya färjan vara igång I 4

KUNGABESÖK Kungen själv en gång scout, lyste upp vid mötet med Träkvistas och
Färingsös sjöscoutkårer | 18

3 X KUNGLIGHETER 
Det blev en rekordhelg för jubileumsaktiviteter:
De gamlas dag fyllde 10 år i närvaro av Drott -
ningen, som även hann med Drottningholms -
skolans 100-årsjubileum samt Ekebyhovs slotts
25-årsfirande som kulturcentrum, då också
Kungen fanns på plats. | 16, 18, 27

...Om kommunen i alla fall beslutar sig för att
bygga en simhall anser vi att det är en själv-
klarhet att ta steget fullt ut och direkt bygga
en kombinerad simhall/sporthall. Detta
eftersom vi är övertygade om att alla är över-
ens om att en sporthall under alla omständig-
heter måste byggas inom kort... | 28  INSÄN-
DARE

SVAMPEXPLOSION
Mälaröarnas Naturskyddsförening bjöd på dig-
nande svampbord när man höll sin traditionella
svamputställning | 14

INGEN HELHETSVISION 
Alliansens planering när det gäller att bygga vårt
framtida Ekerö bygger på undantag och nya
käcka idéer som kanske en och en kan verka ok
men som blir förödande för helheten i ett längre
perspektiv, anser Eva Külper | 22 FOKUS

I VÄNTAN PÅ STARTGLÖD
Ovisst formläge för Ekerös hockeyherrar inför
premiären i division 2 | SPORTEN

’’



Dags att
�ytta?

Ja, varför inte.
Du väljer hur du vill bo. Vi hjälper dig med �nansieringen.
Ska du byta bostad eller �ytta dina bolån – välkommen in på 
Swedbank på Ekerö eller läs mer på swedbank.se/boende

Öppettider
Måndag och torsdag 10-18.30
Tisdag, onsdag och fredag 10-16

¢¢ UTSTÄLLNINGAR

Konstringen
27-28 september kl 12-18
båda dagarna. 47 konstnä-
rer och konsthantverkare
ställer ut på Mälaröarna.
Samlingsutställning på
Ekebyhovs slott mellan 
kl 11-18 lördag och söndag.
Hämta karta: 
www.konst ringen.se 

Ekebyhovs slottsgalleri
Lisen Jensfelt ”Som jag ser
det” – akvareller och Nicos
Terzis grafik – skulpturer,
visas 4-19 okt.

Curt Götlin
Fotografier av Curt Götlin.
Leif Wigh inledningstalar
och föreläser på vernissage-
dagen 27 september kl 13.
Utställning en pågår från 27
september till 15 oktober i
Galleri Utkiken, Kulturhuset.

Hantverksstallet Gällstaö 
Konstgalleri, presentbutik,
kaffeservering. Öppet sep-
tember lördag-söndag kl 12-
18. I galleriet 27-28 septem-
ber Konstringen med Berit
Eriksson och Else-Marie
Widén.

Konstpausen
Titt-utställning med Eva
Rodenius vävar, skisser och
original. Ångbåtsvägen 14,
vid ångbåtsbryggan nära
Tappströmsbron, Ekerö C.

Serendip
Kulturkaféet Serendip i
Nyckelby bjuder på norr-
ländskt lugn med konstnä-
ren Åke Signarssons mål-
ningar, den 28 september kl
12-18. 

¢¢ EVENEMANG

Vid himlens utkant
Ekerö filmstudio visar den
omtalade tyska Vid himlens
utkant från 2007, en stark
film som rör sig mellan de
tyska och den turkiska kul-
turerna. I Erskinesalen,
Kulturhuset 25 september
kl 19.30.

Ekerö Ryttarförening 
håller öppet hus 27 sep -
tember kl 10-15 på Skå
Ridcenter. Prova att rida. 

Loppis på Jungfrusund
Loppis vid Jungfrusunds
café 27 september kl 10-14.
Bord bokas på caféet eller
på 560 341 50.

Höstkalas på Biblioteket 
i Ekerö centrum 27 septem-
ber. Babysång och rytmik
med Ing-Britt Björk och mål-
ning vid staffli för de större
barnen med Anna Levahn.

Mälaröarnas Konstförening
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 27 sep kl 12-16. Kl
14 Hur kul får det vara med
kultur?” Lennart Lundblad
funderar och informerar.

Trollflöjten 
med Hedmans teater.  27
september kl 15 i Erskine -
salen, Kulturhuset i Ekerö C.
Rek ålder 3-5 år. Biljetter
säljs på biblioteket Ekerö C.

Fågelstudier på Lovö
Mälaröarnas ornitologiska
förening guidar oss runt på
Lovön och hjälper alla med
artbestämning. Denna
exkursion är utmärkt för dig
som inte har skådat så
mycket. Sam ling 28 sep-
tember kl 08 vid Lovö
kyrkas östra parkering.

Längs Norrsundet 
Vandra med Friluftsfrämjan -
det Mälaröarna från Rasta -
borg till Träkvista, ca 12 km
lätt vandring. Ta med mat-
säck. Samling: Träkvista
torg kl 09 den 28 septem-
ber. Tfn: 560 317 17

Stenhamra Loppet 
i centrala Stenhamra för alla
barn från 3 till 12 år, 28 sep-
tember kl 10.

Svampvandringar
Friluftsfrämjandet Mälar ö -
arna guidar i svampskogen
28 september samt 5 okto-
ber Samling: Kommun -
husets parkering. Tid: 10-14.
Ingen förhandsanmälan!

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

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

v Utgångspris 1 850 000:-

v 3 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 68 kvm, biyta 37 kvm

v Tomt 420 kvm trädgårdstomt

v Byggt 1961
v Adress: Vadmalsvägen 9

v Visas sön 28/9 12.00-12.45

och mån 29/9 18.00-19.00

Stort renoveringsbehov!!! 1,5-plans kedjehus med oinredd övervåning, helt i originalskick, belägen på

vildvuxen trädgårdstomt som gränsar mot grönområde. Byggår 1961. Centralt belägen nära till skolor,

dagis och goda bussförbindelser. Tel: 08-564 109 80 Webbnr: 1071-1638

EKERÖ TRÄKVISTA

Besiktigad

v Utgångspris 3 300 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 150 kvm

v Tomt 419 kvm Trädgårdstomt

v Byggt 1967
v Adress: Dianastigen 9

v Visas sön 28/9 12.00-12.45

och tis 30/9 18.00-18.45

Med ett mycket bra läge på lugn barnvänlig gata ligger detta utbyggda kedjehus. Baksidan ligger i syd/

väst med härlig eftermiddags/kvällssol samt angränsande mot allmännning med bl.a lekplats.

Tel: 08-564 109 80 Webbnr: 1071-1550

EKERÖ NÄRLUNDA

Besiktigad

v Utgångspris 1 800 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 88 kvm, biyta 55 kvm

v Tomt 1 358 kvm trädgårdstomt

v Byggt 2001
v Adress: Norrängsvägen 6

v Visas sön 28/9 14.00-15.00

och tis 30/9 18.00-19.00

Trevlig enplansvilla med ljus och öppen planlösning. Byggd 2001. Vardagsrum med mysig braskamin

och utgång till altan längs med fasad i soligt söderläge. Tre sovrum och fräscht kaklat duschrum.

Garage med förråd. Nära till färjan. Tel: 08-564 109 80 Webbnr: 1071-1684

EKERÖ ADELSÖ

v Utgångspris 3 500 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 138 kvm

v Tomt 370 kvm Trädgårdstomt

v Byggt 1999, ombyggt 2004

v Adress: Sandgränd 13

v Visas sön 5/10 13.15-14.00

och mån 6/10 18.00-18.45

I barnvänliga Sandudden ligger detta utbyggda kedjehus. Idag med fyra sovrum men med möjlighet att

göra två till. Uteplatser i flera väderstreck. Stort vardagsrum i vinkel med braskamin. Carport.

Tel: 08-564 109 80 Webbnr: 1071-1658

EKERÖ SANDUDDEN

Besiktigad

v Utgångspris 1 975 000:-

v 3 rok, boyta 80 kvm

v Adress: Hallstavägen 44-46

Anno 1924 m gasveranda o sjönära läge. På

tomten finns en äldre lada m garage o ett gäst-

hus. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1546.

ADELSÖ HALLSTA

v Utgångspris 1 995 000:-

v 4 st tomter från 835 kvm till 1001 kvm

v Adress: Domherrevägen 39 - 41

4 st villa tomter i populär Älvnäs. Pris 1 695 000

till 1 995 000 kr. Detaljplan medger huvud-

byggnad om högst 250 kvm varav garage/uthus

för uppta högts 60 kvm byggnadsarea. Kom-

munalt V/A i tomtgräns. Tel: 08-564 109 80

Webbnr: 1071-1604

EKERÖ ÄLVNÄS

v Utgångspris 1 300 000:-

v Tomt 1: 1 507 kvm 2: 1 001 kvm

v Adress: Kvartsstigen 7

I ett område som präglas av nybyggaranda

ligger dessa två tomter. Ring för mer info!

Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1573.

FÄRINGSÖ STENHAMRA



BG Bromma Träningscenter AB. Helägt av Brommagymnasterna

Bromma träningscenter:
www.brommatraningscenter.se  08-564 365 80, Brommaplan 403 (vid rondellen)

• Gym • Spinncykling • Aerobics • Yoga • Pilates  
• BOSU/coreträning • Box • Bodytoning • Lättpass 
• Lunchpass • Seniorpass • Kiropraktor • Sjukgymnast 
• Massör • Personliga tränare • Solarium

Prisexempel:
10-klipp = 695 kr • Seniorklipp = 395 kr • Helårskort = 3 995 kr • Autogiro (12 mån) = 360 kr/mån 

Kom i gång efter 

sommaren! 

Kampanj på tränings-

kort tom 30/9

Kom i gång efter 

sommaren! 

Kampanj på tränings-

kort tom 30/9
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FÄRINGSÖ | – Jag kän-
ner en genuin oro över
det här förslaget som
medför stora säkerhets-
risker för våra barn och
för biltrafiken.

Det säger Claes Bruhn,
representant för den arbets-
grupp i Svartsjö Byalag som
bevakar vägdragningen till
den planerade färjan Färje -
staden-Hässelby.
Inom en tvåårsperiod

beräknas den nya färjan
mellan Färingsö och Lövsta
tas i bruk. I förra veckan
tecknade Ekerö kommun,
Vägverket och Stockholms
stad under avtalet om pro-
jektet. 
Men invånarna i de berör-

da områdena på Färingsö är
nu oroade över hur den
ökade trafiken kommer att
påverka deras närmiljö.

Enligt det förslag som lagts
fram av Vägverket, är det
tänkt att trafikanterna till
och från färjan till stor del
ska använda sig av befintliga
vägar. Dessa kommer bitvis
förstärkas och få nya mötes -
platser, men inga planer
finns på att bredda vägarna.
Eftersom det inte finns
någon väg som går ända
fram till det planerade färje-
läget anläggs dock en ny

väg sträcka den sista biten. I
utredningen föreslås även
en andra etapp av projektet,
med två alternativa vägan-
slutningar för att avlasta de
smala vägarna.

Den ökade trafiken på de
smala vägarna bekymrar
många boende i området.
– Jag känner en genuin oro

över det här förslaget. Dels
är det stora säkerhetsrisker
för våra barn och andra trafi-

kanter som förflyttar sig
utmed den smala vägen. Det
är också stora risker för bil-
trafiken som ska samsas på
de smala vägarna, som bitvis
inte är bredare än tre meter,
säger Claes Bruhn, Svartsjö
Byalag.
Han poängterar att han,

och de flesta andra invånare
han talat med, är positiva till
en färjeförbindelse. De vill

medverka till att förbättra
kommunikationerna för
mälaröborna, men ställer sig
tveksamma till det föreslag-
na färjealternativet om inte
tillfartstrafiken kan lösas på
ett bättre sätt.
Även Björn Åkesson, ord-

förande i Nibbla samfällig-
hetsförening, är oroad över
hur de smala vägarna ska
klara av den ökade trafiken.
– Det är ingen tvekan om

att färjan behövs, men det är
lösningen på vägfrågan som
vi är tveksamma till. Om
man nu ändå ska satsa så
mycket pengar borde man
dra en ny väg som även kan
klara alla de tunga transpor-
ter som idag går över
Nockebybron, säger han. 

Projektet prioriteras av
Väg verket tillsammans med
de planerade färjorna mellan
Ulvsunda och Slagsta, samt
Nacka och Frihamnen vilket
Ann Wahlgren, chef på
Ekerö kommuns tekniska
kontor tycker är bra. Om
färingsöbornas oro över den
ökade trafiken säger hon:
– När man startar ett

sådant här projekt så vet
man inte hur trafiksituatio-
nen kommer att se ut.
Främsta skälet till att
Vägverket förordar det här
förslaget är att vägsträck-

ningen ligger på kommu-
nens mark. Nu ska förslaget
bli föremål för politiska
beslut och det ska utredas
vem som ska göra vad, hur
ekonomin kommer att se ut
och vilken tidsplan som ska
gälla. 

LO BÄCKLINDER

Protester mot billig väglösning

”Det är ingen 
tvekan om att 
färjan behövs, 
det är lösningen
av vägfrågan vi är
tveksamma till”

Vägen till den nya färjelinjen kommer i en första etapp att gå via Svartsjö slott - Färjestads -
vägen - Skogsbrynsvägen och till sist en vägstump som kommer att byggas. I en senare etapp
finns tankar om förlängning med en ny väg från Ricksätravägen längs med den kraftledning
som går genom skogen. 

¢¢ FAKTA OM NYA FÄRJAN

>> Vägverket räknar med att cirka 100 personbilar i
timmen vinner restid genom att ta den nya färjan
>> Turen över till Lövsta tar mindre än tio minuter “varför
det är möjligt att köra kvartstrafik.
>> I ett inledande skede planeras leden att trafikeras med en
mindre färja för cirka 30 personbilar. 
Fakta samt karta ovan hämtade ur Väverkets rapport Nya färjeleder i

Stockholm, juni 2008, objektnummer 84447445





Moderat Nytt
Bättre och mer äldreomsorg 

Det är många som bidrar till att hjälpa Ekerös äldre, både på boenden och 
inom hemtjänsten. Även anhöriga gör ovärdeliga insatser. För att stödja de 
anhöriga har vi en anhörigkonsulent. Hennes arbete betyder mycket och är ett 
bra exempel på hur kommunen stödjer och stärker familjen. 

När man vill bo kvar hemma så räcker det ibland inte med hjälp från anhöriga 
och hemtjänst. Då finns möjlighet till korttidsvård vid ett äldreboende. På mode-
rat initiativ erbjuder kommunen nu också korttidsvård i Spanien. Faller försöks-
verksamheten väl ut, permanentas möjligheten till korttidsvård utomlands.

Slutligen bygger vi ut äldreboendet. Kullen utökas under 2009 med 24 nya 
platser, samtliga med möjlighet att ta emot dementa. Men fler platser behövs 
och det kommer att byggas i Stenhamra. I det pågående detaljplanearbetet 
för Stenhamra planeras ett äldreboende med nästan 50 ytterligare platser som 
kommer att stå klart 2011.

Ekerös gamla ska vara trygga i att de får en bra äldreomsorg genom anhörig-
stöd, hemtjänst, korttidsvård och äldreboende.

Bra äldreomsorg med stöd till anhöriga, korttidsvård i Spanien 
och fler platser i äldreboende.

Vi älskar Ekerö

Vill du bli medlem?
Kontakta vår ordförande: 070-676 25 50, ingemar.hertz@telia.com eller ring 
0939-100 30 00 så debiteras avgiften din telefonräkning. Nymedlemsavgiften är 100 kr.

Staffan Strömbäck
Nya Ekerömoderaterna

KONTAKTA OSS FÖR EN 
FRI VÄRDERING.

Vackert beläget fritidshus med sjöutsikt.
Här finns möjlighet för 8 personer att
övernatta i de två stugorna. Stor altan i
bästa solläge. Fiskerätt. Byggår 1952.
Boarea 34 kvm. Tomtarea 2 635 kvm.

PRIS: 1 200 000 KR/BUD ADRESS: ALHOLMEN 85

VISAS: RING FÖR VISNING

FRITIDSHUS ALHOLMEN MUNSÖ
Plan villatomt om 2081 kvm. Soligt ostört
läge i lantlig idyll. I den framtida
trädgården finns flera äppelträd, ett
päronträd samt en rad av vackra björkar
intill tomtgräns. Nära vacker badvik.

PRIS: 795 000 KR/BUD ADRESS: HALLSTAVÄGEN 56

VISAS: RING FÖR VISNING

VILLATOMT ADELSÖ HALLSTA

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA

TELEFON 08-807600
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ORT | RSMH (Riksför -
bundet för Social och
Mental Hälsa) Mälar -
öarnas styrelse arbetar
bland annat för att
minska medicinering av
de psykiskt funktions-
hindrade som bor i kom-
munen. Men kamrat -
stödet och kursverk-
samheten är minst lika
viktiga delar av verk-
samheten. 

I Träffpunkten Solrosen
lokaler på Fredrikstrands -
vägen 2B möter styrelse-
medlemmarna Henrik Dah l -
strand, Per Secher, och Siv
Tengroth upp. De har alla tre
jobbat länge i styrelsen och

vill gärna informera om sin
förening och vad de arbetar
med. 
– Vår verksamhet vilar på

tre grundstenar. Den ena
handlar om sysselsättning
och kan till exempel vara
kurser och studiecirklar.
Men vi arbetar även med
intressepolitik och kamrat -
stöd, berättar Henrik Dah l -
s trand. 

RSMH Mälaröarna är repre-
senterade i flera råd för bru-
karinflytande och sitter
bland annat med i Ekerö
kommuns handikappråd,
Ekerö kommuns brukarråd
och brukarrådet NSP (Norra
Stockholms Psykiatri). För -

eningen bevakar, och försö-
ker påverka, i många frågor
som berör medlemmarna.
De aktuellaste ämnena just
nu handlar om neddragning-
ar i psykiatrin inom NSP och
om ett regeringsförslag som
skulle göra det möjligt att
tvångsvårda människor även
i hemmet. 
– Det skulle till exempel

innebära att man skulle
kunna tvångsinta en person
som inte tar sin medicin
hemma. Vi jobbar också för
att våra medlemmar ska
erbjudas terapi istället för
medicin, i större utsträck-
ning, säger Henrik Dah l -
strand.
I föreningens regi ordnas

även kurser och studiecirklar
och föredrag i samarbete
med Studieförbundet Vux -
en skolan med bland annat
växtfärgning, skrivarverk-
stad och måleri. För några år
sedan var RSMH med och
startade EDH  (Ekerö Data-
och Hemservice) som bedri-
ver arbetsträning för lång-
tidsarbetslösa och har data-
kurser, dataservice, hemser-
vice och en secondhandbu-
tik. En annan viktig del av
föreningens arbete är kam-
ratstöd och de har till exem-
pel ordnat en självhjälps-
grupp för män. 
Per Secher uppskattar, föru-

tom att skriva protokoll för
månadsmötena,  att delta i
den sociala, den kamratliga
delen av verksamheten.

– Det känns viktigt att få
stödja och vara kamrater för
varandra. Men vi undrar hur
våra medlemmar mår,
många av dem har vi ingen
kontakt med, trots att vi för-
sökt. Vi har nyligen gjort en
enkät bland medlemmarna
för att se vad vi kan göra för
dem, men resultaten är inte
klara än, säger han.
Henrik Dahlstrand avslu-

tar med att säga att han hop-
pas på att kommunen även i
fortsättningen stödjer
RSMH och EDH.

LO BÄCKLINDER

RSMH söker kontakt

LOVÖ I Platsen är ännu
inte byggd. Beslutet om
den ska byggas är inte
heller fattat och fina-
sieringen är inte klar.  
En majoritet av politikerna i
kulturnämnden hade dock
inget att invända mot namn-
sättningen av ”Trafik plats
Lovö”.
”Trafikplats Lovö” är väg-

verkets namn på den tänkta
påfarten till Förbifart Stock -
holm. Vägverkets egen illu -
stration  (se nedan) ur den
senaste rapporten ”Väg ut -
redning Nord-Sydliga för-
bindelser, ”Alter nativ Förbi -

fart Stockholm,  Anslut -
ningar till Ekerövägen på
Lovön” visar en något annor -
lunda bild med mycket små
förändringar i landskapet.
När regeringen nyligen

presenterade sin tio miljar-
derssatsning på infrastruk-
tur i närtid, fanns förbifarten
inte med. Det har av en del
tolkats som om den är ned-
prioriterad, av andra som att
den kommer om några veck-
or i den infrastrukturpropo-
sition som har siktet inställt
på de närmaste tio femton
åren. 

IM

En plats som inte finns

Så här kan den komma att se ut.  Skiss efter vägverkets
arbetsmaterial av Jan de Tusch Lec, tuschdesign

Samma plats i vägverkets utredning.

– Vi jobbar för att våra medlemmar ska erbjudas terapi  i större utsträckning istället för medi-
cin, säger Henrik Dah l strand, RSMH Mälaröarna. Från vänster: Per Secher, Henrik Dahlstrand och Siv
Tengroth.



KYRKSIDAN
Nyheter & information från våra församlingar                                                   nr 14  2008

Redaktion för kyrksidan: 
Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

Mer information:
Se vår hemsida ekeropastorat.nu

Stockholms Stifts annons i 
SvD eller DN på fredagar

Onsdag 24/9
Ekebyhovskyrkan

19.00  Mässa
Staffan Eklund

Torsdag 25/9
Klockargården, Lovö

12.30 Sopplunch
Ingmar Arvidsson

Lördag 27/9
Drottningholms slottskyrka

19.00 Konsert   
Bach: Goldbergvariationerna

Bengt Tribukait, cembalo 

Söndag 28/9
Adelsö kyrka

11.00 Högmässogudstjänst
Jonas  Gräslund

Drottningholms slottskyrka
19.00 Högmässogudstjänst 

med dop
Joakim Vikström

Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa, 

söndagsskola
Niklas Hegenbart

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Lisa Kjellgren

Onsdag 1/10
Ekebyhovskyrkan

19.00 Mässa 
Ralph Sjöholm

Lördag 4/10
Inspirationsdag på Kaggeholms 

folkhögskola
(se annons separat)

Söndag 5/10
Ekebyhovskyrkan

Sammanlyst till Ekerö kyrka

Ekerö kyrka
11.00 Festgudstjänst

gästpredikant: Rolf Larsson
Ralph Sjöholm 

deltagare i Inspirationsdagen

Lovö
11.00 Familjegudstjänst

Karin Frödinger

Munsö kyrka
11.00 Familjegudstjänst

Svän Fogelqvist, 
Barnkören

KYRKRADION 101,4 Mhz
Lördagar 12.00-13.00

Anmäl dig NU!
0730 - 49 75 51
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Kom ihåg  KONFA-anmälan!

missa inte chansen - ring Simon!!!

Ingmar
Arvidsson

berättar om Frälsnings-
arméns grundare

Torsdag 25/9 kl 12.30

SOPPLUNCH
i Klockargården

GOLDBERGVARIATIONERNA
av J S BACH

cembalo:
Bengt Tribukait

Lördag 27/9 kl 19
i Drottningholms slottskyrka

FESTvid himmelrikets port
- inspirationsdag för alla åldrar på Kaggeholm

Info och anmälan snarast till
Anita Lahham, tel 560 387 29, 
anita.lahham@svenskakyrkan.se

Lördag 4 oktober kl 9.30-19
- Heldag på Kaggeholm

Söndag 5 oktober kl 11
- FESTGUDSTJÄNST i Ekerö kyrka
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Välkommen till Europeiska Motor Toyota Center i Vällingby
Jämtlandsgatan 135. Tel bilförsäljning: 08-585 621 10. Öppettider: Må-fre 9-18, lör 11-15

www.toyotacenter.nu

www.toyota.se

5-D, 1,6 manuell, utrustad med 
lättmetallfälgar, ACC och 
CD-växlare. Ord. pris 188.000:- 
Toyota Auris är en av klassens säkraste bilar. 
Standardutrustningen inkluderar nio krockkuddar och en mängd 
tekniska innovationer som hjälper dig undvika olyckor; så som 
antisladd (VSC), antispinn (TRC), låsningsfria bromsar (ABS), 
elektroniska bromskraftfördelningen (EBD) och bromsassistans 
(BA). Sammantaget får Toyota Auris maximala 5 säkerhetsstjär-
nor i Euro NCAP. Välkommen in!

Auris SR till kampanjpris!

SPARA 28.100:-

Kampanjpris: 

159.900:-
(Metallic + 4.900:-)

BRÄNSLEFÖRBRUKNING/UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: AURIS: 1,6: 7,1 L/100 KM. CO2 166 GR/KM. MILJÖKLASS 2005
Bilen på bilden är extrautrustad.
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EKERÖ | Ändå har kom-
munen borjat detaljpla-
nera och publicera
omfattande planer på
utbyggnad på Wallen -
bergsstiftelsens mark
och även använda sig av
planerna som vallöfte.

Det anser Peter Wallenberg
Jr, ordförande i Marcus och
Amalia Wallen bergs stift -
elsen.
Jr står för junior. Peter

Wallenberg vill inte bli för-
växlad med sin far. 
– Vi har aldrig lämnat

något positivt besked om
utvidgning av Ekerö cen-
trum på andra sidan kanalen,
säger han.
– Vi har heller inte varit

med på att det här ska man gå
till val på. Det hela har fått en
politisk vinkling.
Han nämner också kom-

munens annonsbilaga i DN
somras. Om denna har stif-
telsen skrivit ett ampert brev
till kommunen: “Till vår för-
våning finner vi, att Stift -
elsens område ´Väster äng`
förekommer återgivet såväl
på karta med planerad

bebyggelse, som omnämnt i
text som möjlig plats för
badhus. Från vår sida hade vi

uppfattat det så att  Ni var
medvetna om att vi inte på
något sätt tagit slutlig ställ-

ning ”.
I annonsbilagan  fanns

också en skiss  med större
huskroppar inritade på den
del av Wallenbergs mark
som ligger mitt emot affärs-
centrum.
– Den delen har det inte

talats om tidigare, säger Peter
Wallenberg.

Representanter från stiftel-
sen har under en längre tid
följt kommunens planarbete
och enligt initierade vi talat
med har signalerna från er
sida hela tiden varit positiva?
– Jacob Wallenberg testa-

menterade Malmvik till stif-
telsen 1978 med det uttryck-
liga villkoret att Malmvik
skulle bevaras helst som  ett
levande jordbruk. Vi har
under cirka tio år tittat på  tit-
tat på olika överlevnadsmöj-
ligheter som motsvarar stif-
telsevillkoren. Vi har också
betalat en del av ritningarna
själva. Det är inte bara
Skanska som har stått för
dem, som Peter Carpelan
säger i MN:s artikel.

Det var hösten 2007 som
kommunfullmäktige fattade
beslut om detaljplan för
Västerängsområdet.
– Kommunen har inte gått

igenom det här fullt ut. Det
finns till exempel ingen tra-
fikplan, något som måste
göras innan man gör en
detaljplan. Redan idag är här
mycket trafik.

Är det fråga om något
missförstånd mellan stiftel-
sen och kommunen?
– Från stiftelsens sida har

det varit ett missförstånd.
Det var i våras som vi insåg
att man vill bygga väldigt
mycket på en väldigt liten
yta: 350 bostäder, badhus,
hotell och  ett eventuellt
kommunhus nere vid stran-
den. Det stämmer inte över-
ens med stiftelsens villkor
om ett bevarat jordbruk. 

– Dessutom fanns planer
på ett bussgarage mitt inne i
det naturvårdsområde som
ligger ovanför Västeräng,
något som Naturvårdsverket
aldrig skulle godkänna.
– Stiftelsens styrelse har

aldrig lämnat något besked.
Det är ett problem med stif-
telsevillkoren att man inte
kan hyra ut mark hur som
helst. 
Det Peter Wallenberg syf-

tar på är att det krävs ett rege-
ringsbeslut för att en stiftelse
ska kunna upplåta mark för

tomträtter. Ekerö kommun
har uppvaktat regeringen för
att skynda på en sådan pro-
cess.
– Det är inte kommunen

som det sägs i den tidigare
artikeln som ska gå till rege-
ringen. Det är Stiftelsen som
ägare till marken som gör
det! säger Peter Wallenberg
Jr.
– Det är uppenbart att

Peter Wallenberg har blivit
felinformerad av de tidigare
representanterna för stiftel-
sen som fört samtal med
kommunen under lång tid.
Därför ser jag det som myck-
et viktigt att jag och Peter
Wallenberg träffas och reder
ut eventuella oklarheter,
kommenterar Peter Carpelan
(m), kommunstyrelsens ord-
förande.

Peter Wallenberg funderar
på att bosätta sig på Malm -
vik, säger han. Just nu reno-
veras huvudbyggnaden och
vi slussas in i ett av de få
dammfria rummen, nästan
tomt med undantag av mat-
salsbordet i mitten.
– Vi vill få tillbaka mer av

den gamla gården, satsa på
ekologiskt jordbruk och star-
ta kommersiell verksamhet
samt odling i växthusen. Vi
tycker att ett aktivt jordbruk
bidrar till Ekerö. Jag brukar
säga att Ekerö är stan, fast på
landet. Och om någonting
kommer att saknas i framti-
den så är det sådant här, säger
han och sveper med armen
över Malmviks ägor.
– Det är glädjande att Peter

Wallenberg flyttar till Ekerö
och avser att förädla gården
Malmvik med bl a satsningar
på ekologiskt jordbruk. det
stämmer väl med Ekerös
profil. Han är mycket väl-
kommen till kommunen,
säger Peter Carpelan.

INGELA MÆCHEL

”Stiftelsen har aldrig lämnat
något besked till kommunen”

Kommunens planer på ett bussgarage mitt i ett naturvårdsområde är inte genomförbara. Det kommer Naturvårdsverket aldrig
att gå med på, anser Peter Wallenberg Jr bland annat. 

”Ekerö är stan,
fast på landet. Och
om någonting
kommer att sak-
nas i framtiden så
är det det här”



Stenhamra  
Kungsberga

  

Priserna gäller endast hos Coop Konsum to m  28/9 2008 eller så länge lagret räcker.

DANMARK
Max 2 bitar/hushåll. 

Stenhamra festivaldag  
lördagen 27/9

Bland annat:

Pingis
mm. mm

Välkommna! 

14 dagar, 22/9 – 5/10

Massor av bra medlemspriser 

för dig som har MedMera-kort.

Handla för 300:- 

och få rabatt på 

nästa biobesök!

Olika band 
på scenen 

kl 17-22! 

SVERIGE

69)=K

RANA

27)=S

14)=K

16)=S

SPANIEN

Medlemspris

24)=S

SIA GLASS



 

 

Till Dig som hjälper en 
äldre närstående

med
Rune Pettersson, Inga Mattsson, Mona Eriksson och Arne Hellberg

Premiär: Nationella anhörigdagen 6 oktober 2008
Erskinesalen, Ekerö Centrum kl 14.00 och 19.00. Biljettbokning: Biblioteket 08 560 393 00

i samverkan med Pro, Spf och Röda korset i Ekerö Kommun
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KOMMUNEN | Dålig
rättssäkerhet och stora
brister i administratio-
nen, konstaterar en obe-
roende revisionsfirma
om Ekerös socialtjänst.
För Ekerö kommun

väntar nu böter på i för-
sta hand på över en halv
miljon kronor.

Det var revisionsföretaget
Öhrlings PriceWaterhouse -
Coopers, som på kommu-
nens uppdrag granskade
socialtjänsten genom att
följa handläggningen av ett
urval av 35 handikappsären-
den och 21 ärenden inom
äldrevården.

För båda sektionerna sakna-
des enhetliga ansöknings-
blanketter där det till exem-
pel klart framgick att den
som sökte hjälp var med på
att förvaltningen skaffade

information hos anhöriga
eller andra vårdgivare.
För båda sektionerna gäll-

de också att det var svårt att
avgöra när ett ärende hade
inletts och när det hade
avslutats. Det framgick alltså
inte i många av akterna om
hjälp hade kunnat ges enligt
socialtjänstlagens krav på
”skyndsam handläggning”. 

Handläggarna skrev sina
ut redningar för hand och
använde sig inte av kommu-
nens datasystem.  Handi -
kapps ektionen förde löpan-
de journalanteckningar, äld-
reomsogen gjorde det i
mycket begränsad omfatt-
ning och i flera fall var
anteckningarna bristfälliga.
”En flora av” handskrivna
lappar i akterna gjorde det
svårt att följa ärendena.
Systemet var inte bara

ineffektivt utan också per-

sonberoende.  Om något var
sjuk eller borta blev det svårt
för någon annan att gå in och
kontrollera vad som gjorts.
Det gällde både socialnämn-
den och de som i slutänden
skulle ge vården –  utförarna
som de kallas på kommu-
nalsvenska. Utförarna var för
övrigt inte heller uppkoppla-
de till kommunens datasys-
tem.

Sammanfattningsvis kon-
stateras det i granskningen
”en förvaltningsintern inef-

fektivitet och en stor utveck-
lingspotential”.
Det var i  mars i år som

problemen inom socialtjäns-
ten blev offentliga i och med
att kommunen hotades med
ett vite på 1,8 miljoner kro-
nor för brott mot social-
tjänstlagen. Detta sedan
socialkontoret hade handlagt
ett antal ansökningar om sär-
skilt boende på ett mycket
speciellt sätt: först hade
ansökningarna beviljats för
en period om sex månader,
därefter omprövats och fått
avslag.

För socialnämnden kom
vites hoten enligt ordföran-
den Staffan Strömbäck (m)
då som en överraskning.
– Vi fick reda på det först

kring den 7-8 januari, sa han
till MN  i mars.
Redan då hade en del för-

ändringar gjorts i administ-

rationen. Bland annat hade
man anställt en bistånds-
handläggare, med uppgift att
se till att  verkställa ansök-
ningarna om särskilt boende. 

På kommunens hemsida
re do visas också vad som
gjorts sedan dess. En ny
ansökningsblankett har
tagits fram och en rad åtgär-
der har vidtagits för att se till
att  kommunikation och rap-
portering mellan olika
ansvarsområden fungerar.
Under våren arbetade social-
kontoret med en plan för
struktur och intern kontroll
av olika rutiner. Planen kom-
mer att behandlas av social-
nämnden i oktober.
I rapporten konstateras

också att ”granskningen visar
en tydlig effekt”, men att för-
bättringsåtgärderna i mycket
har koncentrerats kring äld-
reomsorgen och att inom

handikappomsorgen ”behö-
ver därför insatser priorite-
ras.”
– Vi kommer givetvis att

genomföra samma typ av
åtgärder inom handikapp -
omsorgen som vi redan gjort
inom äldreomsorgen, säger
Staffan Strömbäck (m), soci-
alnämndens ordförande.
Hur det går med länsrät-

tens viteshot  är ännu inte
helt klart. Länsrätten har
nyligen i två separata domar
ålagt kommunen viten på
283 000 respektive 380 000
kronor för brott mot social-
tjänstlagen.
– Vi har inte tagit ställning

till än om vi ska överklaga
domarna. Givetvis förser vi
hellre socialtjänsten än stats-
kassan med de nästan två
miljonerna, säger Staffan
Strömbäck.

INGELA MÆCHEL

Granskning av socialtjänsten
konstaterar stora brister

”I flertalet akter
förekommer en
flora av lösa blad
med bland annat
handskrivna min-
nesanteckningar”

BOSTAD | Enligt av kommunledningen obekräftade uppgif-
ter har tre företag utsetts att delta i de fortsatta förhandlingar-
na om försäljningen av Ekerö bostäder.  Tre bostadsföretag
har besiktigat fastigheterna: Heimstaden, Stena Fastigheter
och Svenska Bostadsfonden AB.

UTBILDNING | Ekerö finns med bland de 20 kommuner som
ger lägst stöd till studieförbunden. Anslaget här är 7,61 kronor
per invånare. En rad stockholmskommuner har dock helt slo-
pat sina bidrag: Danderyd, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem,
Sol na, Täby, Vaxholm och Kniv sta. Värmdö som ofta jämförs

med Ekerö kommun satsar 5,61 kronor per invånare. 
Det visar Folkbildnings rådets årliga sammanställning

över kommunernas och landstingens anslag till studieför-
bunden, 

IM

Ekerö bland de kommuner som ger lägst stöd till folkbildning Tre spekulanter på Ekerö Bostäder



Mäklarringen Ekerö

Troxhammar butiksby. Tel. 08-560 328 40

www.maklarringen.se

Mäklarringen X-stad 

X-gatan 45,X-stad  Tel. 07-88 88 88

www.maklarringen.se

!VILLOR NORR

2:a Solna Frösunda
Mycket ljus och fin hörnlägenhet med härlig söder-
balkong i fritt läge. Parkettgolv i samtliga rum. Nära till
restauranger, kommunikationer och Hagaparken.

Boarea: 70,4 kvm
Utgångspris: 1.550.000 kr
Avgift: 3.782 kr/mån inkl värme, VA och, kabel-Tv
Pomonagatan 4 3 tr
Visas sön 13/8 13:00-13:45 samt
mån 14/8 17:30-18:15, Välkomna!
Mäklarringen Solna/Sundbyberg 08-29 34 00

2:a Södermalm
Synnerligen välplanerad våning i bra skick. Furugolv
och högt i tak ca 3 meter. Utmärkt läge i populära
SoFo. Brf med lite lån och fin välskött fastighet 1906.

Boarea: 61 kvm
Utgångspris: 2.175.000 kr
Avgift: 2.165 kr/mån inkl värme, vatten
Bondegatan 16 A, 2tr
Visas sön 13/8 14:30-15:15
Även mån 14/8 17:30-18:15
Mäklarringen Södermalm 08-644 98 50

3:a Gustavsberg Styrmannen
En mycket fin lgh, balkong med utsikt över skog &
allmänning. Kök med stor matsalsyta, tvättstuga. Två
rejäla sovrum, stort vardagsrum, klk. Nära dagis, skola,
centrum & kommunikationer.Till Slussen ca.20 min.

Boarea: 86,2 kvm
Utgångspris: 1.195.000 kr
Avgift: 4.093 kr/mån inkl värme,VA,VVS-fond
Björnskogsvägen 74
Visas 13/8 15:15-16:00 och 14/8 19:00-19:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

3:a Skogalundsklippan
En mycket trevlig lägenhet. Öppen planlösning mellan
kök och vardagsrum.Hall med flera garderober, två bra
sovrum, klk. Underbar altan med fritt läge. Nära natur,
C & kommunikationer. Säljare ö.hyresrätt, ej krav.

Boarea: 69 kvm
Utgångspris: 850.000 kr utgångspris
Avgift: 4.403 kr/mån inkl värme, VA
Skogalundsklippan 21
Visas 13/8 13:00-13:45 och 14/8 18:00-18:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

3:a Gullmarsplan / Globen
Läcker annorlunda etagevåning (fd lokal + källarplan) i
fint skick med kanonläge nära t-bana och köpcentrum.
Även juridisk person får köpa. P-plats ingår.

Boarea: 67 kvm (boarea 27 + biarea 40 kvm)
Utgångspris: 1.100.000 kr
Avgift: 2.933 kr/mån inkl värme, VA
Konstgjutarvägen 28, bv
Visas sön 13/8 13:15-14:00
Även mån 14/8 18:30-19:00
Mäklarringen Enskede-Årsta 08-644 98 50

1:a Kungsholmen
Lägenhet (renoveringsbehov) med centralt läge på
Kungsholmen ca 100 meter från Västermalmsgallerian.
Välplanerad med stor sovalkov i rummet.

Boarea: 44 kvm
Utgångspris: 995.000 kr
Avgift: 2.072 kr/mån inkl värme, VA
Fleminggatan 40, 5 tr
Visas söndag 13/8 13:00-13:30
Visas tisdag 15/8 19:00-19:30
Peter Thuresson 0768-632 618

2:a Gustavsberg Lugnet
En mysig lgh. på NB, stor härlig altan. Ljust vardags-
rum. Kök med plats för matbord. Rymligt sovrum.
Klk.& garderober i hall. Genomgående fina golv.
Badrum med kakel/klinker. Nära C & kommunikationer.

Boarea: 60,7 kvm
Utgångspris: 795.000 kr utgångspris
Avgift: 2.772 kr/mån inkl värme, VA och kabel-TV
Meitensväg 15
Visas 13/8 14:15-15:00 och 15/8 18:00-18:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

!BOSTADSRÄTTER INNERSTAN !BOSTADSRÄTTER SÖDER

Mäklarringen X-stad 

X-gatan 45,X-stad  Tel. 07-88 88 88

www.maklarringen.se

!VILLOR NORR

2:a Solna Frösunda
Mycket ljus och fin hörnlägenhet med härlig söder-
balkong i fritt läge. Parkettgolv i samtliga rum. Nära till
restauranger, kommunikationer och Hagaparken.

Boarea: 70,4 kvm
Utgångspris: 1.550.000 kr
Avgift: 3.782 kr/mån inkl värme, VA och, kabel-Tv
Pomonagatan 4 3 tr
Visas sön 13/8 13:00-13:45 samt
mån 14/8 17:30-18:15, Välkomna!
Mäklarringen Solna/Sundbyberg 08-29 34 00

2:a Södermalm
Synnerligen välplanerad våning i bra skick. Furugolv
och högt i tak ca 3 meter. Utmärkt läge i populära
SoFo. Brf med lite lån och fin välskött fastighet 1906.

Boarea: 61 kvm
Utgångspris: 2.175.000 kr
Avgift: 2.165 kr/mån inkl värme, vatten
Bondegatan 16 A, 2tr
Visas sön 13/8 14:30-15:15
Även mån 14/8 17:30-18:15
Mäklarringen Södermalm 08-644 98 50

3:a Gustavsberg Styrmannen
En mycket fin lgh, balkong med utsikt över skog &
allmänning. Kök med stor matsalsyta, tvättstuga. Två
rejäla sovrum, stort vardagsrum, klk. Nära dagis, skola,
centrum & kommunikationer.Till Slussen ca.20 min.

Boarea: 86,2 kvm
Utgångspris: 1.195.000 kr
Avgift: 4.093 kr/mån inkl värme,VA,VVS-fond
Björnskogsvägen 74
Visas 13/8 15:15-16:00 och 14/8 19:00-19:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

3:a Skogalundsklippan
En mycket trevlig lägenhet. Öppen planlösning mellan
kök och vardagsrum.Hall med flera garderober, två bra
sovrum, klk. Underbar altan med fritt läge. Nära natur,
C & kommunikationer. Säljare ö.hyresrätt, ej krav.

Boarea: 69 kvm
Utgångspris: 850.000 kr utgångspris
Avgift: 4.403 kr/mån inkl värme, VA
Skogalundsklippan 21
Visas 13/8 13:00-13:45 och 14/8 18:00-18:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

3:a Gullmarsplan / Globen
Läcker annorlunda etagevåning (fd lokal + källarplan) i
fint skick med kanonläge nära t-bana och köpcentrum.
Även juridisk person får köpa. P-plats ingår.

Boarea: 67 kvm (boarea 27 + biarea 40 kvm)
Utgångspris: 1.100.000 kr
Avgift: 2.933 kr/mån inkl värme, VA
Konstgjutarvägen 28, bv
Visas sön 13/8 13:15-14:00
Även mån 14/8 18:30-19:00
Mäklarringen Enskede-Årsta 08-644 98 50

1:a Kungsholmen
Lägenhet (renoveringsbehov) med centralt läge på
Kungsholmen ca 100 meter från Västermalmsgallerian.
Välplanerad med stor sovalkov i rummet.

Boarea: 44 kvm
Utgångspris: 995.000 kr
Avgift: 2.072 kr/mån inkl värme, VA
Fleminggatan 40, 5 tr
Visas söndag 13/8 13:00-13:30
Visas tisdag 15/8 19:00-19:30
Peter Thuresson 0768-632 618

2:a Gustavsberg Lugnet
En mysig lgh. på NB, stor härlig altan. Ljust vardags-
rum. Kök med plats för matbord. Rymligt sovrum.
Klk.& garderober i hall. Genomgående fina golv.
Badrum med kakel/klinker. Nära C & kommunikationer.

Boarea: 60,7 kvm
Utgångspris: 795.000 kr utgångspris
Avgift: 2.772 kr/mån inkl värme, VA och kabel-TV
Meitensväg 15
Visas 13/8 14:15-15:00 och 15/8 18:00-18:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

!BOSTADSRÄTTER INNERSTAN !BOSTADSRÄTTER SÖDER

Mäklarringen X-stad 

X-gatan 45,X-stad  Tel. 07-88 88 88

www.maklarringen.se

!VILLOR NORR

2:a Solna Frösunda
Mycket ljus och fin hörnlägenhet med härlig söder-
balkong i fritt läge. Parkettgolv i samtliga rum. Nära till
restauranger, kommunikationer och Hagaparken.

Boarea: 70,4 kvm
Utgångspris: 1.550.000 kr
Avgift: 3.782 kr/mån inkl värme, VA och, kabel-Tv
Pomonagatan 4 3 tr
Visas sön 13/8 13:00-13:45 samt
mån 14/8 17:30-18:15, Välkomna!
Mäklarringen Solna/Sundbyberg 08-29 34 00

2:a Södermalm
Synnerligen välplanerad våning i bra skick. Furugolv
och högt i tak ca 3 meter. Utmärkt läge i populära
SoFo. Brf med lite lån och fin välskött fastighet 1906.

Boarea: 61 kvm
Utgångspris: 2.175.000 kr
Avgift: 2.165 kr/mån inkl värme, vatten
Bondegatan 16 A, 2tr
Visas sön 13/8 14:30-15:15
Även mån 14/8 17:30-18:15
Mäklarringen Södermalm 08-644 98 50

3:a Gustavsberg Styrmannen
En mycket fin lgh, balkong med utsikt över skog &
allmänning. Kök med stor matsalsyta, tvättstuga. Två
rejäla sovrum, stort vardagsrum, klk. Nära dagis, skola,
centrum & kommunikationer.Till Slussen ca.20 min.

Boarea: 86,2 kvm
Utgångspris: 1.195.000 kr
Avgift: 4.093 kr/mån inkl värme,VA,VVS-fond
Björnskogsvägen 74
Visas 13/8 15:15-16:00 och 14/8 19:00-19:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

3:a Skogalundsklippan
En mycket trevlig lägenhet. Öppen planlösning mellan
kök och vardagsrum.Hall med flera garderober, två bra
sovrum, klk. Underbar altan med fritt läge. Nära natur,
C & kommunikationer. Säljare ö.hyresrätt, ej krav.

Boarea: 69 kvm
Utgångspris: 850.000 kr utgångspris
Avgift: 4.403 kr/mån inkl värme, VA
Skogalundsklippan 21
Visas 13/8 13:00-13:45 och 14/8 18:00-18:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

3:a Gullmarsplan / Globen
Läcker annorlunda etagevåning (fd lokal + källarplan) i
fint skick med kanonläge nära t-bana och köpcentrum.
Även juridisk person får köpa. P-plats ingår.

Boarea: 67 kvm (boarea 27 + biarea 40 kvm)
Utgångspris: 1.100.000 kr
Avgift: 2.933 kr/mån inkl värme, VA
Konstgjutarvägen 28, bv
Visas sön 13/8 13:15-14:00
Även mån 14/8 18:30-19:00
Mäklarringen Enskede-Årsta 08-644 98 50

1:a Kungsholmen
Lägenhet (renoveringsbehov) med centralt läge på
Kungsholmen ca 100 meter från Västermalmsgallerian.
Välplanerad med stor sovalkov i rummet.

Boarea: 44 kvm
Utgångspris: 995.000 kr
Avgift: 2.072 kr/mån inkl värme, VA
Fleminggatan 40, 5 tr
Visas söndag 13/8 13:00-13:30
Visas tisdag 15/8 19:00-19:30
Peter Thuresson 0768-632 618

2:a Gustavsberg Lugnet
En mysig lgh. på NB, stor härlig altan. Ljust vardags-
rum. Kök med plats för matbord. Rymligt sovrum.
Klk.& garderober i hall. Genomgående fina golv.
Badrum med kakel/klinker. Nära C & kommunikationer.

Boarea: 60,7 kvm
Utgångspris: 795.000 kr utgångspris
Avgift: 2.772 kr/mån inkl värme, VA och kabel-TV
Meitensväg 15
Visas 13/8 14:15-15:00 och 15/8 18:00-18:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

!BOSTADSRÄTTER INNERSTAN !BOSTADSRÄTTER SÖDER

Besiktigad

Ekerö Väsby
Rymlig villa om totalt ca 220 kvm med underbar trädgårdstomt med bl a ett flertal fruktträd, bärbuskar och
hallonland samt växthus. Kök med separat matrum, vardagsrum och matsal i vinkel med braskamin och utgång till
stort nybyggt trädäck med markis. 3-4 sovrum och 2 stora, fina rum i källaren. Fastigheten är omdränerad och har
totalrenoverat källarplan. Dubbelgarage. Lugnt och bra läge i centralt och omtyckt område på Ekerö.

v Boarea: 140 + 80 kvm
v Utgångspris: 3.950.000 kr
v Tomt: 839 kvm plan trädgårdstomt

v Slåttervägen 10
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Väsby
Välplanerad villa med stor härlig hörntomt. Kök med rymlig matplats och delvis öppet mot vardagsrum. Fyra bra
sovrum och trevligt allrum. Kaklade badrum och fin bastu. Stort altandäck med sol hela dagen och skyddad
uteplats samt balkong med kvällssol. Stort garage med förråd alt. kontorsdel el. liknande. Plan fin hörntomt med
stora gräsytor, fruktträd o bärbuskar. Närhet till både dagis, skolor, buss o fina strövområdet med motionsspår.

v Boarea: 133 kvm
v Utgångspris: 3.850.000 kr
v Tomt: 1.190 kvm plan hörntomt

v Vickervägen 2
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Stenhamra
1 1/2-pl villa med källare. 6 rok varav 3 sovrum. Härligt hus med delvis gammal charm. Bergvärme. Visst
renoveringsbehov, bl.a badrum och ytskikt. Byggår 1945. Garage i källaren. Fristående verkstad, kan göras om till
gäststuga om så önskas, 54 kvm, byggt 1994. Stor tomt som är belägen i ytterkant av ett villaområde. Fyra
tomer är nyligen avstyckade från denna fastighet. De tomterna och denna fastighet kommer att ingå i en GA för
infartsväg och VA.

v Boarea: 152 + 73 kvm biyta
v Utgångspris: 3.500.000 kr
v Tomt: 2.613 kvm

v Koltorpet, vägbesk. se www.maklarringen.se
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

Besiktigad

Närlunda
Trevlig och välplanerad en-plans villa med inredd källare belägen i omtyckt och efterfrågat område. Kök och
matplats med öppen planlösning mot hall och centralt placerad trappa, ljust vardagsrum och fyra bra sovrum.
Källaren med både allrum med braskamin, hobbyrum, litet arbetsrum, stor tvättstuga med groventré och förråd.
Bergvärmeanläggning finns installerad. Gångavstånd till skola, dagis, buss och fin badplats

v Boarea: 112 + 112 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Tomt: 985 kvm plan trädgårdstomt

v Granbacksvägen 10A
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

5:a Ekerö Sandudden
Äntligen är en av de större etagelägenheterna till salu. Ett seniorboende med fantastisk utsikt över Mälaren och
granne med naturen. Lägenheten ligger högst upp i huset och har genomgående mycket hög standard med bl a
parkettgolv i alla rum och två helkaklade badrum. Stor balkong med sydväst läge. Möjlighet att hyra garage i
anslutning till lägenheten. Närhet till båthamn, badplats, fina strövområden, buss och Träkvista Torg med
mataffär, butiker samt restaurang.

v Boarea: 110 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Avgift: 6.482 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv

v Mälarvyn 11
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Närlunda
Unikt tillfälle att förvärva en mycket fin villatomt i
omtyckta Närlunda. Tomten har ett lugnt och sjönära
läge med fint ljusflöde och stor potential. Byggrätt för
ett enbostadhus om max 200 kvm samt garage/uthus
om max 40 kvm. Endast någon minuts promenad till fin
badplats, skol, dagis och buss.

v Utgångspris: 2.400.000 kr
v Tomt: 999 kvm Natur/Trädgårdstomt
v Bigårdsvägen 8
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Stenhamra
4 nyligen avstyckade naturtomter. Belägen i ytterkant
av ett villaområde. Lummigt område ger dem en lantlig
känsla. Gemensamt GA för VA o väg. Gångavstånd till
skola, dagis, bad, buss, affär m.m.

v Utgångspris: 950.000 kr - 1.050.000 kr
v Tomt: 638 - 801 kvm naturtomter
v Koltorpet
v Vägbeskrivning se www.maklarringen.se
v Mäklarringen 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

3:a Ekerö Brunna
Äntligen! Enplans hörnradhus om 3 rok med toppläge mot fin allmänning. Helt nytt kök med matplats för ca 6
personer. Trevligt vardagsrum med burspråk och utgång till stort altandäck med eftermiddag-/kvällssol. Två
rymliga sovrum och badrum med tvättmaskin. Vackra vitsåpade trägolv i alla rum och genomgående ljus
färgsättning. Två mysiga uteplatser och fint anlagd trädgård med bl.a fruktträd och kryddträdgård. Bra förråd.

v Boarea: 76,5 kvm
v Utgångspris: 1.850.000 kr
v Avgift: 4.763 kr/mån inkl.VA, kabel-tv

v Tomtbacksvägen 21
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Gräsåker
Ett rymligt och välplanerat radhus som även är utbyggt, totalt ca 180 kvm. Genomgående mycket fräscht med
parkettgolv i alla rum och ljus modern färgsättning. Helt nytt kök och helkaklat badrum. 4 bra sovrum. Källare med
allrum, arbetsrum och förråd. Högt fint läge med utsikt över området och insynsskyddad baksida med överbyggd
uteplats. Garage i länga. Omtyckt och efterfrågat område som gränsar mot skola, dagis och fina strövområden
med motionsspår.

v Boarea: 124 + 58 kvm
v Utgångspris: 2.450.000 kr
v Tomt: 210 kvm Hörntomt
v Gräsåkersvägen 49A

v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Mäklarringen X-stad 

X-gatan 45,X-stad  Tel. 07-88 88 88

www.maklarringen.se

!VILLOR NORR

2:a Solna Frösunda
Mycket ljus och fin hörnlägenhet med härlig söder-
balkong i fritt läge. Parkettgolv i samtliga rum. Nära till
restauranger, kommunikationer och Hagaparken.

Boarea: 70,4 kvm
Utgångspris: 1.550.000 kr
Avgift: 3.782 kr/mån inkl värme, VA och, kabel-Tv
Pomonagatan 4 3 tr
Visas sön 13/8 13:00-13:45 samt
mån 14/8 17:30-18:15, Välkomna!
Mäklarringen Solna/Sundbyberg 08-29 34 00

2:a Södermalm
Synnerligen välplanerad våning i bra skick. Furugolv
och högt i tak ca 3 meter. Utmärkt läge i populära
SoFo. Brf med lite lån och fin välskött fastighet 1906.

Boarea: 61 kvm
Utgångspris: 2.175.000 kr
Avgift: 2.165 kr/mån inkl värme, vatten
Bondegatan 16 A, 2tr
Visas sön 13/8 14:30-15:15
Även mån 14/8 17:30-18:15
Mäklarringen Södermalm 08-644 98 50

3:a Gustavsberg Styrmannen
En mycket fin lgh, balkong med utsikt över skog &
allmänning. Kök med stor matsalsyta, tvättstuga. Två
rejäla sovrum, stort vardagsrum, klk. Nära dagis, skola,
centrum & kommunikationer.Till Slussen ca.20 min.

Boarea: 86,2 kvm
Utgångspris: 1.195.000 kr
Avgift: 4.093 kr/mån inkl värme,VA,VVS-fond
Björnskogsvägen 74
Visas 13/8 15:15-16:00 och 14/8 19:00-19:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

3:a Skogalundsklippan
En mycket trevlig lägenhet. Öppen planlösning mellan
kök och vardagsrum.Hall med flera garderober, två bra
sovrum, klk. Underbar altan med fritt läge. Nära natur,
C & kommunikationer. Säljare ö.hyresrätt, ej krav.

Boarea: 69 kvm
Utgångspris: 850.000 kr utgångspris
Avgift: 4.403 kr/mån inkl värme, VA
Skogalundsklippan 21
Visas 13/8 13:00-13:45 och 14/8 18:00-18:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

3:a Gullmarsplan / Globen
Läcker annorlunda etagevåning (fd lokal + källarplan) i
fint skick med kanonläge nära t-bana och köpcentrum.
Även juridisk person får köpa. P-plats ingår.

Boarea: 67 kvm (boarea 27 + biarea 40 kvm)
Utgångspris: 1.100.000 kr
Avgift: 2.933 kr/mån inkl värme, VA
Konstgjutarvägen 28, bv
Visas sön 13/8 13:15-14:00
Även mån 14/8 18:30-19:00
Mäklarringen Enskede-Årsta 08-644 98 50

1:a Kungsholmen
Lägenhet (renoveringsbehov) med centralt läge på
Kungsholmen ca 100 meter från Västermalmsgallerian.
Välplanerad med stor sovalkov i rummet.

Boarea: 44 kvm
Utgångspris: 995.000 kr
Avgift: 2.072 kr/mån inkl värme, VA
Fleminggatan 40, 5 tr
Visas söndag 13/8 13:00-13:30
Visas tisdag 15/8 19:00-19:30
Peter Thuresson 0768-632 618

2:a Gustavsberg Lugnet
En mysig lgh. på NB, stor härlig altan. Ljust vardags-
rum. Kök med plats för matbord. Rymligt sovrum.
Klk.& garderober i hall. Genomgående fina golv.
Badrum med kakel/klinker. Nära C & kommunikationer.

Boarea: 60,7 kvm
Utgångspris: 795.000 kr utgångspris
Avgift: 2.772 kr/mån inkl värme, VA och kabel-TV
Meitensväg 15
Visas 13/8 14:15-15:00 och 15/8 18:00-18:30
Mäklarringen Nacka/Värmdö 08-716 70 08

!BOSTADSRÄTTER INNERSTAN !BOSTADSRÄTTER SÖDER



Vad tycker DU?
öppen frågestund om 

Ekerö bostäder
Inför kommunfullmäktiges sammantäde tisdag 21 oktober 2008 inbju-
der kommunstyrelsen allmänheten till öppen frågestund där politiker 

och tilltänkt köpare av Ekerö bostäder deltar.  

Tid: klockan 17.00-18.00

Plats: Herman Palmsalen, Stenhamra centrum

Kommunfullmäktige sammanträder den 21 oktober i Herman Palmsalen 
kl. 18.00. Besöksadress: Herman Palms plan 4D, STENHAMRA

Varmt välkommen!
Peter Carpelan

Kommunstyrelsens ordförande

12 nyheter | MÄLARÖARNAS NYHETER • 22 SEPTEMBER 2008 

KOMMUNEN | Dokumen -
tärfilmen ”Fyra vågade
livet”, där fyra mälarö-
bor berättar om livet
som anhörigvårdare, har
världspremiär på natio-
nella anhörigdagen den
6 oktober.

Huvudrollsinnehavarna Ru -
ne Pettersson, Mona Er iks -
son, Inga Mattsson och Arne
Hellberg berättar i filmen
öppenhjärtigt om hur de
upplevt resan som vårdare av
sina livskamrater. Från tiden
då omgivningen inte förstod
varför de behövde ägna sig åt
vård av maken eller makan,
hur det är att vårda i hemmet,
till det svåra beslutet att det
är dags för flytt till en vårdin-
rättning, och vad som hän-
der sedan.
– Det är en film om sorg

och glädje, mörker och ljus
och modet att våga leva.
Personerna i filmen är pion-
järer när det gäller att göra
anhörigskapet synligt. Att
vara anhörigvårdare är att
genomgå olika faser, vilket
kan vara en mycket långsam
process, säger Pia Nilsson
anhörigkonsult i Ekerö kom-

mun.
Filmen, som är en timme

lång, är unik eftersom det är
första gången som anhörig-
vårdarnas vardag skildras på
detta sätt. Därför kommer
man också att erbjuda filmen
till andra kommuner och
intresserade i övriga Sverige.
”Fyra vågade livet” är en

fortsättning på den uppskat-
tade teaterföreställningen
”Gå sakta i minnenas ur -
skog”, som hade premiär på
nationella anhörigdagen
förra året. Den gången berät-
tade fem pensionärer i åld-
rarna 75-92 år om minnen
från livet. Fyra av dessa fort-
satte sedan ”skådespelarkar-
riären” med do kumen tär -
filmen om anhörigvårdarens
vardag.
Filmidén kläcktes av Pia

Nilsson, som tillsammans
med regissören Margaretha
Wikholm och produktions-
bolaget New Generation
Film förverkligade det hela.
Världspremiären på natio-
nella anhörigdagen den 6
oktober hålls i Erskinesalen,
med två visningar. 

OVE WESTERBERG

Fyra vågade livet –
en film om anhörigskap

Förste 
näringslivschefen

EKEBYHOV |Kommunens
förste näringslivschef,
Leif Altner, presentera-
des när Näringslivs -
rådet bjöd in öarnas
företagare till frukost-
möte på Ekebyhovs
slott den 9 september 

Näringslivsrådet och Mälar -
öarnas företagareförening
har i många år lobbat för att
Ekerö kommun ska införliva
den efterlängtade tjänsten i
den kommunala verksam-
heten.  Leif Altner är i ett för-
sta skede anställd på halvtid
under åtta månader. När -
ings livschefen har som
främ sta uppdrag att titta på
hur möjligheter att utveckla
när ingslivet samt att vara
med om att utarbeta en ”rik-
tig” näringslivspolicy för
kommunen.
Leif Altner som är nybli-

ven pensionär har en brokig
yrkeskarriär bakom sig. Han
har bland mycket annat varit
cirkusartist på Cirkus Scott
och under närmare 20 år
chef för ett svenskt fastig-
hetsbolag i Spanien.

OW

Leif Altner

Ännu en tagning av dokumentärfilmen Fyra vågade livet förbereds hemma hos Rune
Pettersson. Från vänster: regissör Margaretha Wikholm, Rune Pettersson, Jonatan Sköld, New
generation film, Pia Nilsson, anhörigkonsulent och Max Lauritzen, New generation film.
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Det fanns...    
En älv.
Is.

Kreativitet!

MÄLARÖARNAS FÖRETAGAREFÖRENING Ett ToK-arrangemang i samarbete med

Inbjudan - Årets Mest Spännande Föredrag!

Yngve Bergqvist
Skaparen av Ishotellet i Jukkasjärvi.

möt

Ekeröföretagare!      
Vi är idag 280 medlemsföretag i Mälaröarnas Företagareförening.
Vill Du veta mera, besök vår webbsida www.malaroforetagarna.se

där Du också kan ansöka om medlemsskap.

 Superentreprenören Yngve Bergqvist gästar oss för att berätta om Ishotellets
tillblivelse och om utvecklingen av affärsidén globalt. Att sälja en frusen älv! 

Tid:         9 oktober 2008, kl 19.00  /mingel från 18.30

Plats:       Sånga-Säby Kurs & Konferens

 Pris:        200:-/pp för medlemmar i MFF. 450:-/pp för icke medlemmar.
Program:  Registrering/mingel med tilltugg / föredrag / middag.

Anmälan: Till admin@malaroforetagarna.se senast den 20 september! 

                     Max 210 deltagare -  OBS Bindande anmälan bekräftas löpande.
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MälaröarnasNaturskydds -
förening bjöd på dignande
svampbord när man höll sin
traditionella svamputställ-
ning andra helgen i septem-
ber.
Till skillnad från förra

årets glesa upplaga med 77
arter mager och torr svamp
vällde skogens läckerheter
in i sådan takt att förening-
ens ordförande och svamp-
expert Bo Nylén inte hann
märka upp allt. Årets skörd
på borden i kulturhusets
foajé räknades till drygt 350
arter.
– Trots att säsongen star-

tade tre veckor senare än
normalt blev det rena ket-
chupeffekten när väl regnet
kom i augusti. Det ovanliga
blev att nästan alla arter

kom samtidigt. Det har
funnits gott om läckerhe-
terna champinjoner, kanta-
reller, trumpetsvamp och
framför allt karl johan och
stolt fjällskivling. Så årets
utställning gav full till-
fredsställelse för både lukt-
och synsinnet, säger Bo Ny-
lén.
Men det har också varit

högsäsong för de allra gifti-
gaste arterna, lömsk flugs-
vamp, toppig giftspindel-
skivling och vit flugsvamp.
Lyckligtvis fanns de ätliga
förväxlingsarterna också på
plats på svamputställ-
ningen. Årets mer spekta-
kulära storheter stod en lä-
derboll och en jätteröks-
vamp för.

OW

Svampexplosion i skogen

Marianne Bergström håller upp sitt läderbollsfynd, i bakgrun-
den ses Bo Nylén.

Tobias Morger från Svartsjö
och hans lag, Göteborgs
FyrverkeriFabrik, fick jury-
omdömet “Göteborgs
Fyrverkerifabrik har åter
visat sin överlägsenhet.
Fyrverkeriet innehåller
poesi, dynamik och total
musikalisk harmoni.  Att
ständigt förnya sig och höja
ambitionsnivån är impone-
rande.” när de tog SM-guld i
musikfyrverkeri den 23
augusti. 
Tävlingarna hölls i Norr-

köping under fyra kvällar.
Tobias Morger har ägnat sig
åt att utveckla fyrverkeri-
konsten i 23 år, varav de nio

senaste åren på heltid. För -
utom de sex SM-gulden
finns ett guld (-97) och ett
silver (-98) från fyrverkeri-
tävlingarna under Stock-
holms Vattenfestival i sam-
lingarna. Det har även blivit
åtskilligt med ädla valörer
från tävlingar runt om i Eu-
ropa, senast i augusti ett sil-
ver i den stora internatio-
nella fyrverkeritävlingen i
Tarragona i Spanien. 
– Tävlandet driver ut-

vecklingen framåt. Konkur-
rensen är knivskarp i Sve-
rige, som har högt interna-
tionellt anseende, säger To-
bias Morger.

SM-guld i musikfyrverkeri
Det vajar allt flerGrön
flagg över öarnas skolor och
förskolor. Senaste skolan
som fick hissa sitt miljöcer-
tifieringsbevis var Skå skola.
Naturligtvis blev det stort

kalas, den 12 september, när
man stolt redovisade att
man blivit godkända att in-
neha Grön Flagg. 
Skolan har valt temat

kretslopp, vilket bland an-
nat innebär källsortering,
kompostering, kretslopps-
odling och integrerat miljö-
och kretsloppstänk i de
olika skolämnena.
– Vi valde att koncentrera

oss på temat kretslopp där-
för att vi redan tidigare hade
komposterat, sått blommor
och gjort annat som har
koppling till kretsloppsar-

bete. Därför var eleverna
och skolpersonalen redan
inne i arbetet och tanke-
gångarna, säger Cajs-Marie
Waldstam, rektor för Skå
skola.
I och med att Skå skola

blev godkänd i sitt miljöar-
bete har nu fyra förskolor
och två grundskolor på Mä-
laröarna erövrat Grön Flagg.
Ytterligare fem förskolor
jobbar som bäst med att
erövra miljöutmärkelsen
Grön Flagg från Stiftelsen
Håll Sverige Rent.
Grön Flagg är det synliga

beviset på att man i den
dagliga verksamheten prio-
riterar ett handlingsinriktat
miljöarbete.

OW

Grön flagg över Skå skola

Jublande Skåelever som just hissat Grön flagg, Elin Johansson
och Ellen Strömbeck håller i miljöcertifieringsbeviset.
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Tel 560 241 00, Fax 560 242 98
www.faringsotra.se. E-post: info@faringsotra.se

Svensk kvalitetspellets

Hos oss köper du bionorrpellets
med garanterat energivärde.

www.bionorr.se
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I EKERÖ KOMMUN

27–28 SEPTEMBER 2008, KL 12–18

Besök konstnärer och konsthantverkare 

över hela Mälaröarna.

www.konstringen.se

Välkommen!

Välkommen på öppet hus 
för kropp och själ!

Lördag den 27 september
Kl 10-15

Vi bjuder på:

•Provträning
•Kostrådgivning
•Råd om träning
•Massage
•Gruppträning

Ses d
är!

Gruppträningsschema:

Cirkelträning
kl 11.00-11.30
kl 14.00-14.30

Pump 
kl 12.00-12.45

Tunnlandsvägen 7, Ekerö

16 nyheter | MÄLARÖARNAS NYHETER • 22 SEPTEMBER 2008 

DE GAMLAS DAG | För
andra gången i De
Gamlas Dags tioåriga
historia fick alla de
drygt 300 huvudperso-
nerna tränga in sig i
Mälarökyrkan på grund
av höstruskvädret den 3
september.

För att höja oddsen för att få
en picknick i det gröna flyt-
tas därför De Gamlas Dag till
juni nästa år. Trängseln hade
dock det goda med sig att
publiken kom närmare både

varandra och artisterna som
stod för underhållningen.
Förutom den givna höjd-

punkten när drottningen
snirklade sig fram i trängseln
för att få småprata med så
många äldre som möjligt,
bjöds det på mycket upp-
skattad underhållning från
mestadels lokala musikerta-
langer. Bland andra bjöd
Ekerö Evenemangskvartett
på uppskattad brunnsmusik
av jazztyp och flickkören
Tonprickarna på välljudande
vissång. Titti Sjöblom sjöng

gamla mamma Alice och Kaj
Gullmars schlagers hämtade
från tiden då de gamla var
unga.

Festen hade dock inte
varit vad den är om inte
arbetsgruppen för De
Gamlas Dag med mycket
små medel satsat sin själ att
ge de gamla en minnesvärd
stund. Bland mycket annat
komponerade de 350 bakel-
ser kvällen innan. Arbetet
hålls ihop av Inga Guenzel,
medicinskt ansvarig sköters-

ka, och Kerstin Henriksson,
chef för hemtjänsten 
Initiativet till Mälaröarnas

populäraste picknick för
kommunens äldre togs av
drottning Silvia 1999 då hon
bjöd in till fest i sin trädgård
vid Drottningholms slott.
Året därpå tog Ekerö kom-
mun över och har sedan dess
arrangerat De Gamlas Dag i
sin trädgård vid Ekebyhovs
slott, med drottningen som
hedersgäst.

OVE WESTERBERG

Tio år med de gamla

BIBLIOTEKEN | Ekerö bib-
liotek har fått 90000 kronor i
bidrag för att driva sin läs-
och berättarmission.
Svensk biblioteksför-

eningen har bidragit med
10000 kronor för att stödja
olika läsprojekt under hös-
ten. 
– Det här ger oss möjlighet

att bland annat anordna en
häftig Drak- och demonfest
för alla bokslukare på Barn-
ens Eget Bibliotek i Sten-
hamra den 9 november, sä-
ger Linda Spolén, skolbiblio-
tekarie och projektledare för
Barnens Eget Bibliotek i
Stenhamra.
Statens Kulturråd har bi-

dragit med 80000 kronor

för projektet “Våga berätta –
historien fortsätter på biblio-
teket”.  
Under berättaråret kom-

mer en mängd olika pro-
gram, arrangemang och akti-
viteter äga rum för olika mål-
grupper och på olika ställen.
En del av bidraget kommer
att användas till fortbildning
för personalen på biblioteken
i muntligt berättande.
– Vår förhoppning är att

detta ska komma alla invå-
nare på Ekerö till glädje och
framförallt barnen och ung-
domarna i Ekerö kommuner,
säger Cecilia Bengtsson, som
bland annat samordnar Eke-
rös skolbiblioteksverksam-
heter.

Läsfrämjande bidrag

Den heliga ön Helgö väcktes ur sin törnrosasömn i ihållande
regn när den officiella invigningen av Mälaröarnas senaste
besöksmål hölls den 6 september. Invigningsceremonin inled-
des med att Beryl Kornhill och Carsten Gram framförde en
rekonstruktion av en fruktbarhetsrit.

Gänget som ger de gamla en minnesvärd dag.                                                                                                                                 Foto: Hans Lundin



dags för vinterdäck!!

däckhotell – dropin

Titta in i vår nyutvecklade webshop och beställ eller slå oss en signal

www.guson.se/ekero

nya partier 
med märkesdäck 

varje vecka

Månadens

sPecial

Triangle
snow
Friktion

195/65-15Q

425:-

Michelin X-ice
Friktion  
175/65-14Q .................. 595:-
185/65-14Q .................. 638:-
195/65-15Q .................. 695:-
215/55-17Q ................ 1449:-
225/45-17Q ................ 1509:-
235/45-17Q ................ 1591:-  

Gislaved 
nordfrost 5 dubb 
195/65-15Q .................. 833:-
205/60-16Q ................ 1117:-
215/55-16Q ................ 1117:-
225/45-17Q ................ 1239:-
235/65-17Q .................1332:-

08-560 32610
www.guson.se/ekero
Bryggavägen 106. Mån-tors 8-18, fre 8-17

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

27/9-15/10 Fotografier av Curt Götlin (1900-1993),
Galleri Utkiken, Kulturhuset i Ekerö C. 
Vernissage 27/9, 13.00. Leif Wigh inledningstalar
och föreläser på Bibliotekets Lördagscafé.
Arr: Kommittén fotograf Curt Götlin i samarbete
med Ekerö kulturnämnd. 

27/9 Trollflöjten med Hedmans teater, Erskinesalen,
Kulturhuset i Ekerö C.

Barnteater för hela famil-
jen. Fritt efter Mozarts
opera. En varm berättelse
om vänskap och längtan
efter närhet i ett spännan-
de äventyr där skådespele-
ri och ett färgsprakande
skuggspel ackompanjeras
av levande musik på sce-
nen.Tid: 15.00. 
Rek ålder 3-5 år
Biljetter 50 kr. säljs på
Biblioteket Ekerö C.

27/9 Höstkalas, Biblioteket Ekerö C.
Babysång och rytmik med Ing-Britt Björk och mål-
ning vid staffli för de större barnen med Anna
Levahn.

27-28/9 Konstringen
Tid: 12.00-18.00 båda dagarna.
Hämta karta: www.konstringen.se 

28/9 Svampvandringar, Ekerö
Samling: Kommunhusets parkering. Har man inte
egen bil finns det plats i någon annans.
Tid: 10.00-14.00. Ingen förhandsanmälan!
Ytterligare tillfällen: 5 oktober
Tfn: 08-560 332 07, 08-560 310 81
Arrangör: Friluftsfrämjandet Mälaröarna
www.frilufts.se/malaroarna  

28/9 Ekerö Bio, Erskinesalen
Kung Fu Panda. Tid: 15:00-17:30

Mamma Mia. Tid: 19.00-21.00
Arr: Ekerö Bio.Tfn: 08-560 23092
www.ekero-bio.se

28/9 Skapande söndag, Barnens eget bibliotek
i Stenhamra
Prova att illustrera en bok! Barnboksillustratören
Mats Vänehem berättar. Medtag papper och
penna.Tid:13.00-15.00. 
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan, Ekerö.

29/9
Konsert med Sånga kammarensemble,
Stenhamraskolans matsal
Sånga kammarensemble spelar musik av Schubert
(ouvertyren till Det husliga kriget), Bizet (ur Carmen
svit no. 1) och Mendelssohn (Violinkonsert e-moll).
Solist är Kersti Dahlkvist. 
Tid: 19.30-21.00
Arr: Mälaröarnas musiksällskap 
http://mamus.se

30/9
Sydafrikas guldkorn, Biblioteket i Ekerö C.
Thabela Travel visar bilder.Tid:19.00. 
Samarr: www.thabelatravel.com och
Studieförbundet Vuxenskolan, Ekerö.

1/10 och varannan onsdag t o m 10/12
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart. Tid: 17.00-19.00
Biblioteket i Ekerö C. Samarr. Juristjouren  

2/10
Inte bara Knutby
föreläsning  och samtal utifrån prästen och leg. psy-
koterapeuten. Göran Bergstrands bok med samma
namn. Tid: 19.00. Biblioteket  i Ekerö C.
Samarr. St Lukas på Mälaröarna & Västerort

5/10
Skapande söndag, Barnens eget bibliotek i
Stenhamra
Emmy Boström berättar om Mangans historia och lär

dig hur du tecknar en Manga-figur.
Medtag papper och penna.Tid:13.00-15.00
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan, Ekerö.

4-5/10,  11-12/10 och 18-19/10
Äppelfröjd på Äppelfabriken, Färingsö
Utställning av gamla och nya sorter. 
Smakbar – känn och upplev de olika fantastiska aro-
merna av äpplen med namn som Filippa,
Gravensteiner, Åkerö, Katja m fl. Här får man 
massor av kloka råd och tips på odlingsvärda sorter
om man funderar på att plantera ett nytt träd.
Försäljning av olika sorters ekologiska äpplen 
odlade på Färingsö. 
Tid: 12-16. 
www.appelfabriken.se 

8/10
Uppdrag klimat med rätt att leva, Kulturhuset,
Ekerö C.
Gästspel från Stockholms stadsteater - en roande
pjäs om ett oroande ämne. Efter föreställningen
finns klimatrådgivare Karin Fant på plats.
Fri entré. Biljetter kan hämtas i kommunhuset efter
den 22 sept. mån-fre 8.00-16.30. 
Eventuellt kvarvarande biljetter delas ut vid entrén.
Tid: 19:00-20:00
Arr: Klara soppteater/Stockholms stadsteater,
Energirådgivningen, Ekerö kommun

25/10
Jourhavande Släktforskare
11.00-14.00. Biblioteket i Ekerö C.
Samarr. Vuxenskolan Mälaröarna

Torsdagsmix
För föräldrar och små barn. Kom och träffas, 
läs böcker, fika och pyssla.Torsdagar 14.00-16.00
Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra.

Söndagar
Knattebio
13.00, 14.00, 15.00
Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra.

Kulturens övärld
Ett urval evenemang i Ekerö kommun, 

för mera information se evenemangskalendern på 
www.ekero.se/evenemangskalendern
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EKEBYHOVS SLOTT |
Kungen och drottningen
var hedersgäster när
Ekebyhovs slott firades
för sina 25 år som Ekerö
kommuns kulturcen-
trum, den 14 september.

Kungaparet var även på plats i
träslottet vid invigningen 25
år tidigare. Under ledning av
en av Ekebyhovs slotts stör-

sta eldsjäl, Veronica Cornils
Berg, var det barn och ungdo-
mar från kommunens skolor
som stod för underhållning-
en och programupplägget.
Naturligtvis fanns också
merparten av de cirka 60 för-
eningar som intar slottet på
helgerna representerade.
En annan viktig program-

punkt var utdelningen av
årets kulturstipendium som

hade sparats till jubileumsda-
gen. Den lovordade kultur-
stipendiaten Tore Eketorp
fick motta 20000 kronor och
diplom ur kungens hand.
Kulturnämndens ordförande
Gunilla Lindberg assisterade
och läste upp nämndens
motivering (här i förkortad
version): ”Tore Eketorp får
kulturstipendiet för sitt
engagerade, talangfulla och

målmedvetna arbete med att
bli en av Europas bästa musi-
ker inom den tidiga musiken.
Sedan tonåren har Tore inrik-
tat sig på renässans- och
barockmusik med viola da
Gamba som instrument.
Efter studier på Musikhög -
skolan i Stockholm kom han
in på Schola Cantorum
Baselienis i Basel. Det är med
stolthet vi tilldelar Tore Ekerö

kommuns kulturstipendium
och hoppas att han därmed
har möjlighet att fortsätta
förkovra sig i den tidiga
musiken och visa ekeröborna
vilken världstalang som vuxit
upp här.”
Efter guidning, konsert

och en smakbit på slottet
tågade honoratiores till
äppelgenbanken i slottspar-
ken. Där kungen som avslut-

ning på jubileumsdagen
planterade ett äppelträd av
sorten grågylling, som var
hämtad från Skokloster. I
äppelgenbanken försöker
Arbetsgruppen för Ekeby -
hovs parken bevara 52 gamla
äppelsorter från Mellan -
sverige till eftervärlden.

OVE WESTERBERG 

25-årsfest i allas kulturcentrum

Den lovordade kulturstipendiaten Tore Eketorp fick motta 20000 kronor och diplom ur kungens hand.
Kulturnämndens ordförande Gunilla Lindberg assisterade.

Som avslutning på jubileumsdagen planterade kungen ett äppelträd av sor-
ten grågylling i Ekebyhovsparkens äppelgenbank.



Ekerö, tel 08-560 229 90
www.handelsbanken.se/ekero En riktig bank

Dags att byta bank?

 Nu kan du göra dina 

bankaffärer på hemmaplan

Vi finns i Ekerö Centrum

19 oktober 9.00 startar vi upp SKÅ IK  Hockey- & skridskoskola

Skridskoskola
 
Lördagar kl 9-10 

 
r

 

Hockeyskola  Lördagar kl 10-11

y

Anmälan:
 

 

Tid och plats: 

För mer info: 
07 67 07
070



OM DU ÄR MELLAN 13 OCH 23
och bor i Ekerö kommun

OCH HAR EN IDÉ DU VILL 
FÖRVERKLIGA

en musikfestival eller en modevisning

KONTAKTA UNGDOMSCOACHEN
som heter Ann och som är till för att hjälpa 
just dig att förverkliga dina drömmar

SÅ KAN DU FÅ HJÄLP 
OCH PENGAR
så mycket som upp till 10 000 kr

FÖR ATT GENOMFÖRA DIN IDÉ
d v s vänta inte en sekund längre ...

... RING ANN!
073-660 44 46

... ELLER MAILA
ann.birging@ekero.se

UNGT INITIATIV

FÖRVERKLIGA 
DIN DRÖM

www.teracom.se

Viktig information till dig som tittar på digital-tv med egen tv-antenn 

Frekvensändringar i det marksända tv-
nätet i Södertälje, Mölnbo och Tullinge 
Tisdagen den 23 september genomförs förändringar i det marksända tv-nätet i Södertälje, Mölnbo 
och Tullinge. Förändringarna berör dig som tittar på tv med egen antenn och tar in sändningarna 
från någon av sändarstationerna Södertälje/Ragnhildsborg, Mölnbo/Tallstugan och Tullinge/
Hamra. Det kommer att vara ett sändningsuppehåll från kl 10.00 och som längst till kl 16.00.

Sändarstationen Mölnbo/Tallstugan kommer under dagen att få nya frekvenskanaler. De kanaler 
som berörs är bland annat fri-tv-kanalerna, Axess TV, TV7 och Kanal Lokal Stockholm. 

Sändarstationen Södertälje/Ragnhildsborg kommer under dagen att få nya fre kvenskanaler. 
De kanaler som berörs är bland annat fri-tv-kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, 
Kunskapskanalen, TV4, TV6, TV Finland och SVT HD.

Sändarstationen Tullinge/Hamra kommer under dagen att få en ny frekvenskanal. De kanaler som 
berörs är fri-tv-kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen.

För att hitta kanalerna måste du göra en ominstallation av din digital-tv-mottagare efter  
kl 16.00 tisdagen den 23 september. Ominstallationen gör du enkelt med din fjärrkontroll.

För mer information, kontakta Teracoms kundtjänst på 0771-91 00 85, eller besök vår hemsida.
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EKEBYHOVS SLOTT |
Lisen Jensfelt och Nicos
Terzis visar akvareller,
grafik och skulpturer
när Mälaröarnas konst-
förening åter intar
Ekebyhovs slottsgalleri
den 4 oktober. 
Efter några helgers frånvaro
av konstföreningens inbjud-
na konstnärer, på grund av
slottets 25-årjubileum och
Konstringsvisning, fylls gal-
leriets fyra rum av högkvali-
tativ konst igen. 
Lisen Jensfelt har gett sin

akvarellutställning titeln
”Som jag ser det”. Flera av
hennes motiv är hämtade
från Mälaröarna eftersom
hon tillbringat sina somrar i
Stenhamra, samt tidigare
varit bildlärare på Tapp -
ströms skolan i 20 år. För när-
varande är hon Bildlärare på

Kista gymnasium. 
– Att själv arbeta med bil-

der är mycket viktigt för mig
som aktiv bildlärare. Det
egna bildarbetet ger mig
andrum och kraft och kun-
skap för mitt pedagogiska
arbete. Lek och experimente-
rande är viktiga inslag. Jag
vill att andra ska se något i
mina bilder vilket inte behö-

ver vara just det jag har sett,
säger Lisen Jensfelt.
Nicos Terzis bjuder på gra-

fik i litet format och skulptu-
rer i form av porträtt på
temat människor. Han visar
även xylografier till Kazant -
zakis bok ”Rapport från
Greco”.
Nicos Terzis är född i

Thessaloniki, Grekland, 1961

och utbildad vid Konst -
akademien i Warsawa.
Sedan 1991 bor och arbetar
han i Stockholm, mest med
måleri, grafik, karikatyrteck-
ning och bokillustrationer.
Han har visat sina bilder på

flera orter i Europa, främst i
Sverige, Grekland, Polen och
Rumänien.

OVE WESTERBERG

Lätta akvareller och små porträtt

KONSTRINGEN | För nit-
tonde året öppnar Konst -
Ringen dörrarna till
mängder av hemma-hos-
gallerier sista helgen i
september. 
På grund av de senare årens
invasion av ”Mälarö konst -
närer” har styrelsen till årets
konstrunda försökt begränsa
utbudet genom att låta
nykomlingarna jurybedö-
mas innan de välkomnas i

gemenskapen. Dessutom
har många av de rutinerade
konstringarna valt att stå
över årets KonstRing. Resul -
tatet är att årets upplaga
innehåller 47 utställare, jäm-
fört med förra årets 66.
Antalet gallerier har minskat
från 37 till 32. Ett ”galleri”
som bara öppnar sina portar
för KonstRingen är Götiska
tornet vid Drottningholms -
parkens utkant. Här finns

liksom tidigare fyra kerami-
kers spännande verk att
beskåda.
För de som inte vill fara

omkring osett är det som
vanligt lämpligt att titta in
på samlingsutställningen i
slottsgalleriet på Ekebyhovs
slott. Sen kan man göra en
spännande utflykt runt Mä-
laröarna för att uppleva den
goda kombinationen av
konst och natur. 

Lätt bantad version av nittonde KonstRingen

Hanna och Monica Skarelius i
Stjärtnäs, Skå.

Porträtt i koppargrafik Kinesisk kopp



Nyheten IVT PremiumLine X15 är den första
varvtalsstyrda berg/jord värmepumpen. 
Den ger gränslös värme utan extra eltillskott.
Maximal besparing.

IVT Greenline är Sveriges
mest valda berg/jord 
värmepump. Du kan sänka
värmekostnaderna med
upp till 70 procent.

IVT Optima är vår kraftfulla
uteluftvärmepump som är
perfekt där det inte går att
borra eller gräva. Ger både
vattenburen värme och 
varmvatten.

IVT Frånluft ger värme, 
varmvatten och ett sunt
inomhusklimat.

IVT Nordic Inverter är luft/luft
värmepumpar för hus med
elvärme och för fritidshus. 
Toppresultat i Konsument-
verkets test januari 2006.

En IVT värmepump
ger dig bästa besparing

Med IVT får du alltid exakt rätt värmepump för ditt hus.

www.ivt.se

Hos oss får du IVT 
Nöjd-Kund-Garanti*
– dessutom en mycket 
förmånlig försäkring.
*Särskilda villkor gäller för luft/luft värmepumpar
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www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00 �  Skå industriby

Alla typer av värmepumpar
Försäljning – Installation – Service

Dåligt beslutsunderlag 
gav fantasilönen 
Det är verkligen märkligt att politikerna försvarar den höga lönen för
kommunalrådet Carpelan (850 000 kr/år) och oppositionsrådet
Andersen (765 000 kr/år) genom att skylla på att statsrådens löner ske-
nat iväg. I Mälaröarnas Nyheter 6 februari säger Gun Häll (s)  "Det
verkar ju lite häftigt. Har statsrådslönerna stigit så mycket?  Lennart
Ljungblom (fp)  "I vårt fall har vi inte räknat med att statsrådslönerna
skulle dra iväg så högt".  Kjell Börjesson (c)  "Vi var inte medvetna om
den enorma utvecklingen som statsrådslönerna fått". På  www.ekero-
bloggen.se uttalar sig arvodeskommittens ordförande Ingemar Hertz
(m)  "Det är naturligtvis en mycket hög ökning, det tillstår jag. Men då
har ju också regeringsledamöternas löner skenat iväg.." Sanningen är
den att statsrådens löner inte alls skenat iväg! När politikerna i decem-
ber 2002 beslutade om lönen för Carpelan och Andersen så hade stats-
rådslönerna ökat med 5,6 % per år i genomsnitt under 4 år före beslu-
tet. Efter beslutet 2002 har statsrådslönerna "bara" ökat med 4,5 % per
år. På grund av att statsrådslönerna ökat mindre än tidigare så ökade
Carpelans lön "bara" med 33 % på 3 år. Ökningen hade blivit 40 % om
statsrådslönerna ökat 5,6  % per år som de gjort historiskt när våra
kommunpolitiker fattade sitt lönebeslut. Nej, politiker, har ni inte bätt-
re förklaring än skenande statsrådslöner så måste ni snarast ompröva
ert beslut från 2002! Tommy Svensson, Stenhamra

En vettig redogörelse krävs
Gissa om jag satte kaffet i fel strupe när jag läste om att Ekerö kom-
muns kommunalråd lyfter en lön som ligger på fjärdeplats av kommu-
nalråden i Sverige!

Ärligt talat Peter Carpenlan hur motiverar du detta då andra kom-
munala utgifter hela tiden pressas till ett minimum: kommunalanställ-
das löner, barn och omsorg, äldrevård osv.

Om jag inte får en vettig redogörelse för detta så fick du min sista
röst i förra valet.

Besviken

(mp) stödjer  länsstyrelsens 
rakryggade hållning!
Länsstyrelsens roll är att ha övergripande helhetssyn och se till natio-
nella mål, bland annat när det gäller samhällsnytta och miljö. 

Vi miljöpartiet de gröna på Mälaröarna stödjer Landshövdingen och
Länsstyrelsen när de står fast vid sitt uppdrag och tar de nationella
målen på allvar. Vi menar att det vore ytterst oansvarigt att förorda
Förbifart Stockholm som framtidsalternativ, ett alternativ som både är
orimligt dyrt och miljömässigt en katastrof.

Mats Hellström lämnade den 26 januari ett remissyttrande där han för-
ordade Diagonal Ulvsunda framför Förbifart Stockholm. Detta beslut
vill nu de folkpartistiska ledamöterna i Länsstyrelsen riva upp, fast det
klart framgår att landshövdingen har följt sitt uppdrag. Mats Hellström
har som klar riktlinje att utifrån statligt perspektiv anlägga en helhetssyn
på stora vägprojekt (Förbifart Sthlm kommer att kosta mer än 20 mil-
jarder kr) beräkna samhällsnyttan i förhållande till kulturvärden och
anlägga ett miljöperspektiv på exploateringar. Vägverkets egen utred-
ning av de olika vägdragningarna visar tydligt att kultur- och miljövär-
den skadas minst genom Diagonal Ulvsunda. När nu landshövdingen
tydliggör det i Länsstyrelsens remissvar och slutsatserna inte passar
folkpartiet vill man frånta landshövdingen sin roll. 

Miljöpartiet de Gröna på Mälaröarna anser inte att politiker ska kon-
struera ett beslut som ska passa kommuners särintressen på bekostnad
av helhetsperspektivet. Vi stödjer helt landshövdingens rätt att utforma
remissyttrande, som ligger i linje med Länsstyrelsens verksamhetsmål
och –planer. Något som även folkpartiet ställt sig bakom! 

Stig Marklund
Ordförande i Miljöpartiet de Gröna på Mälaröarna

Snålt i nio grader minus
Jag ämnade åka med buss från Parksidan på Gällstaö till Brommaplan.
Det var nio grader minus och det blåste. När bussen kom i riktning mot
Jungfrusund klev en passagerare av och en satt kvar samt en pojke som
satt på handikapplatsen bredvid chauffören. Chauffören såg mig men
öppnade inte först. Sedan öppnade han och frågade vart jag skulle åka.
Jag svarade Brommaplan, men att jag ville åka med till Jungfrusund
och sedan tillbaka, eftersom det var kallt ute och jag frös. Han sa att
jag måste vänta till dess att han kom tillbaka från Jungfrusund. Jag
erbjöd mig att betala särskilt för att få följa med dit och tillbaka, men
det gick inte. Jag frågade då vad han hette, eftersom jag tyckte att det
var fel. Först ville han inte svara, men sen skrek han ett namn.
Eftersom jag frös gick jag hem igen, varefter jag fick en granne att
köra mig till Brommaplan. Nu är min fråga: Har man inte rätt att få åka
med till Jungfrusuund vid dåligt väder, även om bussen kommer till-
baka efter 7 minuter? Jag och flera grannar har kunnat göra detta tidi-
gare utan problem.

En pensionär på Gällstaö som skulle på fin middag i staden och som
såg fram emot en som vanligt trevlig färd mot Brommaplan.

Svar:
Det finns ingen anledning för föraren att neka dig att åka via
Jungfrusund. Avgången mot Jungfrusund är en helt vanlig tur med
direkt vändning mot Brommaplan så det finns ingen anledning att inte
ta o0mbord resande. Vi har skickat meddelande till ansvarig hos entre-
prenören som får tala med föraren.

SL Kundtjänst

Pumpen med 
ett längre liv

www.ivt.se

Nu med
möjlighet
till statligt
bidrag

IVT Greenline HT Plus är den hetaste 
värmepumpen. Du får maximal besparing,
mängder av varmvatten och varmare 
element. Patenterad scrollkompressor
ger mer än fem gånger så mycket energi
som den använder. Så driftsäker att hela
10 års kompressorförsäkring ingår.

Se IVT:s kompletta sortiment 
hos oss. Fri besparingskalkyl 
för ditt hus.

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00 l Skå industriby

Legitimerad optiker l Kontaktlinser l Terminalglasögon l Solglasögon 
Specialglasögon Modebågar l Synhjälpmedel l Snabba leveranser l Egen verkstad
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Priser som på nätet!!!
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160:-/30 st 160:-/30 st

Focus N & D
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Specialglasögon • Modebågar • Synhjälpmedel • Snabba leveranser • Egen verkstad

Kaffet 
är alltid på!

Med kvalitetsglas från

Ekerö centrum • Mitt emot Willys • 08 - 560 313 10 • Mån - fre 10-18.30, lör 10-14

Hos oss fi nns   alla linsmärken

www.scandinavianeyewear.com

Din syn - Ekerö Optik

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget 
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00
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Ekerö centrum • Mitt emot Willys • 08 - 560 313 10 • Mån - fre 10-18.30, lör 10-14

Hos oss fi nns   alla linsmärken

l 25% på alla glas
(värde upp till 1.828:-)

l Alla solglasögon 
30-50 % 

l Linser, priser som 
på nätet

l Glasögon, priser 
som på nätet fr. 395:-

Synundersökning

50 % rabatt Ord. 270:-

#

I-årsjubileum

(Gäller för kompletta glasögon tom 4/10-08, kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter) 
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Nu finns 
succébågarna 
från Ørgreen 
hos Ekerö optik! 

Kom in och mingla
med oss torsdagen
2 oktober kl 11-19

Prova hela 
kollektionen och 
träffa snygg Daniel
från Ørgreen

Grattis Ekerö! 
Specialvisning!
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UTKIKEN | Ett 20-tal av
porträttfotografen Curt
Götlins (1900-1993) bilder
visas i Galleri Utkiken från
den 27 september. Hans por-
trätt räknas till de förnämsta
inom svensk porträttkonst
och kännetecknas av sin har-
moniska återgivning av de
avfotograferade personerna. 
Han deltog också i många

nationella och internatio-
nella fotoutställningar, bland
annat två utställningar på
Moderna Museet (1977-
1978) och ”Curt Götlin 90!”
(1990).  Blandporträttmoti-
ven finns de två Nobelpris-
tagarna, Thomas Mann och
Gerhart Hauptmann.
För att inte ett stycke

svensk bildhistoria skulle
stuvas in i arkiven och kan-
ske bli glömda har sonen
Torsten Götlin tagit på sig

missionen att visa och sprida
sin fars bilder. Dels genom
att erbjuda utställningar runt
om i Sverige men också ge-
nom att starta en fyllig hem-
sida.  
Ekeröbon Leif Wigh (f.d.

intendent på Moderna Mu-
seet - Fotografiska Avdel-
ningen) presenterar fotogra-
fen och hans bilder på ver-
nissagen den 29 september.

Hovfotograf Götlin i UtkikenEkerö Bio 
räddad av 
biomaskinisten 

ERSKINESALEN | Ekerö -
bon Jon Hammer, som
under flera år varit Ekerö
Bios biografmaskinist, har
tillsammans med Roland
Eriksson tagit över filmvis-
ningarna i Erskinesalen,
genom deras företag ATV-
service. 
Inför höstsäsongen medde-
lade företaget Eurostar, som
drivit Ekerö Bio i 18 år, att
man slutar med sin verk-
samhet på Ekerö. Främsta
orsaken till avhoppet var att
antalet biobesökare hade
minskat kraftigt. 
– Då Ekerö stod inför ris-

ken att stå helt utan möjlig-
heter att visa film köpte
kommunen projektorerna
medan vi ska föröka att
driva biografen vidare. Vi
har försökt anpassa höstens
filmutbud till den typ av
filmer som publiken har
tyckt bäst om under tidi-
gare säsonger. Nu hoppas vi
att få så många besökare att
vi kan fortsätta att visa kva-
litetsfilmer båda för vuxna
och barn i framtiden, säger
Jon Hammer.
Den 28 september öpp-

nar man med de två film-
hits som dragit storpublik
till de stora biografdra-
karna: Kung Fu Panda för
barnen och Mamma Mia för
de övriga öborna. 

OW

Rodeniusvävar i Konstpausen
KONSTPAUSEN | Eva Rodenius, som räknas till en av
Sveriges mest erfarna textilkonstnärer, visar vävar och skis-
ser i det lilla tittgalleriet Konstpausen från 4 oktober till 30
november.
Hennes konstverk brukar beskrivas med lovorden: stor

skicklighet i hantverket, säkerhet i färg och form samt ett
mångbottnat djup i konstverkens idé. Hon fokuserar ofta på
detaljer som hon lyfter fram i stiliserad form.
Eva Rodenius, som är född 1942 i Östersund, studerade

vid Konstfackskolan 1962-1967. Hennes CV visar med tyd-
lighet närvaron i det svenska konstlivet, såväl ifråga om ut-
ställningar som i antalet offentliga uppdrag. Hon är repre-
senterad på Nationalmuseum i Stockholm, museer i Väs-
terås, Uppsala och Göteborg, samt Statens Konstråd.



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

• Skicka texten till 
fokus@malaroar nas -
nyheter.se

• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Fokus”, Box 100
178 22 Ekerö
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Oriflame är ett av världens snabbast växande kosmetikaföre-
tag med försäljning i 58 länder och marknadsledande i över
30. Oriflame erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitati-
va hudvårdsprodukter, parfymer och kosmetika som mark-
nadsförs av en säljkår på över 2 miljoner oberoende sälj-
konsulenter. Oriflames företagsanda karakteriseras av en 
"vi-kan"-känsla, decentraliserat ledarskap och en ungdomlig
och driftig atmosfär. Trots att företaget har vuxit snabbt har
vi inte förlorat den ursprungliga affärsidén  – naturlig svensk
kosmetika, som säljs av vän till vän. Oriflame var med och
grundade World Childhood Foundation.

Oriflame Products Sweden/NordiumAB är en produktionsen-
het som ligger på Ekerö och ingår sedan juni 2003 i
Oriflame koncernen.

Vi söker 2 st Linjetekniker
Arbetsuppgifter: Omställningar och  underhåll 
av våra produktionsmaskiner och kringutrustning.

Utbildning/kvalifikationer: Lämplig för förekommande
arbetsuppgifter.

Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av
arbete med fyllnings- och förpackningsmaskiner.

Personliga egenskaper: Du har lätt för att samarbeta,
är flexibel och serviceinriktad.

Arbetstid: 5-skift heltid.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa
Tobias Hegenbart tel 08-560 386 18.

Vi tar emot ansökan via epost: 
susanne.hagg@ops.oriflame.se 
eller via post: 
Oriflame Products Sweden, Box 126, 178 22 Ekerö

Sista ansökningsdag: 2008-10-20

Ekeröblomman, Mälarö Torg 14

Erbjudandet gäller endast i butik så långt lagret räcker och t o m 5/10 -08.

Just nu

50%
på orkidéer

Sjögrens VVS Installationer AB, som ingår i koncernen IQS AB med närmare 100 an-
ställda, söker VVS-Proffs. Företaget grundades 1986 och utför VVS-tjänster i huvudsak, 

Ekerö, nära kommunikationer, i ett kontorshotel med andra trevliga företagare med möj-

på centrala Ekerö. Läs gärna mer om oss på www.sjogrensvvs.se och www.iqsab.se.

Sjögrens VVS Installationer AB 
söker PROFFS!

VVS-montörer

Vi söker dig, kille eller tjej, som idag arbetar som 
vvs-montör, med vana från att arbeta självständigt 
och är van vid att ta egna initiativ

Känner Du någon skicklig VVS-montör som Du 
unnar att ha roligt på jobbet samtidigt som han, eller 
hon, kommer att utvecklas? För är det något vi kan 
lova så är det variation i arbetsuppgifterna vilket är 
både roligt och utvecklande! 

Kanske är Du idag enmansföretagare som ledsnat 

team av likasinnade?

Eller är Du den VVS-montören vi är på jakt efter? 

samtidigt med Dig? 

Varmt välkomna att söka!

eller Yrkesbevis.

fördelar med att arbeta hos oss, så skriv några rader 
om Dig själv till info@sjogrensvvs.se.

Välkommen med din ansökan.

Tel. 560 354 00 www.sjogrensvvs.se

 
 

 
 

  

 
 

 

  
     

      

   

         
  

  
   

  

Hur hanterar vi bebyggelseut-
vecklingen på våra vackra
öar? Efter nästan två decen-
niers arbete kunde Ekerö 

2004 äntligen anta en ny översiktsplan.
Konsekvent använd skulle den kunna
fungera som ett utmärkt hjälpmedel i
detaljplaneringen och för att ta ställning
till de många byggpropåer
som ständigt ramlar in till
kommunen. Men i Ekerö
hittar alliansens politiker
på undantag och nya käcka
idéer som kanske en och
en kan verka ok, men som
blir förödande för helheten
i ett längre perspektiv. Ett
nytt hot är alliansens idé
att sälja kommunens mark
för att finansiera den kom-
munala verksamheten.
Vips blir kommunal mark
väldigt lämplig för byggna-
tion...

DET SENASTE, i klassen oansvariga för-
slag, är att uppföra den nya simhallen
vid Träkvista vallen med motivering att
det är det enda läge där man har en
chans att få spaden i jorden före valet! 
Genom försäljning av Ekerö bostäder

avhänder man sig möjligheten att aktivt
styra bostadsbyggandet. Centrumut -
veck lingen blockeras helt av moderater-
nas ovilja att av ideologiska skäl inte hel-
ler använda sig av de unika planeringsin-
strument som endast kommunen har
till sitt förfogande – förköps- och expro-
priationsrätten. Ekerö Kommun tackade
till exempel  nej när det på 90-talet gavs

möjlighet att förköpa delar av fabriks-
området väster om centrum, då sådana
”kommunistfasoner” skulle kunna
skrämma företagarna. Men hur många
företagare har inte skrämts iväg av kom-
munens passivitet i centrumfrågan?
Istället har handlingsförlamningen
tvingat ut nyinvesteringarna i olyckliga

spridda lägen. Det gäller
Lidl som inte fick plats i
Ekerö centrum utan
hastigt och lustigt tilläts
proppa igen dalgången
med sin prefabricerade
låda i ett läge som är
sämre både kollektivtra-
fikmässigt och för Lidl:s
lönsamhet. Även bu -
tiks ägarna i Ekerö cen-
trum förlorar på att ser-
vicen sprids ut. Visst är
Troxhammars butiksby
charmigt tänkt men
lokaliseringen ökar

antalet bilburna kunder och berövar
Ekerö centrum på det utökade kundun-
derlaget. Om Ekerö centrums butiker på
sikt ska kunna konkurrera med andra
köpcentra måste Ekerös styrande politi-
ker äntligen börja arbeta aktivt med cen-
trumutvecklingen. 

OCH 2008 har faktiskt ett ambitiöst ar-
bete med detaljplanering av Sten-
hamra och Ekerö centrum påbörjats!
Arbetssättet har präglats av ett kreativt
och öppet arbetssätt med medborgar-
dialog och bra tempo. Inspirerande
förslag har presenterats. Bra! Nu gäller
det att se till att vi kommer i mål. Kon-

centrera resurserna! Vi behöver en bra
centrumstrategi med expansionsytor
för handeln på kort och lång sikt, nya
bostäder, arbetsplatser och infartspar-
kering. Och vad ska hända med barack-
tomten? Med en gångbro eller mindre
överdäckning över Ekerövägen går det
kanske att få en bra kommunikation
till nuvarande centrum. Med tredi-
mensionell fastighetsbildning kanske
även luftrummet ovanför bussgaraget
kan användas för kommersiella loka-
ler/bostäder. Lyft blicken!

JAG SKULLE också vilja se en mer stads-
mässig utformning av delar av området
utmed kanalen. Med plats bland annat
för marknadsaktiviteter av lite större
format. Värna om de kvaliteter vårt
nuvarande centrum redan har: Inte bara
kommers utan även kultur, ett levande
centrum med plats för möten. Och
självklart ska också en ny simhall och en
eventuell framtida gymnasieskola place-
ras i anslutning till centrum. Simhallen
måste vara lättillgänglig för barn och
ungdomar från både Ekerö och Färingsö.
Ett läge vid kanalen kan ge simhallen en
extra kvalitet och rätt utformat bidrar
det till en vacker entré till kommunen
och kulturens övärld! 

Eva Külper (mp)
(samt även arkitekt SAR/MSA)

Värna om de kvaliteter vi har Namninsamlingen 
fortsätter
BOSTAD | Nätverket
Rädda Ekerö Bostäder
fortsätter sin namnin-
samlingskampanj.

– Vi har på kort tid fått in mer
än 2 000 namnunderskrif-
ter, det vill säga mer än 11
procent av de röstberättigade
i kommunen. Namnunder -
skrifterna kommer från
innevånare bosatta i villor,
rad- och kedjehus, flerfa-
miljshus, i tätorterna och
utanför tätorterna, skriver
Nätverket i ett pressmedde-
lande.
Den 29 september ordnar

Nätverket ett offentligt möte
med utfrågning om folkom-
röstningen och försäljning-
en i Erskinesalen. Tre före-
trädare för den borgerliga
alliansen har inbjudits att
redovisa sina synpunkter.
Moderator och mötesledare
är Ekerös förre kommunal-
råd Leif Axelsson (c). 
– Vi har saknat en konse-

kvensutredning av försälj-
ningen och vill på det här
sättet få en allsidig belysning
av frågan, säger Per Eskils -
son, en av dem som håller i
namninsamlingen.
Försäljningen av Ekerö

Bostäder klubbades igenom
av kommunfullmäktige den
17 juni. Samtidigt minori-
tetsbordlades beslutet om
folkomröstning på opposi-
tionspartiernas initiativ.

”Alliansens
politiker  hittar
på undantag
och nya käcka
idéer som kan-
ske en och en
kan verka OK,
men som blir
förödande för 
helheten” 



Välkomna till vår butik! Hemvärnsvägen 1 i Stenhamra centrum

ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök.  

Vi har den bästa lösningen 
för just ditt hus. 

Ring för vårt 
hösterbjudande!

Mobil: 070-260 16 24     Tel & Fax 08-560 466 00     www.ekvt.se
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FEMTIO ÅR SEN | 1958
fick kommunalvalet i
Färingsö gå i repris
sedan det visat sig att
45 c-märkta valsedlar
var ogiltiga. Munsö IF
firade 35-årsjubileum.
På Lovö lärde sig fruar-
na brodera, i Färentuna
pluggades spanska
inför Mallorcaresan och
tre adelsöbor gästade
Ria Wägner.

"Knutsvalet" kallades det
eftersom det ägde rum kring
"tjugondagknut", den 11
janu ari året därpå.
Ett kuvert med 45 av cen-

terpartiets valsedlar hade fått
bara ett sigill – det skulle
vara två. Rösterna fick därför
kasseras som ogiltiga.
Med hjälp av de 45 hade

centern kunnat få ett ytterli-
gare mandat. Det spekulera-
des i om inte detta extra-
mandat kanske skulle ha
räckt till att behålla den bor-
gerliga majoritet, som fallit i
höstvalet 1958.

Men det var samtliga poli-
tiska partier som skrev till
regeringen om att de kasse-
rade valsedlarna borde god-
kännas. Enligt Mälaröarnas
Nyheter var främsta skälet
att ett omval skulle bli för
dyrt: 5 000 kronor

Men det blev ingen bor-
gerlig majoritet i "Knuts -
valet" heller. 
Däremot omgrupperingar

i det borgerliga blocket: cen-
tern vann sitt mandat,
högern förlorade ett och
folkpartiet behöll sina.
Munsö IF firade 35-årsju-

bileum med kaffe, tårta,
dans, amerikanskt lotteri
samt underhölls med schla-
gers framförda av sångaren-
tyngdlyftaren Harry Dahl -
gren. Högtidstalet under
kaffet hölls av munsöidrot-
tens ”grand old man”, träd-
gårdsmästare Rudolf Rock -
lind. 
–Jag minns att jag 1921 fick

se några pojkar sparka boll på
landsvägen. Bollen bestod av
papper, som var omlindat
med snören. Det var de för-
sta ansatserna till idrott på
Munsö, berättade han.
På Lovö anordnade Ekerö

hushållsnämnd en kurs i
prydnadssömn, 6,5 lektions-
timmar varje dag under sju
dagar.
På Färingsö hade medbor-

garskolan haft kurser i olje-
och temperamålning, eng-
elska och hattsömnad. Till
våren utlovades – på mångas
begäran – en nyhet: kurser i
spanska för hugade mallor-
caresenärer.
Sex husmödrar från Fär -

ings ö och Ekerö har deltagit i
en kurs för hemsamariter,
rapporterar Mälar öar nas
Nyheter.
– Det råder för närvarande

stor brist på hemsamariter,
säger distriktsköterskan sys-
ter Marta på Färingsö. Hit -
tills har vi haft omkring ett
15-tal i tjänst, men det räcker
inte på långt när.

Fynden från sommarens ut -
gräv ningar på Lillön (nume-
ra Helgö) visades på historis-
ka muséet och beundrades
av kung Gustav V.
Mälaröarnas Omnibus bo -

lags vd Hugo Björck fick ”på
det bestämdaste” dementera
ett rykte om att bolaget skul-
le dra in Drottningholms -
linjen. Han hade bara antytt
att det kunde bli svårt för
drottningholmsborna att ta
sig in till stan om det blev
verklighet av en föreslagen
ny vägsträckning, sa han.
Och så rekommenderade

Mälaröarnas Nyheter alla
mälaröbor att bänka sig
framför ”TV-apparaterna”
när tre adelsöbor, Sara Nils -
son och hennes två pojkar
var gäster hos Ria Wäg -
ner.”Vi skall väl inte avslöja
vad programpunkten rör sig
om, men var och en gissar
förstås att det har med julen
att göra.”

Slarv i kommunalvalet och
adelsöbor gästar Ria Wägner

Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00

Distriktssköterskorna: 560 375 00
Vaccinationsmottagning: 560 375 00

Diabetessköterska: 560 375 30 måndag och onsdag 9.30-10

Kvällsmottagning: måndag och torsdag för akuta besök kl 17-20
Tidsbokning ska ske via telefon 560 375 00

Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 687 78 60,
Klädesvägen 12 plan 2, Bromma. 

Fax 560 375 49 Återbudstelefon 560 375 70

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral informerar



• 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
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PSYKOTERAPI  SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
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 
er farenhet 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

typsnitt:
AvantGarde Book

Ekerö Centrum

Me too
Vero Moda

Pärl Ann
Snart kommer även Esprit & Mique...

Välkommen in!

HYR GOLVSLIP!
Slipa dina golv själv, hyr 
utrustningen av oss! Det 
är lättare än du tror att 
få fräscha golv. Vi har 
allt du behöver, oavsett 
om du väljer lack, olja 
eller hårdvaxolja. Du får 
råd och tips av kunnig 
personal.

Färentunavägen 65 (Färingsö Trä) 
08-560 247 80    www.mgrental.se

Öppet: Mån – Fre. 06.30-16.00

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian

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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ISO/IEC 17020 (C)

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

frisör  
sökes
Hyrstol, heltid i 
harmonisk lantlig  
miljö i Troxhammar  
Butiksby på Färingsö 

0708-53 59 65 
Ekerö kommun tackar alla
som bidrog till att göra 
De Gamlas Dag möjlig

Ekerö kommun vill framföra ett stort tack 
till sponsorer, föreningar och organisa tioner 
för stöd och hjälp i samband med firandet 
av De Gamlas Dag den 3 sep tember. 

Ett speciellt stort och varmt tack 
vill vi rikta till Mälarökyrkan 
och Lena Tellebo.

Vi tackar 
Gustavshill Handelsträdgård AB
Närlunda Trädgårdsprodukter
Frukt & Gröntkompaniet i
Stockholm AB
ICA Supermarket Tappström
Juntras grönt
Färingsö Lions
Ekerö Lions
Färingsö församling
Väntjänsten
Röda Korset
Hembygdsdamerna

Dubbla budskap om Ekerö Bostäder
I FÖRRA NUMRET av
Mälaröarnas Nyheter inter-
vjuas Peter Carpelan angå-
ende en simhall i kommu-
nen. På frågan om ”det är en
snabb försäljning av Ekerö
Bostäder som ska finansiera
simhallen” svarar Carpelan
”Det finns ingen sådan kopp-
ling”.  Den som har följt
debatten om Ekerö Bostäder
kommer kanske ihåg en hel-
sidesannons underskriven av
Carpelan (m), Billter (fp),
Brunstedt (c), Åkerljung (kd)
i Mälaröarnas Nyheter den 2
juni. Under rubriken ”Därför
vill vi sälja Ekerö Bostäder!”
talar alliansen om att försälj-

ningen ska finansiera ”nöd-
vändiga investeringar i skola,
äldreboenden och bland
annat en simhall”.
Självklart infinner sig

frågan om den moderat -
styrda alliansens annonstext
fortfarande på ett korrekt sätt
beskriver motivet till Ekerö
Bostäders försäljning. Eller är
texten om simhallen ett lock-
bete för att motivera försälj-
ningen av Ekerö Bostäder?
Fråga till Billter (fp),

Brunstedt (c) och Åkerljung
(kd): Gäller annonstexten
om simhallen fortfarande för
fp, c och kd?
Fråga till Carpelan (m):

Stämmer det du säger i
Mälaröarnas Nyheter den 8
september och är i så fall
annonstexten felaktig? 

– Ylva Forslid (ö)
Eva Liljeros (ö)

¢¢¢¢ SVAR

Alliansen står fast i det bud-
skap vi har deklarerat angå-
ende en försäljning av Ekerö
Bostäder. Precis som vi skrev
är behovet av en långsiktigt
stabil ekonomi i kommunen
avgörande, där skattehöjning
ses som ett relativt dåligt
alternativ. Det främsta syftet

är att stärka ekonomin och
slippa betala de räntor som
den stora låneskulden för
med sig. Med en rejält mins-
kad låneskuld finns det större
utrymmen till viktiga inve-
steringar i bland annat skolor
och äldreboenden. Det finns
ingen koppling mellan för-
säljningen av Ekerö Bostäder
och det planerade badhuset.
Det andra syftet är mer av
ideologisk karaktär, eftersom
vi i alliansen är övertygade att
det finns många andra aktörer
som driver fastighetsbolag på
ett bättre och mer effektivt
sätt, som framför allt kommer
hyresgästerna till godo. Hur

detta kan vara negativt har vi
svårt att förstå. Vi förstår att
många har frågor och syn-
punkter. Därför kommer
kommunstyrelsen att inbjuda
allmänheten till en öppen frå-
gestund inför kommunfull-
mäktigesammanträdet tisdag
den 21 oktober klockan 17.00-
18.00, det vill säga innan
ordinarie kommunfullmäkti-
gesammanträde börjar. Där
kommer den tilltänkte köpa-
ren att presenteras och svara
på frågor. 

– Peter Carpelan (m)
Kommunstyrelsens
ordförande

Det är med stor glädje vi
kan konstatera att idrotten
det senaste året äntligen på
allvar kommit upp på den
politiska agendan. Som ett
resultat av detta kommer
en konstgräsplan för fot-
boll och en modern fri -
idrottsanläggning att fär-
digställas på Träkvista -
vallen under oktober.

Många års blygsamma inve-
steringar i idrottsanläggningar
har dock lett till att det trots
detta råder en skriande brist på
idrottslokaler i Ekerö kom -
mun. Skolornas gymnastiksa-

lar är, med enstaka undantag,
alldeles för små för att bedriva
någon vettig verksamhet i.
Flera idrotter tvingas säga nej
till en mängd ungdomar som
vill börja och många för-
eningar tvingas även hyra in
sig i anläggningar utanför
kommunen. Om vi i idrotts-
rörelsen och föreningslivet i
övrigt fortsatt ska kunna bidra
till att ta ansvar för kommu-
nens ungdomar krävs nya
lokaler och mötesplatser som
är lämpade för verksamheten
och kan ge det nödvändiga
utrymmet för att växa och
utvecklas i! 

Kommunen har nu planer
på att projektera en simhall.
En simhall må vara efterläng-
tad av många men den är
också oerhört dyr både att
bygga och driva. Ett rimligt
antagande är att en simhall
kostar c:a 120 MSEK i anskaff-
ning och 5-10 MSEK i drift-
kostnader per år (exkl. kapital-
kostnader). För 120 MSEK
skulle man kunna få antingen
5 sporthallar, 5 ridhus, 10
konstgräsplaner, 25 budo-
/danshus etc eller en lämplig
mix av dessa anläggningar. 
Om kommuneni alla fall

beslutar sig för att bygga en

simhall anser vi att det är en
självklarhet att ta steget fullt
ut och direkt bygga en kombi-
nerad simhall/sporthall.
Detta eftersom vi är överty-
gade om att alla är överens om
att en sporthall under alla
omständigheter måste byggas
inom kort. Genom att bygga
en kombinerad hall kan man
uppnå stora ekonomiska och
idrottsliga synergieffekter,
och dessutom få båda funktio-
nerna på plats inom rimlig tid.
En sådan anläggning skulle
utan tvekan få en enorm bety-
delse för i stort sett alla kom-
munens invånare och inne-

bära ett efterlängtat uppsving
för såväl skolidrotten som för-
eningslivet.
Finansieringen kan lösas på

många olika sätt och i idrotts-
rörelsen är vi givetvis beredda
att efter bästa förmåga bidra
till detta t.ex. genom att söka
sponsorer och bidrag från för-
bund och stiftelser som gav
miljonbelopp till investe-
ringen i Träkvistavallens upp-
rustning.

– Föreningar i samverkan
Ekerö IK, Skå IK, Mälarö
SOK, Ekerö Budo,
Brommagymnasterna

Simhall, sporthall eller både och?
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VI ÄR MÅNGA som förundras över de två
stora "villor" som byggts på Lurudden. 
Tomterna har varit belagda med bygg-

förbud enligt personer som velat köpa
tomterna för husbygge, och nu står där hus
i 7-miljonersklassen.
Ansökningar om utbyggnader eller

garagebyggnader avslås konsekvent av
byggnadsnämnden.
Svar önskas från Ekerö byggnadsnämnd

i denna tidning så alla som spekulerar får
vetskap om hur bedömning av inkomna
ansökningar sker, eftersom det råder bygg-
förbud på områden som inte har avlopps-
frågan löst, vilket inte Helgö har.
Rättvisa eller korruption?

– Täppabo

VI SKALL BLI EN AVde tio bästa skolkom-
munerna säger politikerna. Skolledare,
lärare, föräldrar och elever jublar. Men hur
skall vi nå dit? Skall vi skriva fler och bättre
utvecklingsplaner på alla nivåer? Kommer
detta att resultera i en tio i topp placering.
Kan nya direktiv från den politiska ledningen
göra underverk? Eller kan man nå målen
genom en dialog mellan politiker, skolled-
ning, lärare och föräldrar? Kan man göra en
inventering av de behov, som skolan kan ha
för att nå bästa möjliga resultat. På så sätt
skulle de som är berörda komma till tals.
Vi anser att skolans resurser behöver för-

stärkas och riktas rätt för att bästa möjliga
resultat skall nås. En satsning på utbildade
lärare, en ökning av lärartätheten, en rejäl
satsning på kompetensutveckling för skolans
personal, en ökad satsning på lärarnas löner,
skapande av lokaler med god utrustning och

god tillgång på studiematerial, en tidig sats-
ning på barn med särskilda behov, en sats-
ning på högpresterande elever, samt kon-
kreta åtgärder för att minska arbetsbelast-
ningen för lärare. Detta menar vi behövs för
att få goda resultat. Med en god utbildnings-
miljö har lärare mycket större möjligheter att
ge de rätta förutsättningarna för att varje elev
skall nå måluppfyllelse.

DET FINNS FORTFARANDE en chans för
Ekerö att nå 10 i topp. I valrörelsen 2006
lovades vitt och brett att satsa på skolan, det
var viktigt. Nu vill vi se resultat.

– Lärarförbundet på Ekerö   
Bernt Richloow, ordförande                                        
Lärarnas Riksförbund Ekerö
Birgit Edman, ordförande

Dröm eller verklighet – upp till bevis Ekerö Korruption? Nonchalans

Ökat samarbete mellan kultur och näringsliv

KULTURSKAPAREbör få
bättre förutsättningar för sitt
konstnärliga arbete. I Ekerö,
Kulturens övärld, bor och
verkar mängder av olika kul-
turskapare. Många av dem
kan vi träffa under Konst -
ringen. De har en fantastisk
verksamhet och bredd. 
Det är allt för få som får del

av Ekerös kulturella skatter.
Det finns en enorm potential.
Fler turister, inräknat Stock -
holmare, borde lättare än idag
kunna se, uppleva och köpa
det som våra konstskapare
producerar. Det skulle också

ge epitetet Kulturens övärld
ännu större mening och
tyngd.
Varje kulturskapare ska ges

möjligheter att kunna leva på
sitt intresse och kunskap,
precis som andra yrkesgrup-
per. Dels bör man ändra skat-
teregler för till exempel
sponsring och anpassa ersätt-
ningsmodellerna på nationell
nivå, dels skapa Ekerös nät-
verk för kulturskapare samti-
digt som man ökar kunska-
pen om företagande. Öka
samarbetet och kontakterna
mellan Näringslivsrådet och

våra lokala kulturskapare. Det
bygger nätverk, ger erfaren-
hetsutbyte och förbättrar för-
utsättningar för marknadsfö-
ring och försäljning för alla
parter. Med tanke på poten-
tialen skulle en gemensam
satsning skapa både arbetstill-
fällen, kulturell spridning
och bildning och ge en guld-
kant på tillvaron för många
fler. 

– Frida Tamker (m) 
1:e vice ordförande
Kulturnämnden

EN AV VÅRA MEST ENTUSIASTISKA
politiker, Tommy Liljeros, har lämnat oss
och begravningen var i fredags den 12. Man
kan förvänta sig att partitopparna från samt-
liga partier skulle närvara på begravningen.
Icke så i Ekerö kommun, där varken Peter
Carpelan, Jan-Erik Billter och Solveig
Brunstedt var närvarande och ej heller
skickat andra representanter eller angivit
förhinder såsom några andra har gjort. Detta
är ett etikettsbrott av stora mått och visar en
nonchalans mot medmänniskor. Det är defi-
nitivt inte värdigt personer i deras ställning.
Att nonchalansen kan vara hög från vissa
politiker när de ”trampar” på väljare har vi
sett tidigare men detta är att flagrant gå över
gränsen. Det ska bli mycket intressant att få
höra deras skäl för att utebli.

– Staffan
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rt ISHOCKEY | Ekerös hockeyherrar,
som på ett övertygande sätt tog
hem seriesegern i 3A förra
säsongen, lär få det betydligt
tuffare när de premiärspelar på
Gotland i division 2 södra den 4
oktober. 

Eftersom laget bärgade division 2 bil-
jetten när flera omgångar återstod blev
det lite svårt med glöden mot slutet.
Hur det är med glöden inför seriestar-
ten är ännu oskrivet eftersom några av
nyckelspelarnas aktiviteter på golfba-
nor och fotbollsplaner fortfarande
pågår.
Lagledningens visar dock ingen

större oro eftersom samtliga spelare
från förra årets trupp finns med på
årets papper. Dessutom har truppen

utökats med Charles Melin och Kris-
toffer Lind från Skå IK, båda födda -89.
Även en junior från de egna leden har
lyfts upp i A-laget.
Tre träningsmatcher tyder också att

man är på väg åt rätt håll: Hässelby 1-7,
Göta 4-3 och 3-2 mot Gnesta som
finns i samma serie.
– Det ska bli jäkligt kul men betyd-

ligt tuffare att spela i tvåan. Målsätt-
ningen i nuläget är att vi ska hålla oss
kvar i divisionen, säger tränaren Len-
nart ”Älgen” Älgekrans som gör sin-
tredje säsong i EIK.
Två träningar och två matcher i

veckan är dosen för EIK:s manskap. I
förhandsspekulationerna räknas Li-
dingö, Nynäshamn och Sudret till fa-
voriterna. Första nedsläpp i Vikinga-
hallen blir mot Sudret den 5 oktober. 

RIDSPORT | Skå Ridcenter har
skördat stora framgångar med
sina unghästar under året.

Senaste framgången stod den 5-åriga
hästen Weramee O.A. för. Genom ett
så kallat wild card ska Weramee delta i
unghäst-VM, som går av stapeln på det
världsberömda stuteriet Zangersheide i
Belgien. Weramees främsta prestation
hittills är placering i slutfinalen av
FolksamScandinavium Open under
Falsterbo Horse Show i somras. Där
deltog det totalt 205 5-åriga hästar.
Två andra framgångsrika unghästar,

med hemmastall i Skå, är treåriga
hingsten Armstrong samt fyraåriga
hingsten Z som båda blev de högst be-
dömda hopphästarna i sina respektive
årsklasser på Strömsholm. Där var

bägge de enda som fick full pott, tio
poäng i hoppning.  
För Armstrong och Z blir det fort-

satta kraftmätningar i Svenskt Avels
och Sport championat, som går av sta-
peln på Flyinge i Lund. Där ska de för-
svara sig mot Sveriges allra bästa ung-
hästar. Medan Weramee ställs emot
världens absolut bästa unghästar
Samtliga är inköpta som väldigt

unga, och därefter uppväxta på Skå
Ridcenter.

– Detta är hur stort som helst för
oss. Det ligger många års arbete och
gedigen kunskap ifrån framför allt
Jerry Jahn, som är den person som kö-
per in och har huvudansvaret för deras
utbildning och matchning, säger Anna
Bohlin vid Skå Ridcenter.

Pinsamt poängtapp i Nacka
FOTBOLL | Godkänt mot Djurgårdsbrunns FC följ-
des upp med ett rejält magplask mot Sickla IF. Tre
matcher återstår att fokusera på.

EIK-Djurgårdsbrunns FC 1-2 (1-1):Matchen flyttad från
Svanängen på grund av ospelbar plan till "klassisk" mark,
Ekerövallen. 
Tät och tuff tillställning från början till slut. Bägge lagen sat-

sade friskt i offensiven och chanserna duggade tätt. Djur-
gårdsbrunns FC tar redan i tredje minuten ledningen på en
flack frispark som touchas i nät. Ekerö kommer starkt tillbaka
och kvitterar i elfte minuten när tre direktpass friställer Jimmy
Suhr som behärskat sätter bollen. Jimmys nionde för året.
Debuterande mittfältaren Kristoffer Låås, född  92, byts in

efter paus och visar ingen blygsel. Matchen står och väger, EIK
trycker på och Djurgårdsbrunn kontrar effektfullt och skapar
ett flertal hörnor. På en av dessa från höger, i 63:e minuten, fal-
ler 1-2. En ruggig volley trycks diagonalt från bortre stolpen in
i burgaveln, efter tappad markering. Ekerö jagar kvittering,
satsar allt framåt och skapar chanser. Den tunga mattan och
EIK:s tryck får gästerna att falla djupt och enbart slå ifrån sig.
Och lyckas med stor vilja reda ut stormen.

Sickla IF-EIK 2-2 (1-2): Lam inställning och koncentration
bäddade för säsongens bottennapp. Hemmalaget drabbas ti-
digt av en frilägesutvisning och Ekerö kan gå till pausvila med
en uddamålsledning efter två mål av Henrik Bovbjerg, nu
uppe i 11 fullträffar. Och trodde nog att segern var i hamn, all-
rahelst som Sickla IF får ytterligare en man utvisad med kvar-
ten kvar. Men vad händer? Jo, laget tillåts nicka in en kvitte-
ring i slutminuterna. Ridå.
Tränaren Fouzi Benbouzid är nöjd med säsongen i stort, i

dagsläget en fjärdeplats. Samtidigt som en viss besvikelse anas
med att man inte på allvar räckt till att slåss om förstaplatsen.
Trots inte helt optimala tränings- och matchförhållande har
moralen varit hög. Truppen har breddats, "nya gubbar ploppar
upp" och fler är på god väg. Alexander Moberg, 18 åringen som
fått chansen får ses som ett gott exempel. Och med "nya" Träk-
vistavallen en månad bort kan sektionen se ljust på framtiden.

KENTH PETTERSSON
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¢¢¢¢ DET HÄNDER HEMMA TILL 6 OKT

FOTBOLL: ÅRETS SISTA HEMMAOMGÅNG  | Damer div 3
A: 27 sep kl 16.30 Svanängens IP: Skå IK-IFK Viksjö
Damer div 4 A: 4 okt kl 11 Svanängens IP: Skå DFF-Bele
Barkarby FF B 
Herrar div 4 M:5 okt kl 14 Svanängens IP: Ekerö IK-
Olympiacos Vällingby FC
Herrar div 5 M: 4 okt kl 14 Svanängens IP: Skå IK-
Storskogens SK
Herrar div 7 C: 27 sep kl 16 Träkvistavallen: Ekerö BoIS-Real
Gonzo FC
4 okt kl 12 Adelsövallen: Adelsö IF-FC Kasam  
4 okt kl 13 Söderby: Munsö IF-Iberoamericana IF

HANDBOLL  | Herrar div 4 östsv. södra: 5 okt kl 16.45
Tapp ströms bollhall: Skå IK-Westis HK 

INNEBANDY  | Herrar div 4 N: 27 sep kl 14.30 Tapp ströms
bollhall: Ekerö IK-Rosersbergs IK

ISHOCKEY  | Herrar div 1 D: 21 sep kl 16 Allhallen: Skå IK-
Haninge • 28 sep kl 16 Allhallen: Skå IK-Nyköpings HC
Herrar div 2 södra: 5 okt kl 15 Vikingahallen: Ekerö IK-
Sudrets HC 

¢¢¢¢ LÄGET DEN 16 SEPTEMBER
FOTBOLL
Damer div 3A
Bele Barkarby FF 16 13 3 0 58-14 42
FC Djursholm U. 16 8 3 5 28-20 27
Skå IK 16 7 6 3 24-17 27
IFK Viksjö 16 8 1 7 28-29 25
Reymersholms 16 7 2 7 23-35 23
IK Frej 16 6 2 8 23-28 20
Klintehamns IK 16 5 4 7 24-27 19
Hässelby SK FF 15 5 3 7 20-29 18
IFK Lidingö FK 15 5 0 10 21-30 15
Sollentuna U. FK 16 1 4 11 12-32 7

Damer div 4A
Åkersberga BK 13 10 3 0 54-11 33
Hässelby SK FF B 13 8 3 2 40-19 27
IFK Täby 13 8 2 3 32-18 26
Sollentuna DFF 13 6 2 5 29-25 20
Skå DFF 14 6 2 6 27-24 20
Bele Barkarby B 12 5 1 6 17-31 16
IFK Viksjö B 13 3 1 9 20-38 10

FC Järfälla 13 3 1 9 16-42 10
Bollstanäs DFF 12 1 1 10 17-44 4

Herrar div 4 M
Vasasällskapet 19 13 3 3 48-26 42
Djurgårdsbrunns 19 13 1 5 51-26 40
Olympiacos Väll. 19 11 3 5 54-37 36
Reymersholms IK19 9 4 6 34-33 31
Mariebergs SK 19 9 3 7 54-39 30
Ekerö IK 19 8 6 5 43-29 30
Boo FF 19 8 3 8 33-34 27
Lo Scudetto IF 19 6 4 9 32-33 22
Sollentuna F. IF 19 6 2 11 32-57 20
FC Krukan 19 5 3 11 25-44 18
Sickla IF 19 3 5 11 20-44 14
Amauta IF 19 4 1 14 21-45 13

Herrar div 5 M
Järla IF FK 19 15 2 2 67-17 47
Skå IK 19 12 6 1 45-12 42
Storskogens SK 19 12 4 3 55-23 40

Rissne IF 19 8 4 7 31-33 28
IFK Lidingö FK 19 8 3 8 39-31 27
Ingarö IF 19 7 4 8 33-36 25
Bollmora BoIS 19 7 4 8 39-46 25
Örby IS 19 6 3 10 33-43 21
KRIS IF 19 6 3 10 26-58 21
Torstens Lärjung. 19 5 5 9 38-44 20
Kälvesta IOF FK 19 5 4 10 31-40 19
Favorit. Lidingö 19 1 2 16 18-72 5

Herrar div 7 C
FC Kasam 10 7 1 2 29-14 22
Munsö IF 12 6 3 3 36-24 21
FK Östermalm 11 6 2 3 28-22 20
Kofkella KoIF 12 5 4 3 29-24 19
Real Gonzo FC 12 6 0 6 33-25 18
Ekerö BoIS 12 5 2 5 18-19 17
Iberoamericana IF11 3 1 7 18-34 10
Adelsö IF 12 1 1 10 15-44 4
Homenetmen Armeniska IF Utgått

BROTTNING | Fyra Skå -
brottare visade att de
fortfarande tillhör
Sverigetoppen i sina
vikt- och årsklasser när
de ställdes mot mycket
tufft motstånd i
Spårvägsspelen den 6
september.

Skåbrottarna Zebastian Berg,
Zakarias Berg, Samuel
Myhrer och Marcus Wigen -
borg hade förutom några av
de bättre brottarna från
Sverige även ett gäng talang-
er från Finland, Norge, Polen
och Vitryssland att tampas
mot.
– Zebastian, Zakarias och

Samuel gick alla obesegrade
igenom turneringen och tog
hem guld i sina respektive
klasser. På grund av ett miss-
tag i sekretariatet tvingades
Marcus brottas i en tyngre
viktklass än han normalt
skall. Detta stoppade dock
inte Marcus som tog hem en
mycket imponerande fall-
vinst i första matchen, säger
Leif Myhrer, ordförande i Skå
IK brottning.

– När det gäller framtiden
så kommer vi nu att gå in i en
period där vi fokuserar
mycket på att få fram nästa
generation tävlingsbrottare.
Vi har idag mellan 40-50
nybörjare, så återväxten har
varit god. Extra roligt är det
att det bland våra nybörjare

finns så många tjejer. I trä-
ningsgruppen finns det
många talanger, vilket bäd-
dar gott inför framtiden.
Skåbrottarna lär dessutom

bli rikskändisar den 13 okto-
ber, då deras aktiviteter i
Uppgårdskolans gymnastik-
sal sänds i SVT:s program
”Hopp hopp TV”.

Zebastian och Zakarias
Berg, som blivit rikskändisar
i brottarbranschen i och med
sina framgångar på mattan,
skiftar klubb under hösten.
De kommer då att represen-
tera elitsatsande Huddinge
BK där de bland annat kom-
mer att trimmas av Jimmy
Lidbergs tränare Neno Jov -
an ovic.

– Vi är ju främst en
breddklubb där det viktiga är
att ha kul tillsammans. Så jag
förstår deras val även om jag
hade hoppats att de skulle
vara kvar i Skå ett tag till. De
har i alla fall sagt att de kom-
mer att träna med oss en dag
i veckan. Det är viktigt att ha
duktiga förebilder att se upp
till för våra yngre brottare,
säger Leif Myhrer.

Ett bevis på att de tillhör
Sverigeeliten tyder uttag-
ningen i team Stockholm på.
Laget segrade för första gång-
en på 15 år i Nordiska Ung -
domsturneringen som av -
gjordes i skånska Bjuv förra
helgen. 
Team Stockholms tränare

kommenterade Zakarias
Bergs insats med: ”För
Zackes del så syns det att han
utvecklas hela tiden och
även i denna tuffa tävling
visade han att han står sig
väldigt väl i konkurrensen
mot de bästa i norden detta
trots att han i de flesta mat-
cherna fick möta tre år äldre
motståndare. Det skall des-
sutom tilläggas att Zacke
brottades i en viktklass över
sin ordinarie och trots detta
lyckades han vinna fyra av
åtta matcher.”

Brorsan Zebbe fick denna
gång vila då stadslaget även
innehöll en duktig brottare
som var två år äldre än Zebbe
och höll samma vikt.

Meriterande brottarguld

Marcus Wigenborg håller sin motståndare i fall i Spårvägsspelen.

Ovisst formläge inför premiären i tvåan Skå Ridcenters Weramee till VM
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Första Skåförlusten
FOTBOLL | Skås fotbollsherrar har fortfarande
chansen att göra sällskap med Ekerö i fyran, trots
att säsongens första förlust i division 5 M uteslu-
ter serievinst.

Skå hade möjligheten att ta över serieledningen när man
ställdes mot tabellettan Järla på Nacka IP den 12 september.
Hemmalagets hetare vilja och ett enormt stöd från cirka 250
högljudda hemmasupportrar bidrog dessvärre till Skås första
förlust, 1-0, sedan september förra året.
Därmed blev det fem poäng upp till Järla när tre om-

gångar återstår. Det är dessbättre fortfarande upplagt för re-
jält raffel eftersom de två bästa tvåorna i division 5 kliver
upp i fyran. För Skås del handlar det om att i nämnd ord-
ning klara av KRIS, Torstens Lärjungar och Storskogen.
– Målsättningen topp tre är redan avklarad så nu när vi har

chansen till uppflyttning bör vi ta den. Allt kan avgöras i
sista omgången den 4 oktober då vi tar emot Storskogens
SK på Svanängen, säger tränaren Stefan Eriksson.  

Kamp om andraplatsen
FOTBOLL | IK Frej-Skå IK 0-1 På grund av skador, sjukdo-
mar samt juniormatch samtidigt, åkte Tränare Wallman & Co
till det svåra bortamötet med Frej med endast elva spelare.
Lagen turades om att byta chanser. Trots att Frej går hårt

och ojuste åt Skås duktige keeper Christina Edevärn, står sig
0-0 i halvtid.
I minut 67 får Skå en hörna. Frej-målvakten boxar ut bollen

och Skåkaptenen Camilla Iveroth visar klassen när hon på vol-
ley bredsidar in 0-1. Detta blir också det rättvisa slutresultatet.

Skå IK-Sollentuna United FK 0-1Gästerna, utan en enda
seger under säsongen, visade en härlig moral. Skå å sin sida vi-
sade framtidens lag. Inte mindre än sju spelare i dagens trupp
var juniorer. Tyvärr var det bristen på rutinerade spelare som
fällde avgörandet. Tre av de mest tongivande under säsongen
var sjuka och då räckte det inte med ungdomlig kamplusta.
Baklängesmålet föll in slumpartat i den 27 minuten då Skåför-
svaret inte lyckades rensa bort bollen. Kampen om andraplat-
sen i serien går dock vidare eftersom även Djursholm förlo-
rade. PAPPA-SAM
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DROTTNINGHOLM |
Drott ningholmsskolan
firade sina 100 år i när-
varo av grannen drott-
ning Silvia den 6 sep-
tember.

Trots regn och rusk var det,
förutom Drottningen och
skolans lärare, mängder av
gamla elever samt merpar-
ten av skolans 28 elever som
hade samlats för att fira
hundraåringen. 
Eleverna själva stod för

underhållningen, så det blev
mycket sång och berättelser
om skolans långa historia.
Bland annat fick vi veta att
Drottningholmsskolan in -
vigdes den 11 september
1908 och kallades då Nya
skolan. Den gamla som låg
vid Kanton hade härbärgerat
70 barn i samma klass, så
behovet av en större skola
var stort. 

100 år med Drottningholmsskolan

Sexåringarna Jonathan Brunnberg Kullman och William Bovbjerg Rosenquist överlämnade en
tavla föreställande skolan med alla elever till drottning Silvia. Drottningen tackade och hoppa-
des på återseende om hundra år.

EKERÖ | Två välsjungande
medlemmar från två olika
kvinnliga kvartetter, VOX
och Remix, förbereder sig
som bäst för barbershop-
VM i Honolulu i Hawaii i
början på november.
Ekeröbon och leadsång-

aren Carin Ländström har
med sin grupp VOX sjungit
till sig ett rejält knippe

framgångar sedan gruppen
bildades år 2000. Bland an-
nat har det blivit fyra Nor-
diska guldmedaljer i genren
barbershop. Dessutom är de
tack vare sin elfteplats vid
förra årets VM i Calgary, Ka-
nada, med i sitt sjätte bar-
bershop-VM. 
För att få ihop respengen

arrangerar VOX för femte

gången därför en stödshow
med gästartister i Mälarö-
kyrkan den 5 oktober.
Munsöbon Marie Hen-

riksson-Jalonen, som är kö-
ren Remix bas, förbereder
sig också för den långa resan
till Hawaii. Remix som
sjöng hem segern i årets
Nordiska mästerskap tävlar
i VM mot 51 andra körer.

Två mälaröbor till barbershop-VM

Barbershop kvartetten VOX
har stödkonsert i
Mälarökyrkan den 5 oktober.



KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan

Hans Melander

Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian

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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Sofia Vikoria
Elin Lem-
berg döptes
av prästen
Svän Fogel-
qvist 16/8
på bryggan i
Mälaren vid
Ekerö kyrka.

Grattis Liam
Forssén på 
3-årsdagen
den 21/8. 
Puss och
kram från
mamma,
pappa och
Jesper.

Love Geyer
fyllde  5 år
30 augusti.
Jättegrattis
från mam -
ma, pappa,
Elliot och
Zacharias!

Folke
Bodén, 
90 år,  11
sep tember.
Barn med
familjer,
släkt och
vänner gra-
tulerar!

Grattis
Samuel
Fåglefelt, på
4-årsdagen
den 13/9
Kramar från
mamma,
pappa och
Oscar.

Moa Bäcke
9 år, 29 
september 
gratuleras
av farmor
och farfar,

Grattis Felix
på 8-års-
dagen den
4/10 från
mam ma,
pappa och
Matilda.

Grattis Alwa
Jonson på 
7-årsdagen
från hela din
stora familj! 

Eftersom varje människa är unik 
tror vi att även det sista avskedet 
måste vara det. Tillsammans med 
en av våra erfarna rådgivare 
utformar vi begravningen med 
omtanke i minsta detalj. Därför 
blir det också lite personligare.

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

Ekerö centrum, 08 - 560 310 65 
Ring för tidsbokning

alfaalfa NINVAAVRRAGEBÖR
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Erbjudandet gäller endast i butik t o m 3/2 eller så långt lagret räcker.

Ekeröblomman, Mälarö Torg 14

LÅT  DINA 
SINNEN BLOMMA

30
tulpaner
99:–

(Ord pris 195:–)

Våra duktiga florister
binder allt enligt 

kundens önskemål
sorgbinderier l kistdekorationer 
brudbuketter l snittblommor 
arrangemang l krukväxter 

företagsservice l blommogram

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

¢¢ GRATTIS

• Axel! Grattis på 1-årsdagen 
den 12 september från farmor 
och farfar i Blekinge.

¢¢ DÖDA

• Karl Axel Uncas Lindgren, Ekerö,
avled den 15 augusti i en ålder av 99 år. 

• Annmarie Hélène Hult, Ekerö, 
avled den 20 augusti i en ålder 
av 46 år.

• Margit Linnea Myrbrink, Ekerö, avled
den 27 augusti i en ålder av 79 år.

• Rut Inga Linnéa Fürst, Färingsö,
avled den 3 september i en ålder
av 86 år.

• Stig Julius Svensson, Färingsö, 
avled den 22 augusti i en ålder av 84 år.

Vi kan hjälpa dig med bland annat begravning, gravsten, juridik och
 försäkringar. Du är varmt välkommen in på vårt kontor. Vi gör även 
hembesök och har jour dygnet runt.

Bromma, tel: 08-709 86 50
www.fonus.se 

malaro.com

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild. 

• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. 
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning.
• Manus tas inte emot via  telefon eller fax.  
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

Kvalitets-
foder till 
din hund 
och katt 
 
Fri hemleverans! 
Ring 0733-602511 
www.husse.com 

Lena Tidning 
100x50mm.pu... 
sida 1

CyanMagentaGulSvartCyan
 

Magenta
 

Gul
 

Svart
måndag den 24

september 2007 10:32

Vecka 39 

MÅNDAG 22 SEPT 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 
Kl. 19 Arbetsgruppen 

TORSDAG 25 SEPT 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 
Kl. 12.30 Swegro pre-
senterar sin verksamhet 

LÖRDAG 27 SEPT 
STENHAMRA  
FÖRSAMLINGSGÅRD - 
HERMAN PALMSALEN  
Kl. 11 - 15 
Höstmarknad 
* Diverse kontorsmöbler 
* Gardiner 
* Leksaker 
* Hantverk 
* Böcker 
* Barnkläder med mera 
Kaffeservering 
 

SÖNDAG 28 SEPT 
FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 11Gudstjänst för Stora & 
Små  
Tony Strepin  
Barnkören 

Vecka 40 

MÅNDAG 29 SEPT 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 2 OKTOBER 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 
Kl. 12.30 författarinnan Inger 
Ingmarsson berättar om 
naturens läckerheter  
”Kan man äta sånt?” 

SÖNDAG 5 OKTOBER 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 11 Högmässa 
Torger Torgerson 
Kyrkokören 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               www.faringsoforsamling.se 

Ett varmt tack till vår 
fantastiska Kyrkoherde
Gunvor Johnsson som 

gjorde Lennarts begravning
till ett så ljust och fint

minne, och till Kantor Lars
Holm och Cittragruppen

Rasparna.Tack till alla som
stöttat oss och som deltog i

vår sorg. 

En stor varm kram 
från Marianne Kvist

Ronny Westerberg 
och Eva Hillbom 

vigdes i Stockholms stadshus 
den 6 september 2008.

Paret med sina två barn 
är numera bosatt 

i Sollefteå.

Vår kära

Margit Myrbrink
* 13 oktober 1928
= 27 augusti 2008

BO
BJÖRN

Barnbarn
Släkt och vänner

Begravningen äger rum
fredagen den 26 september

kl 14.00 i Ekerö kyrka.

Korrektur
Övnings-tidning

Införandedag måndagen den 22 september 2008
Annonspris 1348 kr

                (inkluderar publicering på www.familjesidan.se)              

Korrektur godkänt av

Vår älskade

Ruth Fürst
* 2 juli 1922

har idag stilla insomnat

Stenhamra 
den 3 september 2008

Dan och Annika
Pelle och Helena

Lukas Hanna
Maria och Fredrik
Kaj och Margareta
Petra och Gunnar

Casper Isac
Lalle

Begravningen har ägt rum 
i kretsen av de närmaste.

Korrektur
Övnings-tidning

Införandedag måndagen den 22 september 2008
Annonspris 1548 kr

Korrektur godkänt av

Bygdeboken Förlag skriver nu en 
bygdebok om Ekerö kommun. 

Vi söker dig som vill ha ett 
nytt spännande jobb och som är 
intresserad av din hembygd.

Kom till www.bygdeboken.se 
eller ring 08-333 444.

Bygdeboken Förlag, 
Tingsvägen 19, 191 61 Sollentuna. 

E-post: info@bygdeboken.se

Ditt nya drömjobb?
Bygdeboken Förlag skriver nu en 
bygdebok om Ekerö kommun. 

Vi söker dig som vill ha ett 
nytt spännande jobb och som är 
intresserad av din hembygd.

Kom till www.bygdeboken.se 
eller ring 08-333 444.

Bygdeboken Förlag, 
Tingsvägen 19, 191 61 Sollentuna. 

E-post: info@bygdeboken.se

Ditt nya drömjobb?3:a BRF
Björkudden 
Ekerö, 78 kvm +
liten gräsmatta,

förråd och garage.
0707-744 090 

eller 0485-661 007

För allt vänligt
deltagande som visats

oss i vår stora sorg efter  

Josef

Malmström

framföres härmed vårt
varma tack. 

I N G E G E R D

Korrektur
Dagens Nyheter

Införandedag måndagen den 22 september 2008

Annonspris 1469 kr

Korrektur godkänt av

Ekerö - Älvnäs

08-28 24 60 
JG Mark & Villa AB

Nyproduktion, ca 190 kvm,
soligt läge

Infl yttning våren -09
FAST PRIS: fr 4 495 000 kr

Hjälpverksamhet – ansökan om bidrag till enskild person

Stiftelsen Lovö hjälpfond har till ändamål att ”utöva tillfällig hjälpverksamhet
bland behövande, barn och sjuka inom Lovö församling, Ekerö pastorat, med före-
trädesrätt för personer boende på Drottningholm.”
Styrelsen uppmanar härmed behövande, barn och sjuka enligt ovan att skriftligen
inkomma med begäran om bidrag. Motivera Din ansökan. 

Den sökande måste uppfylla de krav som myndigheterna ställer för erhållande av
stöd från skattebefriade stiftelser. ”Behövande” och ”sjuka” innebär att sökanden inte
får ha en högre inkomst än omkring 150.000 kr per år samt en förmögenhet uppgå-
ende till mellan 30.000-40.000 kr. För ”barn” avses främjandet av vård och uppfo-
stran samt undervisning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18 års ålder.

Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den som är behövande bifogar slutskat-
tesedel och den som är sjuk bifogar därutöver läkarintyg.

Ansökan ska ha kommit Stiftelsen tillhanda senast den 28 februari 2009 under
adress:

Stiftelsen Lovö hjälpfond
c/o Drottningholms slottsförvaltning
178 02 Drottningholm

Virus? Ring 

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

Reservdelar? Ring 

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

Motorsåg, Husqvarna 4.45.
Helt ok. 1200 kr.  Finns i Älv -
näs, Ekerö. 070-579 96 05.

Vitt matbord 130x80+2 för-
längningsskivor 80x45 + 4
vita stolar m snygg klädsel.
Inköpt 1954. Totalt 600 kr.
Tel 560 444 26.

Tunn gardin 5 m, 60 cm
lång, 130 cm hög. Avslutas
med vacker spets. ca 45 cm.
200 kr. Tel 560 444 26.

Ridbyxor, storlek XL, god-
kvalitet, ej slitna. Pris 400 kr.
Tel 560 357 19.

¢¢ KÖPES

Serietidningar köpes! Ring
och berätta vad du har.
Rariteter ger mer betalt.
Ring 08-560 339 15 före kl.
20:00.

¢¢ ÖNSKAS HYRA

Kvinna och katt önskar hyra
stuga, hus eller torp på
Ekerö/Munsö. Arbetsam
och skötsam. Rök och
drogfri. Referenser finnes.
Annika 560 533 25.

Önskas hyra litet hus/stuga.
Vi är ett trevligt par i 30 års-
åldern som söker ett mindre
hus för permanentboende
på Lovön eller Ekerön. 0703-
69 03 20.

OFFENTLIG HEARING 
om bostadsbyggande, behovet av hyreslägenheter och  

medborgarinflytande i Ekerö kommun 

NÄTVERKET RÄDDA EKERÖ BOSTÄDER 

•!   om den föreslagna försäljningen av allmännyttiga Ekerö Bostäder och den framtida bostadsförsörjningen i Ekerö 
•!   om situationen för alla de som redan idag och i framtiden önskar och behöver bo i hyreslägenheter i Ekerö 

•!   om en försäljning av Ekerö Bostäder är en bra eller dålig affär för kommunen och dess ekonomi 
•!   om kommunala folkomröstningar som en del av en fungerande demokrati  

Alla ekeröbor och andra intresserade inbjudes till en offentlig hearing  

där politiker och andra får säga sitt och frågas ut  

 Hearingen äger rum 
 måndagen den 29:e september 2008 med start klockan 19:00  

i Erskinesalen i Kulturhuset, Ekerö Centrum  

Mötesledare och moderator är förre kommunalrådet  

Leif Axelsson 

Arrangör: 

SEPTEMBERKAMPANJ!  
Passa på och köp en Conturaspis med skorsten så får du en 
paketrabatt på 3000 kr. Erbjudandet gäller även flertalet av  
Handöls braskaminer fram till 4 oktober. Besök oss med en  
ritning så kan vi lämna komplett pris på allt som behövs för   
att din spis ska bli eldningsfärdig. 

Extraöppet söndagen 28 september 11–15.  

     Contura 480  
pris 29.900:-

Handöl 32 A  
pris 21.700:-   

Contura 560T  
pris 22.900:-  

Karlsbodavägen 19A,  Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10, Fax: 08-445 14 25.   
Öppet: mån 10-19, tis-fre 9-18, lör 10-15.  

Besök oss på www.bastuspecialisten.se för fler erbjudanden. Alla våra spisar och bastur kan köpas med installation,  
klara för brasa och bad. *Angivna månadskostnader gäller för betalning på 24 månader (23 amorteringar).  
Uppläggningsavgift 395 kr och avisering 30 kr/mån ingår i angiven månadskostnad.  

Contura 460 
pris 27.750:-  

Contura 460 populär lättmonterad murspis i klassisk design. 
Eldstad med tre sidor glas skapar maximal braskänsla.



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

6434 PC-akuten Annons  07-01-05  12.00  Sida 1

Skrotbilar
och FarMarSkrot hämtas

tel: 020-441 441

boka på www.skrotanu.se

TAKARBETEN

Övrig information:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Korrektur från ACG accent AB

Mottagare
Att.
Fax nr.
Datum

Motiv
Storlek
Färger
Antal

Mälarö Skydd
Martin

2005-10-04 / 13:15

AEEB
90 x 30 mm
Blå299 &Vit
50 st

OBS!!!

Av kunden godkänt korrektur fritar

ACG accent AB från ansvar

Beställarens underskrift

Godkännes
Nytt korrektur
Godkännes efter korrigering
(se skiss)

ACG accent AB -Tel. 033-178810, Fax. 033-102207Korrektur gjord av:ABKontaktperson:EJ

AE Einarsson Byggnads AB

r Tillbyggnad
r Ombyggnad
r Nybyggnad
r Generalentreprenad
r Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
r Kompetens för  
asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

l Nybyggnad
l Renovering
l Markarbeten
l Grunder
l Bodar och etableringar
l 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

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

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian

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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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Tel: 560 357 16 l Månd-fred 11-18      l Pråmv 4A, innergården

Tel: 0704-53 96 62
Välkomna Kattis!

Ring 
för tids-
 bokning 
kl 9-20! 

l Hälsokost  l Frisör
l  Massage  l SPA
l 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:-)

Alldeles intill Ekerö Centrum!

l  Lamellgardiner l  Skärmgardiner l  Rullgardiner l  Gardintyger

l  Gardinstänger och skenor l  Markisväv  l  m m

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

Busschaufförer sökes
Heltid, deltid samt extra 

Linjetrafik, skolbuss samt turist- &
beställningstrafik. Start och slut på

Adelsö, Munsö och Ekerö
Du har D-behörighet på körkortet
och gärna yrkeskompetensbevis
Hör av dig till Johnny för mer info.

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag 

med miljön i tankarna

Nyckelby
Kulturbygg

 

 

 

EkErö Trafikskola aB
Tel: 560 302 01 l NY LOKAL: Bryggavägen 121-125
Hemsida:  www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Snart rullar vi i gång med 
körlektioner, teorikurser och EU-moped. 

Två nya Volvo V50 miljöbilar står och väntar..

Söndagar kl 09.30-13.30. 300:-/person

Invigning 11/10!

Handledarkurser

Nedan följer merparten av de larm
och anmälningar som engagerat
Ekerö närpolis och Södertörns brand-
försvars Ekeröstation de senaste två
veckorna.

3 SEPTEMBER I Polisen får tips om en
misstänkt rattfyllerist i Drottning -
holm. När bilisten stoppas visar det sig
att han kört något vingligt när han
tryckt på sin gps.
• Polisen får en skrivelse från migra-
tionsverket om att en person utan up-
pehållstillstånd misstänks vistas på
Ekerö.
• En anmälan om skadegörelse görs ef-
ter att stenar och grenar kastats genom
ett växthus på Trädgårdsvägen.
• En anmälan om att någon slangat
bensin från en bil på Tegelbruksvä-
gen görs.
• En byggfirma som jobbar på Kärsö
gård anmäler att de blivit bestulna på
en markvibrator värd 15000 kronor.
4 SEPTEMBER I Vid en trafikkontroll
vid Nockebybron skrivs en ordnings-
bot.
• En ledig polis upptäcker en stulen bil
i Ekerö centrum.
• En misstänkt rattfyllerist stoppas i
Ekerö centrum.
• Swebus anmäler klotter på en buss
vid Ekebyhov.
• En anmälan om skadegörelse görs ef-
ter att någon klippt sönder taggtråds-

stängslet till en hage vid Svartsjö
djurgård, vilket orsakar att djur i ha-
gen blivit skadade.
5 SEPTEMBER I En anmälan om ofre-
dande görs efter att någon hällt scham-
po i en privat vattenflaska på ett företag
på Tegelbruksvägen.
6 SEPTEMBER IEn misstänkt rattfylle-
rist stoppas i Närlunda.
• Två flickor gör en anmälan om ringa
misshandel efter att de blivit antastade
av en okänd man i Träkvista.
7 SEPTEMBER I En misstänkt rattfylle-
rist stoppas på Jungfrusundsvägen.
8 SEPTEMBER I Skytteholm anmäler
ett fakturabedrägeri.
9 SEPTEMBER I Brandförsvar, polis,
ambulans och civilförsvarsföreningen
undervisar Mälaröarnas sexåringar på
Träkvistavallen under två dagar.
• Polisen får samtal om att en älg går
längs vägkanten vid Lullehovsbron.
• Viltvårdare tillkallas efter samtal om
att en död påkörd räv vaktas av en an-
nan räv vid vägkanten vid Sånga Säby.
• En röd roddbåt och en mindre motor-
båt upphittas vid Sättra respektive
Lindby på Adelsö.
10 SEPTEMBER I En anmälan om
bedrägeri görs efter att någon okänd
tagit ut pengar från anmälarens konto.
11 SEPTEMBER I En bil kör av
Färetunavägen vid infarten mot
Stenhamra.
• Brunna förskola larmar om att

misstänkt brand i ventil. Röklukten vi-
sar sig troligen komma från en kontrol-
lerad eldning i närheten.
• En stulen bil utan registreringsskyltar
hittas vid naturreservatet på Munsö.
Bilen stals dagen före i Åkersberga.
• En misstänkt berusad mopedist som
kör en stulen moped på Gustavavä-
gen stoppas.
• En väska med arbetsredskap som
ställts bredvid en bil på Ploglandsvä-
gen anmäls stulen.
12 SEPTEMBER I Jaktvårdare tillkallas
sedan en haltande älgtjur setts på en
åker nära Kina slott.
• En portfölj anmäls stulen vid ett bil-
inbrott vid Drottningholms GK.
• Ett försök till bedrägeri anmäls efter
att någon okänd person ansökt om kre-
dit i en ekeröbos namn. Bedrägeriför-
söket uppdagas när banken ringer an-
mälaren angående kreditansökan.
13 SEPTEMBER I En misstänkt rattfull
bilist kör in i bilen framför i kön till
Adelsöfärjan. Bilen som blir påkörd
kolliderar i sin tur med framförvarande
bil. En annan bilist i färjekön tar hand
om den misstänktes bilnycklar tills två
polispatruller från Västerort och en från
Södertörn anländer. 
14 SEPTEMBER I Polisen får samtal om
att ungdomar kastar sten mot en buss
vid Knalleborg. När polisen anländer
har stenkastarna flytt.
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Flera rattfyllerister stoppade

¢¢ påG

FORTS FRÅN SIDAN 2

M-öarnas Biodlarförening
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 28 sep kl 12-16.
Äppeldagen – utställning
från kl 12 och sortbestäm-
ning kl 14, rundvandring i
genbanken kl 13.

Ekerö Bio
visar den 28 september
Kung Fu Panda kl 15-17.30.
Mamma Mia kl 19-21 i Ers k i -
ne salen. www.ekero-bio.se

Skapande söndag 
i Barnens eget bibliotek i
Stenhamra 28 september kl
13-15. Prova att illustrera en
bok! Barnboksillustratören
Mats Vänehem berättar.

Sånga kammarensemble 
ger konsert i Stenhamra -

sko lans matsal 29 septem-
ber kl 19.30. Musik av
Schubert, Bizet och
Mendelssohn. Solist är
Kersti Dahlkvist. 

Sydafrikas guldkorn
Thabela Travel visar bilder i
biblioteket i Ekerö centrum
30 september kl 19.

Kurs i arkivering
Mälaröarnas Folkrörelse -
arkiv bjuder in alla ideella
föreningar till kostnadsfri
kurs om hur man tar hand
om ”gamla papper”. Bibli o -
teket, Ekerö centrum, 
1 okt o ber kl 19.15. Förhands -
anmälan till:  tel: 560 502 82

Inte bara Knutby
föreläsning och samtal
utifrån prästen och leg. psy-
koterapeuten Göran Berg -
strands bok med samma

namn, i biblioteket i Ekerö
centrum 2 oktober kl 19.

M-öarnas kammarorkester
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 4-5 okt kl 12-16.
Lördag kl 14 Kammar orkes -
tern spelar. Söndag kl 14
Kulturskolans elever under -
håller.

Äppelfröjd på Äppelfabriken
Utställning med över 100
olika sorter av gamla och
nya sorter, smakbar.  Kloka
råd och tips på odlingsvärda
sorter. Äppelfabriken,
Viksund, Hill eshög, Färing -
sö, 4-5, 11-12 och 18-19 okto-
ber kl 12-16. 5 oktober
Äppelverkstad för barn på
Äppelfabriken.  För anmälan
på www.appelfabriken.se

Munsö Vävstuga 
har utställning i Husby skola
på Munsö 4 oktober 12.30-

17 och 5 oktober 12.30-16.
Kaffeservering med hemba-
kat. Lotterier med fina vins-
ter. Anitas Ull & Skinn samt
Mariannes Biprodukter
medverkar.

Bakluckeloppis 
på Rosenhill 5 okt kl 12-16.
Fyll bakluckan och sälj eller
köp. 

Skapande söndag 
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra 5 oktober kl 13-
15. Emmy Boström berättar
om Mangans historia och lär
dig hur du tecknar en Man -
ga-figur. Ta med papper och
penna.

Evenemangstips: 
red@

malaro arnasnyheter.se



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

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård

till vettiga priser.
Även veckostädning.

Självklart har vi 
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

  

  

  

  

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

l Brottmål
l Personskador
l Asylrätt
l 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

r  Trädgårds-/Fastighetsskötsel
r  Borttagning av sly mm
r  Staketförsäljning & montering
r  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
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– 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

4 Trädfällning
4 Sektionsfällning
4 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.coloramaekero.se

                                                                                                                         

 

  

  

  

  

 

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!

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
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¢¢ ADVOKATBYRÅ

¢¢ ARKITEKT

¢¢ ENTREPRENAD

¢¢ MASKINER ¢¢ TRÄD- & TOMTARBETEN

¢¢ BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

Allt inom bilvård

¢¢ BILUTHYRNING

¢¢ BRANDSKYDD

¢¢ BRUNNSBORRNING

¢¢ DATA

¢¢ LACKERING

¢¢ RÖRARBETEN¢¢ KONTORSMATERIAL M.M

¢¢ FÖNSTER

¢¢ MÅLARE

¢¢ TRYCKERI¢¢ PLÅTSLAGERI

¢¢ VÄRMEPUMPAR

¢¢ FYRHJULINGAR/MOPEDER

¢¢ FÄRGHANDEL

¢¢ BEGRAVNINGSBYRÅER

¢¢ BILSERVICE

¢¢ FASTIGHETSSERVICE ¢¢ LOKALER

¢¢ STÄDNING

FFyyrrhhjjuulliinnggaarr MMCC 

MMooppeeddeerr CCrroossss

SSllääppvvaaggnnaarr VVaatttteennsskkootteerr

*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 l Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

BBrraannddsskkyyddddssbbuuttiikkeenn 

Köp brandsläckare 
Montering 
Brandsäkert hem 
SBA-Konsult 

www.Brandskyddsbutiken.se 

08-560 354 09 
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Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

www.aseanna.se

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

www.sjogrensvvs.se



Läge för förändring?

EKERÖ NÄRLUNDA
7-8 ROK, 174 + 32 KVM

Populärt hus i attraktiva Närlunda
i Ekerö tätort. Rymligt och
genomgående i bra skick!
Bergvärme 2006. Ombyggt kök
med stor matplats. Ljust härligt
vardagsrum i vinkel. Kaklat
duschrum -07. Badrum -04.
Tvättstuga -08. Möjlighet upp till
7 sovrum. Terrass o uteplats.
Garage. Trädgårdstomt om 609
kvm med hörnläge och baksidan
har närhet till grönområde med
lekplats.

PRIS 3 475 000 kr/bud.
Närlunda Gårds Väg 12.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 34173 till 71122
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FÄRINGSÖ GAMLA
STENHAMRA
4-5 ROK, 105 + 70 KVM

Mysig och fräsch villa på en av
områdets största trädgårdstomter.
Allt snyggt, prydligt och i bra
skick. 3-4 sovrum, kaklat
badrum, fint vardagsrum med
utgång till altan, kök med
matplats samt bra allrum/
tonårsrum i sout.plan med egen
ingång. Bra tvättstuga med
duschplats. Pelletsvärme -07.
Garage i huset. Prydlig och
ogenerad trädgårdstomt om
2.437 kvm. Förråd. Nära
gångavstånd till buss, affär, skola
och Mälaren med bad.

PRIS 2 795 000 kr/bud.
Ängsvägen 11.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 34034 till 71122
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EKERÖ NYCKELBY
5 ROK, 150 KVM

I mycket omtyckta Nyckelby finns
denna trevliga o insynsskyddade
villa byggd -92. Optimal
planlösning m alla funktioner på
entréplan samt ytterligare
sovrum, allrum och badrum på
ovanvåning. Uppvuxen o lekvänlig
trädgård om 2.226 kvm i rakt
söderläge m flera mysiga
uteplatser. På tomten finns det
ett mysigt gammalt torp m kultur-
historiskt intresse. Villan är
belägen 1 km från Sundby där det
finns närbutik, skola F-5 o buss.
Naturen o skogen finns precis om
knuten m gångavstånd till
närmaste badplats.

PRIS 2 975 000 kr/bud.
Nyckelbyvägen 25.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 34248 till 71122
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FÄRINGSÖ STENHAMRA
6 ROK, 143 KVM

Omtyckt 1,5 pl villa i mycket bra skick! Fräscht kök (-01) med
matplats, stort härligt vardagsrum med kakelugn, allrum, 4

sovrum, kaklat duschrum, tvättstuga med dusch o bastu. Huset
har smakfullt renoverats löpande. Genomgående ljusa färger, trä
och klinkergolv. Lugnt bra läge på hörntomt och längs med
återvändsgata. Vacker trädgårdstomt, 601 kvm, mycket

välskött. Inglasat uterum, pergola samt uteplats. Garage, förråd
och taktäckt trädgårdsrum.

PRIS 2 795 000 kr/bud.
Penselgränd 6.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 31270 till 71122
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EKERÖ NÄRLUNDA
7 ROK, 153 KVM

I hjärtat av Närlunda! Mycket omtyckt kedjehus m perfekt läge
gränsande mot grönområde. 4 bra sovrum, fint kök i björk,
allrum, matrum och vardagsrum i fil. 2 renoverade o kaklade
våtrum + bastu. Insynsskyddat altandäck m västerläge/kvällssol.
Plan o lättskött trädgårdstomt, 403 kvm. Carport o förråd.

Mycket barnvänligt läge längs återvändsgata o nära gångavstånd
till buss, bad o flera skolor.

PRIS 3 275 000 kr/bud.
Bergamottvägen 8.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 30747 till 71122
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FÄRINGSÖ GAMLA STENHAMRA
6 ROK, 136 + 70 KVM

Charmig fin villa i gammeldags stil. Ljus o rymd i tre plan.
Trägolv o genomgående ljusa färger. Bergvärme -07. Stort
matrum i anslutning till fint kök. Utgång till söderterrass.
Vardagsrum om ca 40 kvm m öppen spis. Fyra sovrum +
tonårsrum i källaren m separat ingång. 3 bad-/duschrum +

bastu. Plan o lummig trädgård 886 kvm. Fristående
garagebyggnad om ca 54 kvm som kan används till kontor och
förråd. Nära gångavstånd till buss, affär, skola o Mälaren m bad.

PRIS 2 875 000 kr/bud.
Skogsvägen 12.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 32247 till 71122
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EKERÖ CENTRUM
2 ROK, 64,5 KVM

Trivsam, ljus och fräsch hörnlägenhet i populära Brf Bruket.
Stor fin uteplats med em/kvällssol, delvis under tak. Stort ljust
kök med matplats för 4-6 personer, ljust vardagsrum med

utgång till uteplatsen samt stort sovrum med garderober. Nära
till butiker, bussar, butiker, vårdcentral, bibliotek samt

promenadvägar och café vid kanalen. Bekvämt och eftertraktat
läge.

PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 4 785kr/månad
Tegelbruksvägen 7E.

.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 34196 till 71122

MUNSÖ SÖDERBACKEN
3 ROK, 75,6

Mycket trevligt radhus med bra solläge i omtyckta Söderbacken.
Högt fritt läge samt 2 uteplatser. Stort kök med matplats, ljust
vardagsrum samt 2 sovrum. Radhuset har renoveringsbehov.

Varmbonat förråd finns på husets entrésida. Nära till
strövområden, naturen invidknuten och nära till buss mot

Brommaplan.

PRIS 395 000 kr/bud. AVGIFT 5 704kr/månad
Söderbacksvägen 27.

.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 34207 till 71122

VILLOR

BORÄTTER

FRITIDSHUS TOMTER

MUNSÖ EKEBY
3 ROK, 55 KVM

Mycket charmigt, gediget och
fräscht stenhus i utkanten av
tomtområde gränsande mot
skogspartier. Högt insynsskyddat
läge med sol hela dagen.
Välkommen till idyllen!

PRIS 1 695 000 kr/bud.
Blåbergsvägen 34.
SMS:A 30746 till 71122

MUNSÖ
SÖDERBACKEN
3 ROK, 75,6 KVM

Ljus, fräsch och renoverad 1-
plans 3:a i lantligt område med
by känsla. Naturen invid knuten,
nära till buss mot Brommaplan.

PRIS 450 000 kr/bud.
AVGIFT 5 704 kr/månad
Söderbacksvägen 13.
SMS:A 26432 till 71122

FÄRINGSÖ MÖRBY
VILLATOMT, 1 001 KVM

På södra Färingsö med ett mycket
sjönära läge ligger denna plana
villatomt. Nybyggnadskarta finns.
Detaljplanerat villa område med
stor byggrätt o kommunalt vatten
o avlopp i gatan.

PRIS 1 550 000 kr/bud.
Mörbyvägen 46.
SMS:A 32140 till 71122

FÄRINGSÖ
MYRUDDEN
TOMT 2.055 KVM

Sjönära! Villatomt med sjöutsikt!
Lätt sluttande v-vänd trädg.tomt.
Servitut på båt/badplats.
Förh.besked på nybyggnation av
villa finns. Vinterbonad friggebod,
gästhus o växthus. El, tele, borrad
brunn samt sjövatten.

PRIS 1 775 000 kr/bud.
Erikslund.
SMS:A 30759 till 71122

EKERÖ GRÄSÅKER
5 ROK, 120 + 56 KVM

Tillbyggt radhus i bra skick! Nytt
kök -06, 4 sovr, stort v-rum. I
källaren fint allrum, kaklad
tvättstuga m dusch o bastu samt
bra förvaringsutr. 2 altaner, bra
solläge o kvällssol! Mkt
barnvänligt. Nära skola o förskola!

PRIS 2 350 000 kr/bud.
Gräsåkersvägen 37E.
SMS:A 32262 till 71122
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EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO


