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Bakläxa för
förbifarten
Miljödepartementet begär kompletteringar av
vägverket på en rad viktiga punkter. Bland annat
om hur klimatmålen uppfylls och om hur trängselskatten påverkar. Bland en av punkterna
ombeds verket klargöra sin inställning till Ekerö
kommuns villkor. I 6

MÄRKLIGA AFFÄRER
Pengatransaktioner hit och dit och flera konkurser
solkar fastighetsverkets uthyrning av Svartsjö slott.
| 16

VADÅ FINANSKRIS
Ännu märks ingen lågkonjunktur i Ekerö kommun men
kommunala besparingar väntar. | 8

’’

"Det ökande exploateringstrycket på våra
strandområden borde istället leda till ett förstärkt strandskydd med tydlig lagstiftning och
bättre tillsyn. Norge stärker just nu sitt strandskydd efter att ha låtit kommuner fått sköta
strandskyddet och sett hur det lett till en överexploatering" | 28 INSÄNDARE

EFTER 40 ÅR ÄR DET DAGS
Ekeröinstitutionen Jannes blommor stänger butiken
och ser fram emot att inte ha några direkta framtidsplaner. | 12 PROFILEN

MISSION LÄSLUST
Skolbibliotekens missionerande för att öka skolelevernas läslust fick efterlängtad extratid på Nationella
Läsdagen den 13 november. | 22

STÖRSTA FESTIVALEN
Planeringsarbetet för Mälaröarnas första riktiga ungdomskulturfestivalen, på Skå flygplats i sommar, är
redan i full gång. | 14

FRITIDS PÅ HÄSTIS På Munsö kan hugade barn lära sig rida, sadla, tränsa och
givetvis att inte vara rädda för hästar. På bilden rider Ida Langels, ledd av Klara Borin. | 18

ETK SIKTAR HÖGT
Ekerö Tennisklubb har genomgått ett rejält lyft på alla
nivåer under det senaste året. | 30 SPORT
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
Mattias Olsson, Ingrid
Rådmark, Katarina
Sjöström Måleri – Grafik Skulptur, visas t o m 30 nov.
Jubileumsbilder från
Ekebyhov
Fotodokumentation av festligheterna kring Ekebyhovs
25-årsjubileum den 14 september, med kungaparet
som hedersgäster, visas i
Ekebyhovs slott till dec.
Russinutställning
av Johan Hagelbäck i Galleri
Utkiken, Kulturhuset, Ekerö
C, visas t o m 4 dec. En interaktiv utställning som rör sig!
Konstpausen
titt-utställning med Eva
Rodenius vävar, skisser och
original, visas t o m 30
november. Ångbåtsvägen
14, vid ångbåtsbryggan nära
Tappströmsbron, Ekerö C.
Konstvinden
Glöggkväll på Konstvinden
den 29 nov kl 16-19. Fyra
konstnärer visar silversmide, målningar och gipsdesign, Jungrusundsvägen
2, Träkvista torg.
Galleri Granit
Oscar Linde ställer ut oljemålningar i Barnens eget
Bibliotek i Stenhamra t o m
mitten av januari.

Scandic hotel
Nils Ekwall och Siv Norman
från Ekerö finns med på
konstutställningen på
Scandic Brommaplan t o m
den 18 december kl 12-17.

EVENEMANG
Loppmarknad på Lovö
Röda Korset Lovö har sin
loppmarknad öppen varje
lördag-söndag kl 13-16 i
växthuset, Orangeriet.
Änglatillverkning
Vi gör änglar som ställs ut i
Galleri Utkiken. Biblioteket i
Ekerö C, 24 nov kl 18-19.30.
Från 7 år.
I Sten Bergmans fotspår
på Kurilerna och i Kamtjatka. Mälaröarnas Naturskyddsförenings ordförande
Bosse Nylén delar med sig
av sina upplevelser och visar
bilder från sin resa i den
storslagna naturen. 26 nov
kl 19 i Ekebyhovs slott.
Hal is
Skridskoåkning till musik för
alla i Allhallen, Svanängens
IP, 27 nov kl 17.30-20.
Julmarknad - Sättra Gård
29-30 nov kl 10-15. Försäljning av julgrupper, julblommor, dörrkransar, julpynt
och lokala hantverk. Risgrynsgröt och skinksmörgås, korv, glögg och kaffeservering med hembakat
bröd. Lotteri i samarbete
med Röda korset.

Julmarknad – Hantverksstallet
Gällstaö gård, 29-30 nov
och 6-7 dec kl 12-16. Julklappsfynda, handla julpynt,
godis och njut av den historiska miljön. Silversmycken,
kläder, keramik, träslöjd,
bild- och bruksvävar, screentryck, måleri, fritt broderi,
handblåst glas och porslin
är en del av allt som erbjuds.
Kaffeservering med saffransbröd.
Julbasar – Stockbygården
Stenhamra, 29 nov kl 12-16.
Försäljning av hemslöjd, aloveraprodukter, pyssel och
hobbymaterial, fiskdamm
och kaffe med dopp.
Julmarknad - Färentuna
Hembygdsgård. 29 nov kl
11-15. Klass 4 i Färentuna
arrangerar traditionell julmarknad. Kafé, bröd- och
hantverksförsäljning, julklappslotteri, ponnyridning,
tomte.
Träkvista sjöscoutkår
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 29-30 nov kl 1216. Lördag kl 14 Lasse
Törnqvist Sweet Jazz Trio.
Söndag kl 14 Julmusik med
Mälarstråk från Lovö.

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se
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fastighetsbyran.se

B Färentuna Prästgård

B Munsö Ekeby

Utgångspris 4 250 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 164 kvm
Tomt 2 595 kvm Trädgårdstomt

Byggt 2001
Adress: Rallvägen 9
Visas sön 23/11 13.00-14.00

Välplanerad och pedantisk välskött villa med sjönära läge på Munsö. Tillgång till brygga och båtplats
endast ett stenkast från huset. Huset håller hög standard med bl.a. påkostade materialval. Stor
gäststuga samt carport. Låga driftskostnader! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1702.

B Ekerö Bergvik

Utgångspris 3 750 000:9 rok, varav 6 sovrum
Boyta 255 kvm, biyta 119 kvm

Tomt: 4 984 kvm trädgårdstomt
Byggår: Slutet av 1800-talet
Adress: Sånga-Säbyvägen 301

Utgångspris 2 350 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 136 kvm

Tomt 1 025 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1975
Adress: Gurkvägen 9

Charmig prästgård från slutet av 1800-talet, vackert belägen med fin utsikt över hästhagar och öppet
åkerlandskap. Huset består av 9 rok varav 6 rejäla sovrum. Generösa sällskapsutrymmen i fil. Stor altan
och balkong, båda i sydväst med härlig eftermiddags- och kvällssol. Öppen spis och kakelugn.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1663.

I lugna och barnvänliga Bergvik ligger denna fräscha och välplanerade villa. Nyrenoverat kök och
badrum. Stort trevligt vardagsrum i vinkel. Stor plan trädgårdstomt (med bl.a fruktträd och hallonbuskar)
helt insynsskyddad. Carport samt utvändigt förråd. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1728.

B Ekerö Tappström

B Färingsö Stenhamra

B 3:a Ekerö Centrum

Utgångspris 3 995 000:5 rok, boyta 129 kvm
Adress: Fredrikstrandsvägen 40

Utgångspris 2 975 000:5 rok, boyta 141 kvm och biyta 13 kvm
Adress: Knosterstigen 22B

Utgångspris 950 000:Boyta 79,5 kvm
Avgift 5.770:-/mån inkl värme, vatten

Ett centralt läge endast några min promenad från
Ekerö C ligger denna villa på lugn återvändsgata.
Med närhet till Mälaren så har man både sjöutsikt
samt del i gem brygga o badstrand.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1698.

Ljus trevlig villa i modern stil i med ljusa och
fräscha ytskikt. Renoverad ombyggd under 2000talet. Stort härligt vardagsrum. Bergvärme m.m.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1737.

Högst upp i fastigheten med ett helt insynsskyddat läge ligger denna väldisponerade och trevliga
lägenhet om 3 rum och kök. Stort vardagsrum med utgång till härlig balkong och skön morgon- till
förmiddagssol. Rymligt kök med plats för många middagsgäster och två rejäla sovrum. Nära Ekerö
centrum med all dess service. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1753.

B Ekerö Adelsö

Utgångspris 1 595 000:4 rok, boyta 88 kvm och biyta 55 kvm
Adress: Norrängsvägen 6
Visas sön 30/11 13.00-14.00
och tis 2/12 18.00-19.00
Fin enplansvilla m ljus, öppen planlösning. Byggd
-01. V-rum m braskamin. Garage m förråd. Nära
färjan. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1684.

Hiss: Ja.
Adress: Tegelbruksvägen 5G, 4 tr

B Ekerö Älvnäs

Tomt 835 kvm till 1001 kvm
Adress: Domherrevägen 39 - 41
Visas sön 23/11 12.00-12.30
I populära Älvnäs ligger dessa fyra tomter med
prisintervall från 1 395 000 kr till 1 695 000 kr. Fri
utsikt över ängsmark. Kommunalt V/A i tomtgräns. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1604.

Vi gör det
enklare att byta
bostad.
fastighetsbyran.se
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EDH försatt i konkurs
EKERÖ | Åtta personer
blir av med sin arbetsplats och ytterligare
sjutton med sin dagliga
verksamhet sedan Ekerö
Data och Hemservice
försattes i konkurs den
femte november. Nu
väntar en osäker framtid för deltagarna.
EDH är ett socialt arbetskooperativ och har haft som
syfte att genom arbetsträning inom dataservice,
secondhandbutik och fixarservice för hemmen, slussa
ut personer med mentala
och sociala funktionshinder i
arbetslivet. Tjugofem personer berörs av att verksamheten upphör och stämningen
bland dem är bedrövad.
– Det har betytt jättemycket för mig att vara med i
EDH och nu vet jag inte vad
jag ska göra på dagarna.

Framförallt är det den sociala
gemenskapen som har varit
viktig och jag har lärt mig
mycket av att arbeta här,
säger Madeleine Hedin, som
har varit deltagare sedan
starten i september 2005.
– Det ringer nöjda kunder
hela tiden och undrar hur en
verksamhet som fungerar så
bra kan få upphöra. Jag är ju
också orolig för mina egna
möjligheter på arbetsmarknaden, med tanke på att jag
är sextiotvå år, säger Bo
Nilsson som också har varit
anställd sedan starten
EDH är den enda verksamheten i sitt slag i kommunen
och det finns få alternativa
sysselsättningar för dem
som berörs av konkursen.
– Det är en väldigt tung
stämning här nu och många
mår dåligt. Det här har varit
en plats för gemenskap för

”Det ringer nöjda
kunder hela tiden
och undrar hur en
verksamhet som
fungerar så bra
kan få upphöra”
många som är psykiskt sköra
eller har andra problem, och
nu vet vi inte vart de ska ta
vägen. Träfflokalen Solrosen
är enda alternativet för
många, och det är visserligen
en bra verksamhet, men har
en helt annan inriktning,
säger Marianne Jacobsson,
projektledare.
Under de första två åren
hade EDH EU-bidrag för att
utveckla en modell för verksamheten. I samband med
att bidraget upphörde kom
helt andra krav på att få eko-

nomin att gå ihop, vilket inte
har varit helt lätt. Vid ett tillfälle sköt kommunen till 300
000 kronor och sedan i januari har en dialog förts med
socialtjänsten om ett ramavtal, där ett antal av tjänsterna
skulle betalas med kommunala medel. Processen har
dragit ut på tiden och när
beslutet äntligen fattades i
oktober var det för sent och
ekonomin gick inte att rädda.
Likaså har organisationsförändringar och omorganisation hos arbetsförmedlingen
gjort att det avtal de haft
under 2007 inte förnyades
förrän i augusti i år.
– Vi har gått i konkurs för
att vi inte har klarat av att
betala ut lönerna den här
månaden. Vi har verkligen
levt under sparsamma förhållanden, så det beror inte
på att vi varit ovarsamma

med ekonomin, fortsätter
Marianne Jacobsson
Staffan Strömbäck, ordförande i socialnämnden, tycker att det är olyckligt att verksamheten har gått i konkurs,
men har inget bra svar på
varför handläggningen av
ärendet har tagit så lång tid.
– De utvärderingar av
EDH vi har sett har varit
positiva och man kan hoppas
på att det går att göra en
rekonstruktion och skapa en
liknande verksamhet. Men
det är viktigt att den i så fall
har en kostnadsbild som är
anpassad till intäkterna,
säger han.
Konkursförvaltaren är nu
ansvarig för avvecklingen
och när själva slutdatumet
för verksamheten ska bli är
det ännu ingen som vet.
LO BÄCKLINDER

Höjt bidrag till S:t Lukasstiftelsen

Anonym protest mot försäljning

S:t Lukas Stiftelsen på Mälaröarna-Västerort har fått sitt landstingsbidrag
höjt från 50 000 kronor till 74 500 kronor. Detta efter beslut i landstingets
hälso- och sjukvårdsnämnd. Stiftelsen bedriver psykoterapi för vuxna och
barn, med ett särskilt fokus på samtalsbehandling för ensamstående föräldrar.
– Det är inget större tillskott men ändå en viktig signal, säger vd
Mälaröarna-Västerort David Gustafsson. Längre psykoterapi finansieras
inte i större utsträckning med offentliga medel och landstinget har tidigare
flaggat för helt indragna medel.

BOSTAD I Någon gång på kvällen torsdagskvällen den
13 november sattes denna hämndlystna skylt upp i vägkorsningen framför kommunhuset i Ekerö centrum.
Budskapet löd: “Till salu, Ekerö kommunalhus, visning Lör 15/11-Sön 16/11”, samt telefonnumret till
kommunhusets växel.
Skylten monterades ner tidigt på fredagsmorgonen.
Troligtvis rör det sig om en utomparlamentarisk protest
mot planerna på att sälja Ekerö Bostäder.

55-plussarna
flyttar gärna
I en sammanställning från
SCB över 55-plussarnas nettoinflyttning hamnar Ekerö
kommun nära botten, på
plats 268, bland de kommuner som har fler utflyttade
55-plussare än inflyttade.
Åren 2005-2007 försvann
114 personer äldre än 55 år
från kommunen.

MN rättar
om Adelsö krog
POLITIK | I förra numret av
Mälaröarnas Nyheter skrev
vi att ärendet om en markförsäljning till Adelsö krog
hade minoritetsåterremissats. Den korrekta beskrivningen är att Lennart Nilsson (m) först yrkade att
kommunfullmäktige skulle
bifalla markförsäljningen
för 375 000 kronor. Därefter
yrkade socialdemokraterna,
miljöpartiet och ö-partiet
om återremiss för en oberoende värdering av markandsvärdet. Jan-Eric Billter
(fp) föreslog då att sammanträdet skulle ajourneras.
Efter en kort diskussion
yrkade Peter Carpelan sedan
om återremiss för ny värdering av fastigheten. Formellt
betyder detta att hela kommunfullmäktige ställde sig
bakom en ny värdering, att
det alltså inte rörde sig om
en
minoritetsåterremiss
utan en återremiss.

Moderat Nytt
Fokus på kunskaper.
Mycket av det vi moderater vill med Ekerö börjar i förskolan
och skolan. Vi arbetar för en skola som ser varje elev, som ser
potentialen och som ger varje barn en möjlighet att växa.
En bra skola är en förutsättning för att värna vårt samhälle och för att kunna ge
alla människor, oavsett bakgrund möjlighet att utveckla sina färdigheter.
Vi anser att skolan ska fokusera på sitt uppdrag att förmedla kunskap och på
varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen. Vissa elever behöver extra stöd
för att nå målen, medan andra behöver större utmaningar för att känna sig
motiverade. Redan i förskolan läggs grunden för barnens språkutveckling.
Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar
deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna, och vi kommer därför
att fortsätta vår satsning på de yngsta barnens språkutveckling.
I linje med vår ambition att göra Ekerö till en av Sveriges 10 bästa skolkommuner arbetar vi under hösten med en översyn av Barn- och ungdomsnämndens
mål och verksamhetsplan, där vi genom färre och tydligare mål och bättre
kvalitetsindikatorer förbättrar styrningen och utvärderingen av hur väl vi når de
uppsatta målen.
Jan Runesten
Nya Ekerömoderaterna

Sushi i toppklass

H

järtligt välkomna på torsdagar att
njuta av sushi i den högre skolan!
Fincans sushi är skapad av kökschef
Peter Forsberg, en av Sveriges och kanske Europas bästa sushikockar, samt vår
matutvecklare Joakim Lundblad,
receptskapare till flera böcker om sushi
på svenska och välkänd gäst i TV4:s
morgonprogram.
Ring in din takeout-beställning från

kl 10 på torsdagar. Beställningen kan
du hämta mellan kl 15 och 20 på torsdagar. Det går naturligtvis bra att sitta i
restaurangen också.
Priset för sushin är från 95 kr för en
åttabitars Sushi Moriawase till 250 kr
för en 30 bitars party plate.
Iraishai mase!

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.

Vi älskar Ekerö

Svartsjövägen 5, 179 95 Svartsjö. Tel: 08-560 404 06. www.fincan.se.
Lunchserveringen har öppet kl 10-14 på vardagar.
På torsdagar har vi sushikvällar kl 15-20 för takeout eller för sittning i restaurangen.
Vi gör all sushi á la minute så ring gärna in din beställning om du tänker ta med dig maten.
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Fyll tomte
tomte-säcken hos
oss!
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Tuffa arbetskläder

Arbetskläder med funktion,
komfort, kvalitet & design.
Quiltfodrad jacka och midjebyxa
med 2 löst hängande spikfickor
från Fristad.

Husqvarna 450 e-series
Stark allroundsåg, proffskvalitet, extra lättstartad

Från Kungens kurva till Häggvik. Men hur påverkas klimatet och hur påverkar trängselskatten? undrar miljödepartementet som
ber vägverket om kompletterande utredningar.

Brett sortiment
på hemmaplan

Expedition Down
Jacket
Fjällrävens klassiska
och extremt varma
expeditionsdunjacka.
Två lager dun och helt
vindtät. Syntetfyllning
över axlarna gör att
den håller formen
många år. 5 fickor
och fast huva.
Tvåvägsdragkedja.

Vägverket
fick bakläxa
TRAFIK |Miljödepartementet underkänner
Vägverkets miljökonsekvensbeskrivning för
Förbifarten och begär
nu kompletteringar av
Vägverket på femton
punkter.

Varm och torr
om fötterna
Känga i Gore-Tex
från Viking

Yrkes- & Profilkläder • Trädgårdsmaskiner • Sport
Öppettider: mån-fre 7-18, lör 10-14.
Svanhagen, Skå. Tel: 08-560 248 01. www.malaro.se

– Det är helt avgörande för
vår prövning att Vägverket
ger oss en bättre beskrivning
av projektets klimatpåverkan. Underlaget ska bygga på
aktuella trafikprognoser där
vi får se vad som hänt sedan
trängselskatten införts, och
vi behöver också en bättre
redovisning över vad som
sker med luftutsläpp och
miljökvalitetsnormer i övrigt, säger miljöminister
Andreas Carlgren (c).
Materialet behöver kompletteras bland annat med:
• en aktuell redovisning,
med beskrivning av miljökonsekvenserna, av beräknad energiåtgång samt
beräknad mängd utsläpp av
klimatpåverkande gaser och
luftföroreningar. Redovisningen ska omfatta byggtid
respektive drifttid, och det

ska framgå hur projektet
påverkar möjligheterna att
nå Sveriges klimatmål.
• vilka konsekvenserna blir
om korsningen av Lambarfjärden sker i tunnel istället
för på bro
• en utvecklad och förtydligad redovisning av motiven
till att de tidigare studerade
alternativen Diagonal Ulvsunda och det så kallade
Kombinationsalternativet
valts bort
• en uppdaterad redovisning
av aktuella trafikprognoser
för Förbifart Stockholm och
övrigt vägnät som berörs om
projektet genomförs som
också beaktar trängselskattens effekter.
Ytterligare en intressant
punkt är att miljödepartementet ber att “Vägverket
ska redovisa och kommentera Ekerö kommuns inställning till Förbifart Stockholm”.
Kommunen har tidigare
villkorat sin inställning till
Förbifart Stockholm.
– Vi vill bland annat att
Ekerövägen ska breddas och
att transporterna under

”Vägverket ska
redovisa och kommentera Ekerö
kommuns inställning”

byggtiden gör framkomligheten rimlig, säger Peter
Carpelan.
– Vi har framfört detta tidigare, men det verkar som om
Vägverket inte har förstått
eller har velat förstå, säger
Peter Carpelan. Men under
ett möte i förra veckan tydliggjorde vi än en gång vår
inställning och det verkar nu
som om Vägverket förstår att
om inte våra synpunkter tillmötesgås kommer vi inte att
medverka vidare.
– Vi har framfört vår
inställning till andra kranskommuner i KSL och vi har
deras stöd. Miljödepartementet känner till vår inställning och det har påverkat
skrivningen till vägverket,
säger Peter Carpelan.
– Det här är det enda

Andreas Carlgren kan göra
för att försena processen och
vinna tid, menar Krister
Skånberg (mp). Vägverket
gör självmål på självmål med
slarviga utredningar. Samma
sak hände när länsstyrelsen
skulle ge sitt godkännande.
– Ekerö kommun hänvisade länge till folkomröstningen där 70 procent av invånarna sa nej till Förbifarten,
säger Krister Skånberg.
Plötsligt beslutade man sig
sedan för att säga ett villkorat
ja och presenterade en önskelista. Men det går inte att
bygga Förbifarten med dom
förbehållen, något som Andreas Carlgren säkert känner
till.
– Det är nödvändigt med
ett heltäckande underlag för
att kunna göra den grundliga
miljöprövning som ett projekt av denna storlek kräver,
säger Andreas Carlgren.
Senast den 26 februari
2009 ska kompletteringarna
vara inskickade till miljödepartementet.

INGELA MÆCHEL
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KYRKSIDAN
KYR
RKS
SIDA
AN
Gudstjänster
Guds
tjänster

Adventsgudstjänst med julbasar

Onsdag 26/11
19.00 Mäs
Mässa,
sa, Lisa Kjellgren
Kjellgren

Första advent 30/11

Första advent 30/11

Söndag 30/11

Adelsö kyrka
16.00 Adventsgudstjänst

Lovö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst

kyrka
Adelsö k
yrka
16.00 Adv
Adventsgudstjänst
entsgudstjänst
Svän
Mundi
Svän FFogelqvist,
ogelqvist, Ad M
undi

Svän Fogelqvist, Ad Mundi

Lisa Kjellgren, Lovö kyrkas kör,
trumpet: David Jönsson

Efter gudstjänsten:

Efter
KYRKKAFFE,
Efter gudstjänsten:
gudstjänsten: K
YRKK AFFE
E,
SYFÖRENINGENS JULBASAR

KYRKKAFFE,
SYFÖRENINGENS JULBASAR

Efter gudstjänsten – kl 15.00

KYRKKAFFE,
SYFÖRENINGENS JULBASAR

Drottningholms
Dr
ottningholms slottsk
slottskyrka
yrk
ka
16.00 Ljuståg
Ljuståg
Klara
LLovö
ovö barnkör under ledning av Kla
ara
Valkare,
V
alk
a are, Instrumentalister
Instrumentalister
Kjellgren
Lisa Kjellgr
en

Drottningholms slottskyrka

Ekebyhovskyrkan
Ek
ebyhovsk yrkan
10.00 Guds
Gudstjänst
tjänst med små & sstora
tor
oa
Staffan
Barnkören
S
tafffan
a Eklund, Barnkör
en

Första advent 30/11

Lördag 6/12

Andra advent 7/12

16.00 Ljuståg

11.00 Musikgudstjänst

11.00 Högmässa

Staffan Eklund, Bo kapella,
dirigent: Marianne Ribbing

Lisa Kjellgren, Lovö kyrkas kör

11.00 Högmässa
Högmässa
Ralph Sjöholm, Sång:
Hedén
Sång : Ola Hedé
n

Lovö barnkörer
Instrumentalister
dir: Klara Valkare

15.00 och 19.00
MESSIAS
Händel: MESSIAS
se annons nedan

Lisa Kjellgren

Ekerö
Ek
erö k
kyrka
yrka

13.00, 14.00 och 15.00
Julens sånger
Sångkvartetten Vox Regalis
Kyrkvisning: Birgitta Wendel

Lovö
L
ovö k
kyrka
yrka

13.00 och 14.00
Julsånger
Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp
Kyrkvisning: Birgitta Wendel

15.00 Luciatåg

11.00
11
00 Högmäs
Högmässogudstjänst
sogudstjänst
Kjellgren,
Lisa Kjellgr
en, LLovö
ovö kyrkas
kyyrkas kör
trumpet:
Jönsson
trumpe
t : David Jöns
son

Betel folkhögskolas kör

gudstjänsten – kl 15.00
Ef
ter gudstjänsten
0
Efter
KYRKK AFFE , SYFÖRENINGENS
S
KYRKKAFFE,
JULBASAR

Onsdag 3/12 kl 14
i Ek
erö hembygdsgår
d
Ekerö
hembygdsgård

Munsö k
kyrka
yrka
11.00 Högmässa
Högmässa
Svän
Mundi
Svän FFogelqvist,
ogelqvist, Ad M
undi

Anmälan senas
senastt 28/11 till
exp
exp 560 387 00

Onsdag 3/12
Ekerö
Ek
erö Hembygdsgår
Hembygdsgård
d

Sön 30/11 kl 15 och 19
i Ekerö kyrka

MESSIAS

Torsdag
T
or
o sdag
d 11/12
/
kl 13.30
13.3
30
församlingsgårrd
i Munsö församlingsgård

Ekerö kyrkokör

Ekebyhovskyrkan
Ek
ebyhovsk yrkan

JJulgröt
ulgröt

Ulla-Karin Börjesdotter

19.00 Mässa,
Mässa, S
Staffan
taffaan Eklund

och under
underhållning
hållning av

Lördag/söndag
Lör
dag/söndag 6-7/12
2

Munsbitarna
Mu
nsbitarna

14.00 Julgröt
Julgröt,,
Munsbitarna
Munsbitarna underhåller
Anmälan senast
senast 28/12

Drottningholms
Dr
ottningholms slottsk
slottskyrka
yrk
ka

musiker med primarie

Ann Wallström
dirigent

18.00 M
Musik
usik i juletid
Hägerstens
Hägerrstens vokalensemble
vokalensemble

Kerstin Baldwin
Inträde: 100 kr

Söndag 7/12

Förköp Ekebyhovskyrkan
560 387 00

Ekebyhovskyrkan
Ek
ebyhovsk yrkan



 
 

Hägerstens
Vokalensemble

Munsö k
kyrka
yrka
11.00 FFamiljegudstjänst
amiljegudstjänst
S
vän FFogelqvist
ogelqvist Barnkör
reen
Svän
Barnkören
Julavslutning - julfest
julfest i
Julavslutning
För
samlingsgården
Församlingsgården

KYRKRADION
K
YRKR ADION 101,4
101 4 M
Mhz
hz
hz
Lördagar
Lör
dagar 12.00-13.00
Mer inf
Mer
information:
ormation:
Se vår hemsida ek
eropastorat .nu
u
ekeropastorat.nu
S
tockholms Stifts
Stifts annons i
Stockholms
S
vD eller DN på fr
edagar
SvD
fredagar
Redaktion för kkyrksidan:
Redaktion
yrksidan:
S
taffan Eklund, M
arianne
Staffan
Marianne
Abr
ahamsson, Ann-M
arie Olk
erud
d
Abrahamsson,
Ann-Marie
Olkerud

tenor
bas

Ekerö
Ek
erö k
kyrka
yrka

Ekerö
Ek
erö k
kyrka
yrka

countertenor

Mikael Bellini

Lars Arvidsson

Lördag
Lör
dag 6/12

11.00 Högmässogudstjänst
Högmässogudstjänst
Ralph Sjöholm, Sonor
akören
Sonorakören

sopran

Carl Unander Scharin

Musikgudstjänster
M
usikgudstjänster och andak
andakter
ter
e
julmarknadshelgen
under julmar
knadshelgen
ovan
se annons ov
an

10.00 Ek
Ekebyhovsmässa,
ebyhovsmässa,
söndagsskola,
söndagsskola, Staffan
Stafffaan Eklund
18.00 Releasekonsert
Releasekonsert
Ingmar Johánsson
Johánsson

av G F Händel

sångsolist

Söndag 7/12 kl 18.00
i Ekebyhovskyrkan

RELEASEKONSERT
Ingmar Johánsson
Monica Yngvesson

JULKONSERT
Cyndee Peters
Ekerö Gospel
vid flygeln:

Daniel Stenbaek

David Bergman
orgel/piano

Helena Hansson
dirigent

Ulla-Britt Åkerberg

Lördag 6/12 kl 18.00
i Ekerö kyrka

Biljetter: 180:Biblioteket Ekerö C
Exp Ekebyhovskyrkan

Ekerö kyrka
16 dec 18.30 & 20.30
17 dec 18.30 & 20.30
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Finanskris? Det har vi knappast märkt
EKONOMI | Larmrapporterna duggar tätt
varje dag. Men Mälaröarna tycks fortfarande
vara ganska lyckliga öar
mitt i den global finanskrisen. MN har frågat
näringsidkare från olika
branscher om de noterat effekter av lågkonjunkturen.

Kommunens ekonomi kommer dock att påverkas av
minskade skatteintäkter och
besparingar är att vänta.
Men skatten höjs inte, säger
Peter Carpelan (m).

Sori Herdenstam, Yngves
skomode:
– Vi märker mer av att vädret är varmare än vanligt vid
den här årstiden och att kunderna inte har börjat köpa
vinterskor ännu. Det är visserligen svårt att avgöra om
det är vädret eller finanskrisen, men jag tror att det beror

på vädret än så länge.
Jan Lindegren, Winab
vikväggar:
– Vi har inte märkt något
annat än det vanliga höstlugnet. Men jag har en oro i
kroppen och vill inte gärna
läsa tidningarna för då blir
jag bedrövad.
Peter Carpelan (m),
kommunstyrelsens ordförande:
– Kommunen påverkas av
finanskrisen genom ökade
räntekostnader för låneskulden. Eftersom de tänkta
köparna till Ekerö Bostäder
har svårt att finansiera köpet
kan vi heller inte lösa den del
av lånet som vi hade hoppats

”Vi märker mest
att vädret har
varit varmare än
vanligt”

på. Vi befarar också minskade skatteintäkter på grund av
lågkonjunkturen och därmed besparingar i våra verksamheter.
Rolf Gustavsson, Gustavshill handelsträdgård:
– Vi märker inte direkt av
lågkonjunkturen, däremot
påverkar vädret hur folk handlar blommor. Vi sålde också
mindre när bensinpriset var
högre, förmodligen för att

kunderna inte vill åka så långt.
Monika Keiller, Svensk
Fastighetsförmedling:
– Det vi märker mest av är
att kunderna får lägre priser
för sina fastigheter. Räntorna
är fortfarande helt okej, men
bankerna har ändrat sin beviljningspolicy radikalt och därför blir det svårare att få låna.
Leif Altner, näringslivschef i Ekerö kommun:
– Inom näringslivet tror
jag att det beror det på vad
man sysslar med hur man
kommer påverkas av finanskrisen. I kommunen finns
det många småföretagare
som jag tror har bättre förmåga att anpassa sig till

sämre tiden. Däremot tror
jag att det kommer att blir
kärvt för dem som arbetar
med att serva andra företag.
Mats Larsson, Ica Supermarket och ordförande i
Mälaröarnas företagarförening:
– Egentligen har vi inte
sett någon försämring än,
mer än kanske en ökad försiktighet hos kunderna och
att vissa kanske väljer fläskkotletter istället för oxfilé.
Men i det längre perspektivet kommer det nog att
påverka oss mer, om den
dåliga ekonomin till exempel leder till att ekeröbor
blir av med sina arbeten.
LO BÄCKLINDER

Hells Angelsmedlem nekas fotboja
EKERÖ I Tomas Dahlén,
ekeröbo och ledande
medlem i Hells Angels
får inte avtjäna sitt
straff med elektronisk
fotboja.
Tomas Dahlen är dömd till
fängelsestraff för misshandel
vid två tillfällen samt för olaga
hot. Kriminalvården har nu
beslutat avslå hans ansökan
om att få avtjäna straffet i
hemmet med fotboja.

Till stöd for beslutet
anfördes bland annat att han
tillhör Hells Angels, “en
sammanslutning som omfattar vissa subkulturella
värden och där organiserad
brottslighet förekommer,
varför det föreligger en
påtaglig fara för fortsatt
brottslighet under en verkställighet.
– Det framgår, med tydlighet att medlemmar av
Hells Angels genom sin

klädsel och andra yttre attribut markerar sitt medlemskap. Dessa yttre attribut
uppfattas oftast som en markering, även kriminell identitet och ett aktivt våldskapital.
Tomas Dahlen har överklagat beslutet.
Hells
Angels är inte en brottsorganisation och hans medlemskap i bör inte påverka Kriminalvårdens bedömning,
anser han.

Kommunens hemsida får beröm
KOMMUN | Ekerö är en
av de endast två kommuner i länet som har
lättläst information på
sin hemsida.
Det anser den statliga stiftelsen Centrum för lättläst.
För fjärde året har
Centrum för lättläst kartlagt
kommunernas websidor.
Årets kartläggning visar
att endast 36 av landets alla
290 kommuner erbjuder

lättläst information, trots att
Riksdagens handlingsplan
säger att alla kommuner år
2010 ska ha lättlästa webbsidor.
– Utan lättläst information
ökar klyftan mellan de som
redan är delaktiga och de
som av olika anledningar är
ovana läsare eller har svårt
för att läsa. Det är ett demokratiskt problem, säger Ulla
Bohman, chef för Lättlästtjänsten på Centrum för lätt-

läst.
Ungefär 25 procent av den
vuxna
befolkningen
i
Sverige läser inte så bra och
man beräknar att 7-8 procent
har riktigt stora lässvårigheter.
Centrum för Lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra
texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är
otränade läsare.

Wiking Herrekipering erbjuder 24/11 - 29/11 2008:

Tag 3 betala
för 2!!!
Vi bjuder på den billigaste varan
(Kan ej kombineras med andra erbjudanden)

WIKING

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

Välkommen!
Wiking Herrekipering, Ekerö Centrum. Tel 560 336 62
Måndag-fredag kl 10-18.30, lördag kl 10-15

u`kkhmfaxbhsx-rd
Ruth. Foto Niklas Alm/Vostro

isba na för all a.

Kom hit hela familjen
Succén är tillbaka! Vi har en härlig isbana på torget i Vällingby City.
parkeringsplatser, öppet
och få en mysig start på julen. 2oo butiker och restauranger, 2 1oo
till 2o.oo alla vardagar. Välkommen !

Vällingby City Mån– fre 1o–2o Lör 1o–17 Sön 11–17
Kfem Mån– fre 1o–2o Lör 1o–18 Sön 11–18
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Länsstyrelsen kritiserar
kommunens överförmyndare
KOMMUN | Vid en rutinmässig inspektion hos
Ekerö kommuns överförmyndare har länsstyrelsen upptäckt ett flertal brister i dokumentationen. Bland annat
anmärkte de på att viktiga tjänsteanteckningar inte har förts och att
vissa uppgifter saknades i en årsräkning.
Länsstyrelsen har ansvaret
för tillsynen över kommunens opolitiskt valda överförmyndare och gör inspektioner årligen. Vid den senaste inspektionen granskades
åtta slumpmässigt utvalda
akter och vissa brister upptäcktes. Till exempel kommenterades bristfälliga anteckningar i ett par ärenden,
att tillgängliga medel inte
hade redovisats i en årsräk-

ning och att en huvudman
inte hade beretts möjlighet
att yttra sig inför en försäljning av en bostadsrätt. I det
senare fallet visade det sig att
det istället var anteckningar
som saknades i ärendet.

”Viktiga tjänsteanteckningar hade
inte förts eller
hade enbart gjorts
för hand”.

Överförmyndaren, tillika
kommunjuristen, Marianne
Ekblom, har som huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och
gode män. Hon tycker att
länsstyrelsens protokoll ger
en missvisande bild av vad
som framkom under inspektionen och vill få uppgifterna
ändrade i länsstyrelsens protokoll.
– Jag har fått kritik för
dokumentationsbrister, men
jag har inte begått några fel.
Det är viktigt att det också
kommer fram att överförmyndaren inte har haft ett

enda anmälningsärende hos
länsstyrelsen på sex år, säger
hon.
Länsstyrelsen har ökat
noggrannheten i sina anteckningar efter tidigare kritik
för att deras dokumentation
har varit sparsam, säger Lisa
Wellenius på länsstyrelsens
förvaltningsavdelning.
– Vi har blivit mycket tydligare med allt vi hittar vid en
inspektion, och i protokollen
redovisar vi numera alla synpunkter vi har utifrån de diskussioner som förs.
Vid inspektionen av över-

förmyndaren framkom även
att verksamheten inte är
ansluten till kommunens dokumentationssystem. Marianne Ekblom säger att det
är valfritt i dagsläget om man
vill föra manuella anteckningar eller inte, och att hon
kommer att anslutas till dokumentationssystemet senare under året.
– Det här är inget som vi
bedömer har någon dignitet
och anmärkningarna är förhållandevis små med tanke
på det stora antal akter som
länsstyrelsen har gått igenom. Överförmyndaren har
rättat till det som har påtalats
och tagit åt sig av kritiken. Vi
ser ingen anledning till ytterligare åtgärder, säger Peter
Carpelan.
LO BÄCKLINDER

Gemensam chef för miljö- och stadsarkitektkontoret
POLITIK | Moderaterna och
folkpartiet i kommunstyrelsen har beslutat att miljöoch stadsarkitektkontoren
ska få en gemensam chef.
Samtliga övriga partier var
till en början emot organisationsförändringen. Emot var
också en enhällig miljö-

nämnd
– Vi vill att i en ekokummun ska man i lugn och ro
kunna fokusera på miljöfrågorna, säger Christina Blom
Andersson (kd).
– Efter en stund kompromissade allianspartierna om
att den nye chefen inte ska ha

stadsarkitektkompetens. Risken skulle annars vara att
byggnadsärenden skulle gå
ut över miljöärendena.
Socialdemokraterna påpekade i en reservation att
också de fackliga organisationerna uttalat sig mot förändringen:

– Vi vill särskilt påminna
om det orimliga i att man
med nyordningen sätter
myndighetsutövandet och
tillsynsfrågorna på miljöområdet på undantag och i en
beroendeställning av stadsarkitektkontor och byggnadsnämnd.

Skapa
julstämning!
$OODMXOHQVEORPPRUIUlVFKDRFKÀQD
Utvalda tillbehör. Välkommen
hit och bli inspirerad.

EKERÖ| En 60-årig ekeröbo fick vänta tre månader på sjukersättning
från Försäkringskassan
och gjorde till sist en
JO-anmälan.
Försäkringskassan gjorde fel,
anser JO. Och Försäkringskassan konstaterar nu att
ärendet inte handlagts korrekt och beklagar detta.
Mannen hade skickat in
sjukintyg.
– Via samtal från För säkringskassan fick jag information om "att även omj ag
nu var sjukskriven så måste
jag stå till arbetsmarknadens

EKERÖ| En 61-årig ekeröbo dömdes i tingsrätten till tre års fängelse
för att under åtta års
tid ha grovt sexuellt
utnyttjat sin minderåriga fosterdotter.
Mannens överklagande till
hovrätten ändrade inte
domen. Ett åtal om långvarig
misshandel av en fosterson
ogillades samtidigt i hovrätten.
Tingsrätten betraktade
båda fosterbarnens berättelser som trovärdiga. Flickans

29 - 30/11 liten
julmarknad i växthuset
där våra gäster
säljer lokalt tillverkade
produkter.
(Tag med kontanter).
Varm korv
med bröd 5:-

%ORPPRU7UlG%XVNDU7LOOEHK|U&DIp
%M|UNYLNVYlJHQ)lUHQWXQD
7HO
ZZZJXVWDYVKLOOFRP

förfogande genom att anmäla mig hos arbetsförmedlingen", vilket jag också har
gjort, berättar mannen för
JO.
– Jag har i skrivande stund
ännu inte kommit på vad jag
skall leva av?
Mannen som har hjärtproblem, är sjukpensionär på
halvtid sedan sex år. Hjärtläkare och läkare på vårdcentral hade långt tidigare via
intyg rekommenderat att
mannen skulle bli sjukpensionär på heltid, något som
också Försäkringskassan blivit informerad om.
IM

Pedofildömd överklagar

Nyhet!

Som vanligt
kommer tomten på besök
lörd. 29/11. Då bjuder han
på kaffe och pepparkakor
samt en överraskning
till barnen.

Öppet: vard 9 - 18, lörd, sönd 9 - 15
Extra öppet till kl 17 den 29 november

Försäkringskassan
gjorde fel, anser JO

berättelse bekräftades av två
vittnen.
Mannen nekar till brottet
och överklagar nu till Högsta
Domstolen. Barnen hade
levt i en lycklig familj utan
problem, hävdade han i
tingsrätten. Han hade aldrig
slagit barnen eller på något
annat sätt antastat dem. Han
har aldrig haft problem med
alkohol. När barnen kom
upp i tonåren blev de kaxiga,
stökiga och olydiga, menade
mannen.
IM

!

"

Besiktigad

Besiktigad

Ekerö Tappsund

Ekerö Lundhagen

För Ekerö ett unikt hus med härlig arkitektur och den gamla charmen bevarad. Vackra takmålningar, murade öppna
spisar och stora sällskapsytor i fil. 8 rok varav 4 sovrum. Källarplan med bl.a gott om förrådsutrymme, tvättstuga,
pannrum med bergvärmepump och stort allrum. Dubbelgarage. Möjlighet att sälja tomten nedanför. Mycket
centralt läge med gångavstånd till bl.a centrum, bad och bussar.

Äntligen ett hus i omtyckta Lundhagen! Endast ett stenkast från Mälaren och sjöutsikt. Välplanerad enplans villa
med nedsänkt vardagsrum och källare som delvis är inredd. Stort kök, vardagsrum med braskamin, 4 bra sovrum
och fint allrum. Nytt helkaklat badrum med bubbelbadkar. Stor tvättstuga, matkällare och bra förråd. Garage.
Södervänd trädgårdstomt med lugnt läge på återvändsgata. Del i brygga med båtplats och badmöjligheter.
Närhet till både skola, dagis, buss och större badplats.

v Boarea: 214 + 122 kvm
v Utgångspris: 8.200.000 kr
v Tomt: 3.816 kvm trädgårdstomt.

Besiktigad

v Hagaringen 3
v Visas söndag den 23/11 kl 13:30-14:30. Välkomna
v Lena Falck 070-759 59 97

Besiktigad

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

v Boarea: 130 + 81 kvm
v Utgångspris: 3.950.000 kr
v Tomt: 1.368 kvm Trädgårdstomt

Besiktigad

Besiktigad

Ekerö Stenhamra

Ekerö Hummelvreten

Ekerö Sandudden

Ekerö Brunna

Stamfastighet för området. Härligt hus med delvis
gammal charm, visst renoveringsbehov. 6 rok varav 3
sovrum. Källare. Stor tomt som är belägen i ytterkant
av ett villaområde. Gångavstånd till skola, dagis, bad,
buss, affär m.m. Ring för personlig visning.

Välplanerad enplans villa med fyra sovrum & extra
allrum. Stort kök med utgång till inglasat uterum.
Vardagsrum i vinkel med tv-rum. Nyrenoverat duschrum med kaklade väggar och klinkergolv m golvvärme
Garage. Bergvärmeanläggning ger låga driftskostnader.

Sjönära och trivsamt kedjehus i bra skick med tillbyggd
entréhall. 4 rok varav 3 sovrum. Stora fönsterpartier
och öppen planlösning ger ett luftigt intryck. Fritt och
insynsskyddat läge med viss sjöutsikt. Carport.

Charmigt hus från 1910 med många vinklar och vrår.
Rymligt kök med matplats, v-rum och tre bra sovrum
varav ett m fungerande kakelugn. Altan under tak samt
altandäck m rund pool. Bra biutrymmen. Stor uppvuxen natur-/trädgårdstomt. Ny jordvärmeanläggning.

v Boarea: 152 + 73 kvm
v Utgångspris: 3.250.000 kr
v Tomt: 2.613 kvm Natur/Trädgårdstomt
v Penselgränd / Koltorpet
v Lena Falck 070-759 59 97

v Boarea: 117 + 77 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Tomt: 767 kvm plan trädgårdstomt
v Hummelvretsvägen 13
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Boarea: 113 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Tomt: 256 kvm trädgårdstomt.
v Singelgränd 10
v Lena Falck 070-759 59 97

v Boarea: 120 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Tomt: 2.305 kvm Natur/Trädgårdstomt
v Brunnavägen 22
v Helene Dahlbäck 08-560 328 40

Besiktigad

Besiktigad

Ekerö Sandudden

Ekerö Träkvista

2:a Ekerö Ekudden

Färingsö Stenhamra

Toppenfint med öppen planlösning och extra inrett
arbetsrum. Kök m köksö, V-rum med braskamin och
utgång till altan på både fram och baksida. Tre bra
sovrum, klk och två helkaklade badrum. Genomgående
ljus, modern färgsättning o fina golv i alla rum. Carport.

Välplanerad en-plans villa m inredd källare och mkt bra
läge i efterfrågat område. Stort v-rum i vinkel, kök m
matplats för ca 6-8 pers. 3 bra sovrum. Kv: med stor
gillestuga m braskamin, bra förråd och garage samt en
avdelning m egen ingång, perfekt för rörelse/kontor.

Trivsamt Brf-radhus i populärt område med liten
trädgård. Visst uppfräschningsbehov. Två uteplatser
med fritt läge. Rymligt kök & öppen planlösning mot
hall. V-rum m parkettgolv & stort sovrum. Yttre förråd.

Trevlig villa med bra planlösning och stor insynsskyddad tomt. 5 rok varav 4-5 sovrum. Flera renoveringar
är gjorda bl.a nytt tak o badrum, viss ytskiktsrenovering återstår dock. Inglasat uterum. I trädgården
finns flera bärbuskar och fruktträd. Garage med förråd.

v Boarea: 115 kvm
v Utgångspris: 2.900.000 kr
v Tomt: 260 kvm plan trädgårdstomt
v Siltgränd 18
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Boarea: 115 + 112 kvm
v Utgångspris: 2.850.000 kr
v Tomt: 1.057 kvm plan trädgårdstomt
v Semestervägen 10
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Boarea: 65,5 kvm
v Utgångspris: 975.000 kr
v Avgift: 4.579 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv.
Dec 2008 är avgiftsfri.
v Ekuddsvägen 22C
v Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

"

Ekerö Närlunda

Ekerö Lundhagen

3:a Ekerö Centrum

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.

Fin hörntomt med lugnt och bra läge i omtyckt och
efterfrågat område. På tomten får ett rymligt 2-plans
hus samt garage och uthus uppföras. Den total
bruttoarean får uppgå till 350 kvm. Tomten gränsar
till fina skogsområden och har endast några minuters
promenad till skola, dagis, buss och fin badplats.

Ljus o trevlig hörnlägenhet högst upp i fastigheten.
Stort kök med matplats för 6-8 pers och utgång till
balkong i söder. Vardagsrum med parkettgolv och två
sovrum varav det ena är delbart. Centralt och bra läge
med närhet till all service och fina promenadvägar.

v Utgångspris: 2.400.000 kr
v Tomt: 999 kvm Natur/Trädgårdstomt
v Bigårdsvägen 8
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Utgångspris: 2.150.000 kr
v Tomt: 1.035 kvm Trädgårdstomt
v Hagens Backe 24 B
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Boarea: 79,5 kvm
v Utgångspris: 875.000 kr
v Avgift: 5.716 kr/mån inkl värme, vatten o kabel-tv
v Tegelbruksvägen 3 A, 2 tr
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Boarea: 140 + 15 kvm
v Utgångspris: 1.995.000 kr
v Tomt: 769 kvm plan trädgårdstomt
v Havrevägen 1
v Lena Falck 070-759 59 97

.U KAN DU
FyRSiKRA DIG MOT
DUBBLA BOENDE
KOSTNADER
3E VkR HEMSIDA
WWWMAKLARRINGENSE
FyR MER INFORMATION
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Efter julmarknaden lägger Närlunda trädgårdsprodukter ner.
Därmed går ett av Ekerös sista anrika trädgårdsmästerier i graven.

Jan och Anna-Lena Faléus stänger igen trädgårdsbutiken för gott. Vad de ska göra härnäst har de ingen aning
om, men Janne fortsätter med blomsterarrangemang till begravningar. Lilla bilden: Närlunda Trädgårdsprodukter
under storhetstiden, med sex växthus och stora odlingsarealer.
Namn: Jan och Anna-Lena Faléus
Gör: Trädgårdsodlare, blomsterhandlare
Bor: Närlunda, Ekerö
Favoritställe på Mälaröarna: Prästutholmen,

Munsö, där vi hyr ett fritidshus.
Vill ändra på: Gör något år trafikkaoset
Oanade talanger: Janne är jättebra på att mecka
med bilar, Anna- Lena älskar att laga mat.

De drar sig till minnes när butikens
alla kunder sprang och letade efter
äldste sonen, som då var i tvåårsåldern. Han hittades sovande längst bak
i firmabussen.
– Men jag saknar många äldre ekeröbor. Dom kunde verkligen berätta,
säger Jan Faléus.

Eller kanske inte. Jan och Anna-Lena
Faléus är inte särskilt tydliga på den
punkten. ”Vi har inga planer” säger
de vagt och samstämmigt. Sälja av
mark till villatomter och bli rika? Sälja Närlunda trädgårdsprodukter startahela klabbet i befintligt skick till des på 30-talet av Jan Faléus farfar
hugad trädgårdsmästare?
Karl-Sigfrid Eriksson. Jordgubbar,
– Vi tar ett trappsteg i taget, det har gurkor, meloner, äpplen odlades då
varit en lång process med att säga upp vida runtomkring, där idrottsplatsen
anställda och annat, säger Anna-Lena och radhusen ligger idag och i sex
Faléus.
växthus. Innan han sålde av mark till
Detta är för en
en växande tätort,
gångs skull ett dubbel- ”Hade vi varit 20
hade han som mest
porträtt. Visserligen år yngre, hade vi
17 anställda.
kallas etablissemanget
Därefter tog Jan
i folkmun för ”Jannes tagit banklån,
Faléus pappa, även
blommor”. Men det installerat berghan döpt till Karlhar inte bara varit värme eller pellets
Sigfrid, vid. Det var
Janne, de har hela och försökt göra
han som ändrade
tiden varit två om det.
till
stället lite roligare.” familjenamnet
– Vi har jobbat ihop
Faléus. Det fanns för
lika länge som vi har
många Eriksson i
varit gifta – i 40 år,
branschen så det blev
säger
Anna-Lena
för rörigt med förFaléus.
växlingar, tyckte han.
Skälet till nedläggningen är förstås
dålig lönsamhet. Oljepannan slukar Pappa Karl-Sigfrid odlade tulpaner
det mesta av vinsten.
och fick i övrigt sin försörjning
– Hade vi varit 20 år yngre hade vi genom att sälja trädgårdsprodukter i
tagit ett banklån, installerat bergvär- Årstahallarna för sex mälaröodlares
me eller pellets och försökt göra stället räkning.
lite roligare. Men nu börjar vi närma
Jan och Anna-Lena Faléus tog över
oss pensionsåldern.
1968. De startade butiken, först i liten
skala längst bak i växthuset, sedan
utvidgade de vartefter till att omfatta
Så här i efterhand är det svårt att
avgöra vem som har sagt vad. Likt hela växthuset. Pappa Sigfrid avled i
många par som hållit ihop länge, fyl- 60-årsåldern, men farfar Karl-Sigfrid
ler de i varandras meningar och korri- gick omkring som en hustomte i företaget ända in i 85-årsåldern
gerar varandras minnesluckor.
Ingen av de tre sönerna är i branDe skrattar ofta och gärna. Det har
varit många goda skratt genom åren, schen. Visst inte på grund av ointresse, säger Jan Faléus. En av sönerna
säger de. Vi har haft så himla roligt.
jobbade i företaget under sex år, men
Åt vad till exempel? Berätta…
– Vi har tystnadsplikt, påstår Anna- bytte sedan bana.
– Det är jag glad för. Han insåg att
Lena Faléus.
Det är klart. Blomsterförsäljning lönsamheten var för dålig, säger Jan
kan vara ett känsligt värv, Det gäller Faléus.
– Vi tackar alla våra kunder. Men
för blomsterhandlaren ofta att pricka
in en passande symbol till någon av det ska bli skönt att slippa slita i vår,
livets dramatiska höjdpunkter: kär- sju dagar i veckan till sent på kvällen.
Jan Faléus passar på att få lite gratislek, död, bröllop, dop.
– Jag brukar plocka ihop det som jag reklam.
– Begravningar kommer jag att
tycker är snyggt, sen får kunden säga
fortsätta med och jag kommer att köra
ifrån, säger Jan Faléus.
– Jag försöker vara lyhörd och i hela Storstockholm. Skriv det, säger
känna in vilken sorts människa jag har han.
framför mig, säger Anna-Lena Faléus.
INGELA MÆCHEL

www.toyota.se

Auris SR till kampanjpris!
5-D, 1,6 manuell, utrustad med lättmetallfälgar, ACC
och CD-växlare. Ord. pris 177.000: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 säkerhetsstjärnor i Euro NCAP. Välkommen in!

jpris:
Kampan

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.

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.europeiskamotor.se

Priserna gäller endast hos Coop Konsum to m 30/11 2008 eller så länge lagret räcker.
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Nu har Konsum Färingsö´s medlemmar
fått sin traditionsenliga julcheck i brevlådan. Den ger 10% på ett samlat köp
och gäller ända till den 14/12.
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Förr och nu med
Folkrörelsearkivet

Festivalverket fixar största festen
MÄLARÖARNA | Den nybildade föreningen
Festivalverket siktar
skyhögt med sina festivalplaner från start.
Planeringsarbetet för Mälaröarnas första ”riktiga” ungdomskulturfestivalen, på
Skå flygplats i sommar, är
redan i full gång. Föreningen
Festivalverket består i nuläget av tolv medlemmar, med
representanter från kommunens alla högstadieskolor,
samt några från UMR, Ungdom mot rasism. Man räknar
dock med att fler arrangörsugna ungdomar från öarna
ansluter sig till Festivalverket
när det blir känt vad som är
på gång.
Enligt de stadgar, som spikades den 27 oktober, är föreningens syfte att ”arbeta för

Några medlemmar firade Festivalverkets tillblivelse med tårtkalas
främjandet av ett levande
musik- och kulturliv för
unga i Ekerö kommun samt
att vara demokratisk och
jämställd i sitt förhållningssätt. Föreningen ska arrangera konserter, festivaler och
andra evenemang med hög
kvalitet.”
– Vi vill satsa på en bred
och stor flerdagarsfestival
med camping. Nu gäller det

att få till ett bra koncept, med
etablerade artister blandat
med Rookies på väg att slå
igenom samt lokala band,
som lockar publik långt
utanför Stockholmsregionen. Vi vill också få med programpunkter såsom olika
DJ:s, musik från olika genrer,
poetry slam, dans, skateuppvisning, workshops, debatter
och mycket mer, säger Erik

Glaad.
Idén till att bilda en festivalarrangörsförening började gro efter festivalen ”Ung
in the park” i Ekebyhovsparken den 17 augusti, vilken
var den första i sitt slag på
Mälaröarna där ungdomarna
själva, i samarbete med
Ekerö kommun, stod för
arrangemanget. Visserligen
blev det ingen större ung-

domsinvasion, men mer smaken till att arrangera
något riktigt stort hade
väckts hos arrangörerna.
Efter att inledningsvis ha
lotsats fram av kommunens
nya ungdomscoach Ann
Birging deltog ungdomarna i
enarrangörskurs. Därefter
har de haft flera möten med
olika arrangörskollegor med
stor festivalrutin. Bland
andra har producenten för
Trästocksfestivalen i Skellefteå festivaltipsat om vad
de har lärt sig under de 17 år
som de har hållit på.
– En dragardröm vore att
få ekeröbon Agneta Fältskog
att sjunga en sång, säger Ann
Birging som nu lämnat över
det fortsatta planeringsarbetet till Festivalverket.
OVE WESTERBERG

Meningslös vandalisering i Ekebyhov
EKEBYHOV | Vandalisering riktad mot ideellt
drivna föreningars
anläggningar och lokaler gör att många gratisarbetande eldsjälar
börjar tröttna.
En av de senast drabbade är
ungdomsföreningen Repet
som driver en replokal för

unga musiker på Mälaröarna
nere i Ekebyhovskolans källare.
– Under hösten har vår
lokal blivit utsatt för skadegörelse ett antal gånger. I
början av november så saboterade man exempelvis tre
stycken bilar som stod precis
utanför lokalen. Bilarna tillhörde medlemmar i Repet,

som var inne i lokalen och
övade. En vanlig syn är också
att fönsterrutorna till lokalen
är krossade. För några veckor
sedan så kastade man sten på
lokalens fönster så att de
krossades när medlemmar
fanns i lokalen. Vi har ledsnat på att arbeta ideellt för att
ungdomar ska få det bättre,
och sedan mötas av att man

vandaliserar det vi har byggt
upp, säger Oscar Briland
som tillsammans med
Martin Rask under våren
2005 tog initiativet till att
starta föreningen Repet,
med syfte att ge möjlighet
till ungdomar att spela rock i
en gemensam replokal. För
det initiativet fick de Ekerö
kulturnämndens ungdoms-

ledarstipendium 2007.
Vandaliseringen i form av
klotter och annan förstörelse
har under lång tid bland
annat drabbat föreningarna
som finns längs Ekebyhovsdalen. Repet, Ekerö TK,
Märk, Mälarö SOK och
MASK har alla utsatts för
skadegörelse.
OW

STENHAMRA | Det har
blivit en tradition att
Mälaröarnas Folkrörelsearkiv uppmärksammar ”Arkivens dag”
med en allmän träff i
Stenhamra bibliotek,
denna gång den 6
november.
Även i år var huvudnumret
att visa bilder om
”Mälaröarna förr och nu”.
För att tydliggöra
Mälaröarnas förvandling
visade Anders Öberg bilder
från förr, hämtade ur föreningens arkiv, och jämförde dessa med nytagna foton
av samma motiv.
Förändringen har främst
skett från att tidigare försörjt Stockholm med jordbruks- och trädgårdsprodukter, tegel, sand, gatsten och is.
Båtar och färjor stod för
transporterna tills landsvägstrafiken tog över.
I dag torde Mälaröarna
höra till en av Stockholms
mer exklusiva ”sovstäder”
som förser staden med
arbetskraft och rekreationsmöjligheter.
Ekerö-Munsö Hembygdsförening bidrog till
kvällens tema genom att
sätta upp en del av de skärmar som de hade på sommarens utställningen om
”Träkvista förr och nu”.

Bredband,
vad ska jag
välja?
ERIK
ER
RIK OLSSON FFASTIGHETSFÖRMEDLING
ASTIGHETSFÖRMEDLING AB

Ring

B i n ä r d at a A B
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Bredband,
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för mig?
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Detta vackra arkitektritade parhus av G
Gert Wingårdh
Wingårdh bjuder två uteplatser
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genomtänkta materialval och tr
e sovrum
sovru
um på samma våningsplan. Området
barnen.
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B i n är d at a A B
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Kan jag
installera Win
XP på min
dator?
Ring

B i n ä r d at a A B
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Installera
/ köpa
server
Ri ng

GÄLLSTA
GÄLLST
TA BYGRÄND 4 ÖPPET HUS SÖN 30/11 KL. 12.00-16.00
12.00-16.00 OMVISNING MÅN 1/12 KL. 18.30-19.00

B i n är d a t a A B

(0
Erik Olsson Fastighetsförmedling AB
B | Sveavägen 147 | Telefon:
Telefon: 08-5555 1300
1
| www
www.erikolsson.se
w..erikolsson.se
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Mälarö GK Skytteholm
God Jul
Julklappstips: Ge bort
4 GREENFEECHECKAR,
betala endast 990:(värde 1 800:-).

08-560 233 36

www.malarogk.se

Juniorsponsor 2009
3 500:-

“Prova-på-golf“

)KÊMQWÌSBHPMGBOEFKVOJPSFSHFOPNBUULÚQBWÌSU
GÚSNÌOMJHBKVOJPSTQPOTPSQBLFU

7ÊMLPNNFOUJMM#BSLBCZHPMGIBMM
EFOEFDFNCFSLMo
*OTUSVLUÚSQÌQMBUTHFSEJHUJQTSÌE

'ÌUJNNFTMFLUJPO NBYQFSTPOFS 
TBNUTU(3&&/'&&$)&$,"3

Skytteholm

(3"5*4

WFOMÌOBWLMVCCPSPDICPMMBSJOHÌS
"ONÊMFSUJMMLBOTMJFUTFOBTUEFDFNCFS

08-560 236 00
www.skytteholm.se

BLUJWJUFUFStHPMGtLPOGFSFOT
Välkommen till Skytteholm 2:a advent!

SÖNDAGEN DEN 7 DECEMBER är det Julmarknad i vår loge kl 12.00–16.00. Tomten kommer
RFK KlOVDU Sn RFK SRQQ\ULGQLQJ ÀQQV I|U DOOD
barn. I Skyttegården serverar vi Julbrunch 275:- i
två sittningar kl. 11.30 och kl. 13.30. Julbrunchen
innehåller ett urval av julens goda delikatesser.
-XOERUGI|UJUXSSHU|YULJDWLGHUULQJYnUERNQLQJ
%RNDERUGSn0HULQIRUPDWLRQSn
www.skytteholm.se

Varmt välkomna till ett julpyntat Skytteholm!

Skytteholms apelsin
och rödbetsgravade lax
1 kg lax
0,5 dl strösocker
0,5 dl salt
1 msk grovmalen vitpeppar
250 gr rödbetor
2 st apelsiner + skalet
Koka rödbetorna med skal i saltat
vatten tills de blir mjuka. Skala rödbetorna och dela i klyftor. Rosta rödbetorna i ugnen med lite olja på, i 175°C
ca 15 min. Riv skalet av apelsinerna och
pressa ur saften i en bunke. Skär rent
laxen och lägg i en plastpåse, blanda salt,
socker och vitpeppar och slå i påsen. Lägg
sedan i rödbetorna, apelsinsaft och skal.
Knyt ihop påsen och lägg in i kylen. Vänd
påsen en gång om dagen för att få en
jämnare gravning.

Mälarö Golfbutik

0708-18 18 37
www.jiva.nu
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KOM OCH PROVA
BARKARBY GOLFHALL!
Slå för ½ priset
Ta med annonsen, gäller 1 timme
vid 1 tillfälle tom 31/12–08.

Mälarö Golfbutik/JiVA Golf har ett brett sortiment, kunnig personal, personlig service och
engagemang. Vi har även Garanterat Lågt Pris.
Under vintern finns vi som vanligt i:

REAHELG 29–30/11 i Barkarby
Golfhall. Upp till 70 % rabatt!

VÅRENS GOLF RESOR med JiVA Golf

VARMA VÄNLIGA BARKARBY GOLFHALL på GiURY+lUNDQGXIRUWVlWWDWUlQDUHDI\QGDRFKKLWWD
Q\KHWHUQD LQI|U  0HU RP |SSHWWLGHU RFK XW
bud vad gäller 6+23/(.7,21(5.856(5 och
5(625 hittar du alltid på vår hemsida www.jiva.nu.

Academy. Endast åtta platser kvar.

Välkomna önskar Anna och Jan-Ivar med personal!

Dessa erbjudanden gäller tom 21/12–08.

RABATT PÅ NYHETER i vinter
10 % på 2009 års nyheter
15 % på kurser & lektioner (Boka & betala)

Skytteholmsviken på Ekerö – Det är här allting händer!
Anta utmaningen!
Mälarö GK Skytteholm
söker nya krögare inför
säsongen 2009. Intresserad?
Ring kansliet 08-560 233 36

08-560 233 36 ZZZPDODURJNVH
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Tveksamma affärer kring Svartsjö slott
FÄRINGSÖ | Svartsjö
slotts arrendator är
indragen i flera konkursbon med stora skulder till kronofogden.
Enligt en av konkursförvaltarna misstänks
hon och hennes med
sambo också för att ha
fört över stora belopp
till sig själva.
Fastighetsverket, som
delsponsrar hyran med
skattepengar stöder sin
hyresgäst.
Det var 2006 som Tina Flink
via sitt företag Colderose AB
skrev kontrakt med Fastighetsverket om hyra av Svartsjö slott samt flera intilliggande byggnader, bland dem
den så kallade Parkvillan, där
det tidigare fanns ett kafé.
Årshyran på en knapp miljon kronor var kraftigt
sponsrad av Fastighetsverket
ända fram till hyrestidens
utgång: fram till slutet av
2008 med 840 000 kronor
per år, 2009 med 720 000
kronor per år och 2010 med
600 000 kr0onor per år.
Fastighetsverket
har
genom åren, ända sedan slottet övertogs från Kriminalvårdsstyrelsen, hållit flera
entreprenörer under armarna. Två tidigare fick ge upp
när det inte gick att hitta
någon lönsamhet i verksamheten. Tina Flink var den
tredje och hon hade inför
starten ett kraftfullt stöd av
viktiga lokala aktörer i kommunen.
Hennes intentioner när

kontraktet skrevs var att
verksamheten skulle “stå på
tre ben”: Åmells möbler,
skulle förse slottet med tidsenligt möblemang och samtidigt fungera som ett ”show
room” för Åmells. De två
övriga “benen” skulle bestå
av gourmetmat samt barockmusik.
Men i december förra åretgick Åmells möbler i konkurs. Tina Flink var då via
Colderose AB majoritetsägare. Hon hade avgått som vd
för Åmells, men i styrelsen
satt vid konkurstillfället
hennes sambo Rauno Nyberg.
Fastighetsverket
valde
fortsatt förtroende för sin
entreprenör.
– Det finns ingen koppling
till Åmells. Slottet arrenderas ju av ett helt annat bolag,
Colderose. Jag hade en diskussion med Tina Flink strax
före jul och jag måste ju tro
på vad hon säger, sa Rolf
Karlsson, Fastighetsverkets
förvaltare på Svartsjö slott
till MN i januari.
Konkursförvaltaren KjellOve Andersson på Andersson & Barmoro, som i slutet
av september lämnade in en
förvaltningsberättelse till
Nyköpings tingsrätt är av
motsatt uppfattning:
– Affärstransaktioner har
skett mellan bolaget och tre
närstående bolag, Matista
AB, Matista Kommanditbolag och Colderose AB,
konstaterar han.
Med “närstående” syftar
han på att Matista AB har

”Det rör sig inte
om entreprenörer
utan om hyresgäster och för hyresgäster gör vi ingen
upphandling”

haft Tina Flinks sambo
Rauno Nyberg som vd.
Rauno Nyberg sitter också
med i Matista Kommanditbolags styrelse. I Colderose
AB är det Tina Flinks bror
Thomas Flink som är styrelseordförande. Han är också
kommanditdelägare i Matista kommanditbolag.
Tina Flink har tidigare
varit vd för Matista AB. När
hon efterträddes av sin bror
fanns hon kvar i bolaget som
konsult.
Konkursförvaltaren menar nu att en närmare utredning måste göras om flera
belopp som på olika sätt trollats med i bokföringen: 96
000 respektive 89 000 kronor som hade överförts till
Tina Flink, en kreditering på
381 909 kronor som inte gick
att härleda i bokföringen och
tre aktieägartillskott på sammanlagt 450 000 som tagits
ut av Tina Flink.
Konkursförvaltaren konstaterar: “Återtagandet av
aktieägartillskotten om 450
000 kronor kan enligt konkursförvaltarens
mening
bedömas som olovlig vinstutdelning eller någon annan

form av olovlig kapitalanvändning. På grund härav
samt den stora varulagerdifferensen kan det finnas
anledning anta att någon i
bolagets styrelse är skyldig att
utge skadestånd till konkursgäldenären enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen.”
– En utlösande orsak till
Åmells konkurs var en felsatsning på en butik på
Karlavägen, där hyresvärden
vägrade lösa kontraktet. På så
sätt uppstod en hyresskuld
på drygt en miljon kronor till
hyresvärden John Mattsson
AB. Det var Mattsson AB
som ansökte om konkursen,
säger
konkursförvaltare
Kjell-Ove Andersson.
Vidare fanns i konkursboet
en skuld till kronofogden på
närmare en halv miljon kronor.
– Hon använde sin position i företaget till att möblera upp slottet, sa en anställd
på Åmells strax efter konkursen, vid samtal med MN.
Åmells har nu sålts till en
grupp anställda som bildat
bolag.
Någon årsredovisning för
Åmells fanns inte efter 2005.
Inte heller någon revisor.
Redovisningen
hade
skötts av Matista AB. I april i
år gick öven Matista AB i
konkurs med skulder på över
6 miljoner kronor.
Matista Kommanditbolag,
det tredje bolaget som enligt
konkursförvaltaren varit
indraget i pengaförflyttningar – har en skuld på över tre
miljoner kronor registrerad

hos kronofogden. Colderose
AB har sedan den första
februari en ny styrelse.
Ordförande är dock fortfarande Tina Flinks bror
Thomas Flink.
Ett nystartat bolag “med
samma uppsättning styrelseledamöter som Colderose
AB vill nu ta över kaféet i det
framtida
visningscentret
inrymt i Karamellan: Drottningholms Slottscafé AB.
Enligt Fastighetsverket är
kontraktet för kaféet ännu
inte underskrivet.
Lutar det åt att det blir
Drottningholms Slottscafé
AB som hyr in sig?
– Jag vill inte kommentera
detta, säger Anders Ahlberg,
fastighetschef Kungliga Slott
på Fastighetsverket.

Någon upphandling i konkurrens har inte skett för
vare sig Svartsjö slott eller
kommer att genomföras för
kaféverksamheten i Karamellan, säger Anders Ahlberg.
– I båda fallen rör det sig
inte om entreprenörer utan
om hyresgäster och för
hyresgäster gör vi ingen upphandling över huvud taget,
säger Anders Ahlberg.
– Vi har ingen anledning
att ifrågasätta nuvarande
hyresgäst på Svartsjö slott.
Man måste skilja på person
och företag och företaget
Colderose AB har skött sig
och betalat hyror till oss på
ett alldeles utmärkt sätt.

INGELA MÆCHEL

Hemliga rum – nästan alltid
Enligt kontraktet med
Fastighetsverket ska
Svartsjö slott vara
öppet för allmänheten.
Det ska också användas som
museum, utställning, och
tillfälliga evenemang som
konserter, bröllop och julmarknader. Huvudbyggnaden ska vara tillgänglig för
allmänheten.
Det är den – för den som
förbeställer
en
guidad
gruppvisning för 2500 kronor eller betalar minst 40
000 kronor i hyra för en privat fest.
Fram till och med i våras
var slottet öppet för allmänheten den sista söndagen i

varje månad.
Anders Ahlberg känner
inte till att detta öppethållande har upphört, säger han.
Hur ser du på att en delvis
skattefinansierad verksamhet är så pass sluten för allmänheten:
– Jag har ingen anledning
att diskutera detta med
media. I så fall tar jag upp det
med hyresgästen, säger Anders Ahlberg.
– Det är jättetråkigt om
Statens Fastighetsverk inte
kan hålla slottet öppet för en
bredare allmänhet i en större
utsträckning, kommenterar
Lisa Lunde, nämndansvarig
för Ekerö kommuns kulturkontor.

Stenhamra Hälsocentral - Din vårdcentral på Färingsö!

Vi har fått tillökning!
Vi hälsar barnläkare Bengt Jorming välkommen till oss!
Ring 560 477 00 om du vill boka tid hos våra läkare, sköterskor
eller för vaccinering, även telefontider bokas på detta nummer.
Öppet alla vardagar 8.00-17.00, även mellan jul och nyår!
Alla är välkomna!
Besök gärna vår hemsida; www.stenhamrahalsocentral.se
Vår adress är Vallviksvägen 12, 179 61 Stenhamra
Öppet vardagar 8.00-17.00.Tel: 560 477 00. Återbud: 560 477 10
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TELEFON 29 07 40

Utökade
öppettider:
Vardagar 7-20
Lördagar 12-16
DROP IN
för vaccination
vardagar och
lördagar

!
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Djurklinik
Ny digital röntgen, Eget Lab, Medicin och Kirurgi

Foderbutik
Hills, Eukanuba och Royal Canin samt djurartiklar

Telefon 29 07 40

Ulvsundavägen 152

(mittemot Bromma flygplats)

www.brommadjurklinik.se
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Fyra barn i taget får två gånger i veckan lära sig det mesta som är värt att veta om hästar. Ovan t v: Grim Bäcklinder till häst tillsammans med Maja Frisk. I bakgrunden Klara Borin till häst, assisterad av Ulrika Smedmark och ledd av Ida Langels. Ovan th: Ida Langels. Nedan: Ulrika Smedmark visar Grim Bäcklinder och Maja Frisk hur hästen ska tränsas.

Fritids på Hästis
MUNSÖ | På Munsö
skola kan barnen i förskoleklassen och ettan
välja ett annorlunda
alternativ till Fritids en
dag i veckan. För dem
som vill kommer Ulrika
Smedmark och hämtar
på skolan, tar med dem
till sitt stall och lär dem
allt om hästar.
Det doftar sågspån, hö och
varm häst. Fyra fnittrande
sexåringar ryktar och kratsar
hovar, kånkar sadlar och
träns, och över alltihop vakar
Ulrikas Smedmarks uppmärksamma ögon. Två eftermiddagar i veckan går hon de
dryga femtio meterna från
stallet till skolan och hämtar
de barn som anmält sig till
Hästis. Tillsammans går de
sedan tillbaka till stallet för
en timmes samvaro med
shetlandsponnyerna Nettie
och Lillan.
– Till en början handlar det
om att de ska lära sig hantera

hästarna och själva kunna
sadla och tränsa. Sedan är det
viktigt att de lär sig hästens
signaler och kan se om den
till exempel är arg, då hämtar
de en vuxen, berättar Ulrika
Smedmark.
Barnen gillar verkligen
upplägget med att de själva
förbereder hästarna och
leder varandra när de rider
runt på ridbanan eller på en
tur i skogen. Teori varvas
med praktik och de får lära
sig allt från vad hästar äter till
vad de olika ridvägarna på
ridbanan heter.
Ulrika Smedmark finns
strax intill hela tiden och styr
upp om något oväntat händer.
– Det är positivt för barnen
att få vara med djur, få vara
nära dem och ta ansvar. De
växer mycket av att övervinna den lilla rädsla de flesta
har till en början, och är jättestolta över att våga. Det här
är en väldigt populär aktivi-

”Det finns inget
som går upp mot
att se ett barn
trava för första
gången. I stort
sett alla skrattar
så de kiknar”

tet och sjuttio procent av barnen fortsätter att ta ridlektioner efter det att de har gått på
Hästis.
Det hela började när Ulrika
Smedmark och hennes
sambo köpte hans föräldrahem, med tillhörande stall
och betesmarker, för fem år
sedan. Sonen Pontus tröttnade efter ett tag på sin shetlandsponny och Ulrika
Smedmark började fundera
över vad hon skulle göra
med den. Hon hade hört att
det fanns Hästis i södra
Stockholm och blev sugen på

att starta något liknande. Till
en början var grupperna
större och hon hade medhjälpare, men nu är det som
mest fyra barn i varje grupp
för att hon ska kunna ha full
kontroll över både barn och
hästar.
Det är en livfull atmosfär på
gården och där finns gott om
djur. Förutom ett tjugotal
hästar spatserar det omkring
ett sextiotal höns, två tuppar,
kaniner, katter, en get och en
hund. Ulrika Smedmark sliter hårt med att sköta stallet
och djuren från morgon till
kväll, men hon tycker att
belöningen är värd jobbet.
– Det finns inget som går
upp mot att se ett barn trava
för första gången. I stort sett
alla skrattar så att de kiknar
när de känner att de skumpar
fram och tillbaka och inte har
samma kontroll som när de
skrittar.
Själv började hon rida som
barn, men blev snabbt aller-

gisk och var tvungen att
sluta. I femtonårsåldern hade
allergin växt bort och hon
kunde återuppta sitt intresse
igen, och sedan dess har hästar utgjort en stor del av hennes vardag.
Ulrika Smedmark är en välkänd figur på skolan där hon
kommer traskande i ridbyxor
och ridstövlar. Barnen ropar
glatt hennes namn och vill
veta vilka som ska följa med
henne till stallet just den
dagen.

Fritidspersonalen på skolan är också positiv och de
har listor på vilka barn som
ska följa med vilken dag. För
många föräldrar är Hästis ett
uppskattat alternativ som
gör att barnen kan delta i en
fritidsaktivitet under den tid
som de annars skulle ha varit
på fritids, och de kan hämta
nöjda, trötta och glada barn i
stallet bredvid skolan när de
kommer från jobbet.

LO BÄCKLINDER

S PA R E N E R G I O C H G E N Y T T
LIV TILL DIN ÖPPNA SPIS!
Visst är det mysigt att elda i en öppen spis. Men hopplöst oekonomiskt
ur värmesynpunkt. Installera en kvalitetskassett från Keddy istället så
förvandlar du snabbt och enkelt din öppna spis till en effektiv och säker
värmekälla. Mysfaktorn behåller du tack vare stora glasluckor.
Upptäck mer på www.bastuspecialisten.se
Priser inkl. standardmontering i Sthlms-området. Angiven månadskostnad
avser betalning på 24 månader inkl. aviavgift 30 kr/mån och uppl. avg. 395 kr.
Angivna priser gäller under november månad.

Keddy 510.

Keddy 110 spröjsade dörrar.

Keddy 510 panorama.

Pris monterat 15.000:- 700:-/mån.

Pris monterat 14.000:- 655:-/mån.

Pris 15.350:- 715/mån.

Täckgaller extra utrustning.

Karlsbodavägen 19A, Bromma. Tel: 08-445 14 10, Fax: 08-445 14 25. Öppet: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15.

ODELIUS.

I butiken finns också Ebba paljett lila och blå (419 kr), Orion slim 60 guld/silver (569 kr), Töa röd och vit (519 kr)
Beatrix 44/72 silver/glitter, guld/glitter, vit/glitter, röd/glitter (179 kr/249 kr) Beatrix 90 vit/glitter, röd/glitter (349 kr)
Galaxy slim 60/80/118 röd och vit (229 kr/389 kr/439 kr), Olivia brons/guld, Brons/silver (419 kr)

50 andra nyheter från 99 kronor!

SNÖFLINGA pryder vinterfönstret långt efter julen är över.
Handgjord i papper döljer den en stjärna i stjärnan.
Kom in och upplev den i butiken!
Vit eller röd, diameter 64 cm, 519 kr

Bergslagsvägen 260 i Bromma, tel 08 37 37 07

ÖSTERÄNGS

TRÄDGÅRD

J–
u l bJulblommor
l o m m o r t i l l l å g med
a p r i s ehög
r o c h kvalitet
h ö g k v a l i t–
é!

En riktigt God Jul önskar vi alla nya & gamla kunder!
Välkomna in i Växthuset!
ÖSTERÄNGS
TRÄDGÅRD

TELEFON: 08-560 205 46

Telefon: 560 205 46
ÖPPETTIDER:
Öppettider:
09.00 – 18.00
Vardagar
9-18, lördag & söndag 10-14
Vardagar
10.00 – 15.00
Lördagar
– 15.00
Söndagar
Julafton11.00
fram
till kl. 13.00

X
Mot
Adelsö

Så här hittar du till oss!

Hur i allsina dar kan jag var så helgalen att jag
semestrar på en alldeles vanlig Mälarö?

V

Lika fina
JULGRANAR
som förra året

ÖSTERÄNGS TRÄDGÅRD
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i har samma problem, min gamla journalistkollega och
konkurrent, Kerstin Kåll och jag. Under 40 år, berättar
Kerstin i sin kolumn i MN, har hon envisats med att bo på
Ekerö och jobb-buss-pendla varje dag till Stockholms

Vi öppnar
för säsongen
onsdagen
den 26 november!
Överraska personal
och kunder – beställ
våra julgrupper!
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Tappström

City.
Fast nu är hon pensionär och slipper det dagliga pendlandet. Kan
lugnt stanna kvar på sitt Ekerö och njuta av Ekerö Royal Swing, luncherna på Ekebyhov och allmänt högkulturella evenemang på ort
och ställe.
Ändå hamnar hon fortfarande i en egendomlig försvarsposition
när hon inför inbitna stockholmare ständigt måste förklara varför
hon är så urbota tokig att hon envisas med att bo kvar ända ute på
Ekerö.
Och inte flytta till Stockholm där allting händer.
– Jag försöker argumentera för mitt val av boplats med lokalpatriotiskt skryt, erkänner Kerstin.
Och jag, som är sommarboende på Svartsjölandet, Färingsö, Färentuna sedan 23 år tillbaka, sitter på sätt och vis i precis samma båt.
Inför sommarpendlande vänner till Österlen, Fårö och inte minst
konstiga små öar i Stockholms Skärgård, dit det är ett litet helsicke
att ta sig, måste jag nämligen ständigt försvara mig:
hur i allsina dar kan jag var så helgalen att jag semestrar på en alldeles vanlig Mälarö? Bara 3,5 mil från
Stockholm? Vid en blaskig gammal Mälarvik?
Jag brukar inte direkt börja med att förklara att det
är väldigt skönt att slippa coctailpimplandet i Torekov, förhandsbokandet av båtplats på de ständigt
sprängfyllda Gotlandsbåtarna eller krånglet med att ta
sig ut till alla dessa överreklamerade öar i skärgården.
Nej, jag gör som Kerstin: ägnar mig åt stillsamt lokalpatriotiskt
skryt.

Hellre
Färingsö
än Fårö

Sundby
skola
ICA
Nyckelby

Q8

Nibbla
koloniområde

Julafton fram till 13.00

Statoil

Ekerö kyrka

iå

Julinspirerad
brunch

Söndag 7 och 14 december

Pris: 265:- per person inkl. kaffe och juice,
barn 0-6 år gratis, 6-12 år halva priset.
Tomten kommer med klappar till barnen.

Välkomna!

D

et dräller förstås inte av exklusiva butiker med handgjord choklad ute på Väntholmen heller – men det finns
gott om hemgjorda kolasorter på Färingsö marknad
varje höst. Och dito flädersaft!
Att skogen dräller av kantareller, vildhallonsnåret av hallon läckrare än Hötorgets och att superläckra ängschampinjoner på min
egen gräsmatta kryllar varje augusti och för alltid fått mig att rata
fadda köpe-champinjoner är ett annat plus.
Liksom en och annan kräfta, uppfiskad ur hemlig Mälarvik…
Min journalistkarriär på Sydsvenska Dagbladets (numera nedlagda) Stockholmsredaktion har regelbundet fört mig till de exklusiva auktionshusen på Östermalm och alltid berett mig stort nöje.
Ming-vaser, Haupt-byråer, Zorn-etsningar och annat smått och gott
i miljonklassen har passerat revy inför publikens och mina hänförda blickar.
Men nog kan auktionshusen längs Fina Gatan dänga sig i väggen
när det drar ihop sig till sommarauktion vid Högby lada intill Färentuna kyrka! Det är ju här som de verkliga fynden görs, fjärran från
kräsna uppköpare och antikvitetssnobbar: tre gamla höräfsor plus
en trasig köksvåg för 20 kronor, två 60-tals köksstolar och en låda
hemvirkade grytlappar för 40 kr eller en snöplog och en målning av
älg i motljus av okänd mästare för 60 kr!
– Eller 20 kr för hela biddevitten, som han brukar locka med, den
gemytlige auktionsförrättaren med Vegamössan på svaj.
Mitt främsta fynd vid Högby lada: Nordisk Familjeboks ”Uggleupplaga”, 28 band för 10 kronor! Det var innan ”lägstabudet” höjdes till 20 kronor…
På Svartsjölandet klagar vi alltså inte på nöjesutbudet eller jippofrekvensen, även om vi varken kan skryta med Medeltidsveckor
(Visby) eller hästderby (Falsterbo, eller är det Jägersro?).
Vi trivs alldeles utmärkt med Wendtholmendagarna, Färingsö
marknad eller en stilla pub-afton på Ölsta Folkets Hus.
Och sedan vi fått pizzeria i Kungsberga och äkta
thailändsk grönsaksodling en bit därifrån förstår vi
inte alls vitsen med att resa ända till Fårö för att semestra.
Eller till Österlen.
Lena Rainer

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

Vänligen boka bord på tel 08 624 55 00
Frösundaviks allé 15, Solna

Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck, som
nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som dock har
stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett inlägg i
kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom de åsikter
som där framförs. Intresserad? Innan du fattar pennan, hör av dig
till till redaktionen på 08-560 358 00.

Ekerö Vårdcentral informerar
Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00
Kvällsmottagning: måndag och torsdag för akuta besök kl 17-20
Tidsbokning via telefon 560 375 00
Läkare:
Dr Ulla Puolakka, Dr Monica Möller, Dr Kjersti Veholmen,
Dr Shireen Rahman, Dr Claes-Göran Lundberg, Dr Olof Thilander,
Dr Majid Darafshi
Distriktssköterskorna: 560 375 00
Vaccinationsmottagning: 560 375 00
Diabetessköterska: 560 375 30 måndag och onsdag 9.30-10
Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 687 78 60,
Klädesvägen 12 plan 2, Bromma, (bredvid systembolaget)
Vi erbjuder:
Hälsoundersökning
Vaccinationer
Råd, behandling vid viktproblem
Diabetesmottagning
Tillgång till specialistläkare
Intyg
Anhörigstöd
Vi nås även via vårdguiden Mina Vårdkontakter
Fax 560 375 49 Återbudstelefon 560 375 70

Ekerö Vårdcentral
Bryggavägen 8 plan 2, 178 31 Ekerö. www.ekerovardcentral.se
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Läslust i skolan

Ida Buxbaum, trea fr v, representant i Ekebyhovskolans biblioteksråd, förklarar för kompisarna i
klass 5 hur det går till att önska nya böcker till skolbiblioteket.
SKOLOR | Skolbibliotekens missionerande för
att öka skolelevernas
läslust fick i några skolor efterlängtad extratid
på Nationella Läsdagen
den 13 november.

Ekebyhovskolan utnyttjade
läget maximalt med att bjuda
på mängder av lässtimulerande aktiviteter under
rubriken “Hela Skolan Läser”. Man toppade med besök
av barn- och ungdomsförfat-

tarna Petter Lidbeck och
Magnus Nordin.
I skolbiblioteket skapades
väggtidningar och poesibingo, och på önsketimmen
fick eleverna önska inköp av
sina favoritböcker till skolans

bibliotek. Flera läsundersökningar som gjorts bland barn
och ungdomar i Sverige
under senare år visar på en
påtaglig nedgång av både läsvana och förmågan att förstå
vad man läser. För att gå på
tvärs mot den trenden satsar
biblioteken på alltfler programpunkter som lockar till
skönlitterär läsning.
– Vi vill bana väg för att
eleverna ska få med sig
många berättelser, sagor,
myter och läsupplevelser
under sina skolår. En av våra
huvuduppgifter inom folkoch skolbiblioteken är ju att
främja läslusten hos alla
mälaröbor, säger Cecilia
Bengtsson, samordnare för
skolbiblioteken.
– Det är lite unikt att vi har
skolbibliotek i alla kommunens skolor samt skolbibliotekarier i alla högstadieskolor, säger Lennart Lundblad,
chef för kulturenhet och bibliotek.
OVE WESTERBERG

Snurrigt kubistiskt i nyöppnade galleri Granit
STENHAMRA | Naturligtvis var det en stenhamrabo, Oscar Linde, som
var förste utställare när
galleri Granit i Barnens
eget bibliotek i Stenhamra invigdes den 16
november.
– När jag fick höra att det
skulle öppnas ett nytt galleri
i Stenhamrabiblioteket och
fick erbjudandet att var den
förste att ställa ut sade jag ja
på en gång och satte igång
under sommaren. Barnens
eget bibliotek i Stenhamra
håller ju på att bli lite av ett
vardagsrum för många barnfamiljer och det här med att
ha galleri, filmvisning och
andra kringaktiviteter i ett
bibliotek gör ju att aktiviteterna genererar varandra,
säger galleri Granits premiärutställare Oscar Linde.
Motiven som han haft på
skisser och i tankarna under
lång tid fick nu anledning att

Fyra aquareller av T. Aulin framfördes av Tora Carron, violin,
och Benjamin Kaufeldt, piano. Från vänster ses konferencier
Ingeborg Klose Åkesson och kvällens slottsguider Ebba
Lindström och Olivia Tingvall.

Försenad succékonsert
EKEBYHOVS SLOTT |
Mycket uppskattat men
försenat höll unga musiktalanger från Mälaröarna
äntligen sin Jubileumskonsert i Ekebyhovs slott
den 8 november, åtta veckor efter Ekebyhovs slotts
25-årsjubileum den 14 september.
Planerna hade fått kastas om
rejält när kungaparet kring
midsommar lite oväntat
meddelade att de gärna deltog i 25-årskalaset. En av
programpunkterna som då
fick stryka på foten var just
ungdomarnas Jubileumskonsert.
Upprättelsen den 8

november blev en succé
med mersmak för den
publik som fyllde Wrangelska salen. Svårspelade verk
av de stora klassiska mästarna framfördes med stor
känsla. En och annan felton
från musikerna översågs av
den imponerade publiken.
Dessutom bjöds det på
sopranaria, duettsång och
diktuppläsning.
– Det här hoppas jag att vi
snart kan göra igen. Att följa
de talangfulla musikernas
utveckling regelbundet vore
fantastiskt, säger slottets
största eldsjäl och initiativtagare till konserten
Veronika Cornils Berg.
OW

Oscar Linde i galleri Granit
överföras på duk. Resultatet
blev färgglada bilder med
roliga former i lite snurrig
kubistisk stil i olja och akryl.
– Jag har även andra stilar

och målar både i akvarell och
tecknar en hel del. Jag fyller
många anteckningsblock när
jag sitter i långa möten.
Till vardags jobbar Oscar

Linde som bild- och So-lärare på Träkvista skola.
Utställningen visas till
mitten av januari.

Se till att du syns!

Däckspecialisten!
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Prisvärda paket på webbsidor
Copywriting och layout för utskick
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• Nokian

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

Andreas Lavota spelade stycken ur Cellosuiterna av J.S. Baach.

SFÖ

RBU

N

www.midgardmedia.se
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VECKANS ERBJUDANDEN
HEL FÄRSK LAX, Sjöboden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,90 kr/kg
GOUDA OST, Delimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,90 kr/kg
LÖSGODIS, Godisprinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 kr/kg
CLEMENTINER, Spanien / Marocko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90 kr/kg
APELSINER, Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90 kr/kg
TOAPAPPER, Lambi 12-pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90 kr/st
SVENSK KÖTTFÄRS, Stockholm Butikskött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,90 kr/kg
VI Matskeppet, Mälarö Torg 5,178 30 EKERÖ, Telefon 560 388 60. Öppettider: Måndag - Fredag 9-20, Lördag - Söndag 10-19.
Erbjudandet gäller t.o.m. 7 december eller så långt lagret räcker.

Mäklarhuset Ekerö
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Kort butiksflytt i Svanhagen
Lagom till Mälarö
Skydds 20-årsjubileum
nästa år flyttar butiken
in i före detta ICA-butiken knappt 100 meter
bort.

detta ICA-butiken första
gången hängde almanackan
kvar på mars 1983, samma år
som butiken flyttade till
Svanängen. Så det blir en hel
del renovering innan vi är
redo att flytta in. Bland annat
ska vi bygga ihop garagelängan med den gamla
butiksutbyggnaden
från
1947. Eftersom varken
detaljplan eller planerat
kommunalt VA ännu inte
anlänt till Svanhagen har vi
dessutom varit tvungna att
investera i ett eget miljövänligt reningsverk. De två
översta våningarna har vi
tänkt hyra ut som kontor,
säger Martin Siönäs som
2002 tog över Mälarö Skydd
efter Curt Larsén.

Många färingsöbor som passerar Svanhagen har funderat över vad som är på gång i
den gamla butiken som stått
öde sedan den lades ner 1983.
Plötsligt har det blivit full
hantverksaktivitet för att
rusta upp inför Mälarö
Skydds entré i början av
februari.
Främsta orsak till att man
vill lämna de gamla lokalerna där man huserat i 20 år är
trångboddheten och att få
äganderätten till företagslokalerna.
– När jag klev in i den före

OW

Mimmi Dubén bjöd för andra gången in till en helkväll med modevisning och mycket mingel i restaurang Jungfrusund den 11 november.

Modefest i Jungfrusund
Att modevisningar ligger högt på mångas
önskelista visade sig
återigen när Mimmi
Dubén för andra gången
bjöd in till en helkväll i
restaurang Jungfrusund
den 11 november.

Till årets modevisning tog de
200 biljetterna slut på några
dagar. Intresset var också
stort från flera av Mimmi
Dubéns butik By leia d:s
större klädleverantörer, som
också gärna ville vara med.
– Det hela började med en

Välkommen
till

JUL
BORDET

överraskning för publiken,
en magdansös som uppträdde till exotisk livemusik.
Precis som förra året så ville
jag på det här sättet tacka och
inspirera alla mina fantastiska kunder. Årets upplaga
hade även lockat ett antal

män, även om det var en
”ladysnight”, säger Mimmi
Dubén.
Förutom huvudnumret
bjöds det på mat, dryck och
mycket mingel, helt enkelt
en kväll där nya och gamla
bekantskaper knöts.

Martin Siönäs vid sin senaste investering.
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TEL 08-560 35 000
Boka årets julmiddag på Sånga-Säby
Jul på Sånga-Säby

Herrgårdsjul

Medeltida Julagille

En traditionell julmiddag
som inleds med ett
glas glögg

Njut av en klassisk
Julmiddag i en
unik miljö

Avnjut ett medeltida
julagille på värdshuset
”Den galne galten”

470 kr / person

625 kr / person

860 kr / person

(375 kr exkl. moms)

(500 kr exkl. moms)

(688 kr exkl. moms)

10-300 personer

6-12 person
er

Sånga-Säby Kurs & Konferens, 179 96 Svartsjö
Telefon: 08. 560 480 00, info@sanga-saby.se

20-70 personer
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Starkt erbjudande
på värmepumpar från IVT

Ditt lokala
byggvaruhus med
den personliga
ser vicen!

Köp värmepump och få en
exklusiv Espressomaskin
Erbjudandet på Siemens espressobryggare TK65001 gäller för privatpersoner vid
köp av IVT PremiumLine, IVT Optima samt IVT Greenline upp till 17 kW vid order
tecknad 1/9-30/11 2008. Leverans av espressobryggare senast 90 dagar efter
installation och erlagd betalning. För medverkande återförsäljare se vår hemsida,
lokala avvikelser kan förekomma. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller
bytas mot ekonomisk kompensation. Siemens garantivillkor gäller.

www.ivt.se

Klara, färdiga, spar!
Luftvärmepumpen för svenska krav.
Alltid installerad
och klar i ditt hus!

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

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

Svårt slå hål på Förbifartsmyten

T

änk att det är så svårt att slå
hål på en myt! Förbifart
Stockholm är inte lösningen
på trafikproblemen i stockholmsregionen. Det planerade vägbygget påverkar varken bilköerna i
centrala stan eller i ytterområdena.
Forskarna anser till och med att Förbifarten är rent stockholmsfientlig.
Ingen tjänar på Förbifarten och alla
får långt till allting.

“Förbifarten påverkar varken bilköerna i centrala stan eller i ytterområdena”
DET FRAMKOM tydligt i TV-pro-

Det finns tre möjligheter; Förbi- gift är att bygga vägar och uppfattfarten, Diagonal Ulvsunda och ett ningen är att bilåkandet är en rättighet
kombinationsalternativ. Det senare som ska tillgodoses till varje pris. Det
handlar om förstärkning av nuvaran- råder dock olika uppfattningar om
de vägar, förbättrad kollektivtrafik vägens lönsamhet. Forskarna menar
och trängselavgifter.
att man måste ta hänEn mer hållbar trafiksyn till miljöaspekterInte ens Örelösning alltså – inte
na, något som Väg bara för bilresenärerna
sundsbron eller verket ogärna diskuteutan för alla resenärer.
rar. Och därmed kan
tunneln under
Varför inte göra en
myten om den goda
Hallandsåsen
utredning om kollektiFörbifarten få leva
va lösningar för spårvidare.
når upp till
bunden trafik, båt- och
Förbifart Stockholm
Förbifartens
färjetrafik, minibussar,
är ett av de största vägomfattning
snabblinjer och tvärprojekt som planeras i
linjer? Berörda komvårt land. Inte ens
muner skulle tjäna på ett mer rörligt Öresundsbron eller tunneln under
trafiknät. Istället klamrar man sig fast Hallandsåsen når upp till Förbifartens
vid Förbifarten.
omfattning, vare sig det gäller den
ekonomiska storleken eller ingreppen
i kulturlandskapet. Vägverket räknar
VÄGVERKET GÖR ALLT för att hålla
myten vid liv. Man ger ut påkostade med att byggandet kommer att kosta
informationsbroschyrer som distri- oss omkring 25 miljarder men medger
bueras till alla hushåll och inbjuder till att slutsumman nog blir betydligt
informationsmöten. Men det är en högre. Tja, vi kan ju jämföra med
ensidig information. Vägverkets upp- Norra Länken som ursprungligen

grammet Uppdrag Granskning nyligen där man granskade Vägverkets
utredning om Förbifart Stockholm.
Men myten har slagit rot hos många
och går inte att rubba trots argumenten som talar för något annat. Och
visst är det svårt för oss som dagligen
ser bilköerna växa att förstå sammanhangen. Något måste såklart göras för
framkomligheten i en stadsregion
som ständigt växer. Förbifart Stockholm verkar dock inte vara den lösning som alla väntar på.
I TV-PROGRAMMET fick flera utreda-

re och forskare komma till tals. Och
tydligare än så här kan det inte bli.
Forskarna är ense om att det inte går
att bygga bort trafiken. Tvärtom visar
all erfarenhet att nya leder innebär allt
fler bilar på vägarna. Jämför med
Södra länken, där trafiken tidvis står
helt stilla i tunneln. Restiden har här
fördubblats på fyra år. Vi måste
spräcka myten om det goda med
Förbifarten och fundera på alternativa
lösningar.
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DET HAR SKRIVITS mycket om

Förbifart Stockholm, inte minst här i
Mälaröarnas Nyheter. Men trots att
nya argument mot vägen lagts fram
återkommer förespråkarna envist till
samma uppfattning: Vägen är bra för
oss på Ekerö. Det blir som ett mantra,
men mer tro än vetande. Sakliga
debatter är bra. Idén med Förbifart
Stockholm är snart föråldrad. Forskarna har börjat snegla på ny teknik och
den lösning som väljs för trafiksituationen i vår region måste hålla även
om tjugo, trettio år.
Så låt oss slå hål på myten om det
goda med Förbifart Stockholm.
Använd Mälaröarnas Nyheter som
debattforum! Än är det inte för sent
för friska idéer.

Gunilla Lindberg
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skulle kosta 2 miljarder. Den summan
blev under arbetets gång höjd till 6
miljarder och är nu uppe i 11 miljarder!
Uppdrag Granskning har anmälts
till Granskningsnämnden av Stockholms Handelskammare. Man anser
att programmet var alldeles för ensidigt och partiskt, att programmet utelämnade viktiga fakta och argument.
Må så vara, men programmet tog upp
nya vinklingar av Förbifart Stockholm
som inte diskuterats tidigare. Och ska
man hårddra det så är väl både
Vägverket och Stockholms Handelskammare partiska. Vägverket ser ensidigt på trafikproblemet och Handelskammaren företräder när ingslivet i
Stockholms och Uppsala län.
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Amaryllisutställning
22 november – 15 december
TULPANENS HUS
Åkeshofs trädgårdar
Tel. 08-37 40 20. www.tulpanenshus.se
Vardagar 10-18. Lördag - söndag 11-16
Entré 60:- (ord) Pens 40:-. T-bana Åkeshov

Alverbäcks Blommor
40 år på Ekerö!
Vi har under de här åren byggt
upp Sveriges största odling av
julens lökväxter!
Vi firar med att erbjuda
gå 2, betala för 1 på Amaryllisutställningen på Tulpanens Hus.
Tag med annonsen!
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Tjuvfiske, konserver och frysteknik
FEMTIO ÅR SEN | Tjuvfiskare förstör näten för
fiskaren på Korsudden. I
Bergvik producerar en
nu svunnen konservfabrik för högtryck och på
en trivsel-kväll får
Färingsös husmödrar
lära sig hantera en
modernitet: frysboxen.
Vid Bergvik ligger 1958 en
”hypermodern” konservfabrik med 40 anställda och
egna personalbostäder.
– Fyra ton gurkor i timmen
lägger vi in för närvarande
och ungefär lika mycket rödbetor. Och en stor nyhet är
att vi i år börjat tillverka såväl
rödbets- som legymsallad,
berättar fabrikör Otto Bergstrand för Mälaröarnas Nyheter.
– Omkring 300 tunnland
kontraktsodlingar har företaget för närvarande, fördelade på Gotland, Blekinge,
Öland samt östra och västra
Skåne.
– Att vi har våra odlingar
spridda över landet är en ren
säkerhetsåtgärd. Skörden
kan slå fel på en del håll men
någonstans blir det alltid god
avkastning.
Trädgårdsodlareföreningen
arrangerar för andra året i rad
”Blommor till de gamla”.
Handelsträdgårdsmästarna
infann sig vid middagstid på

Färingsöhemmet.
Solen
sken och flaggan var hissad,
berättar Mälaröarnas Nyheter. Det var Sixten Gillberg, Långskär, Karl Walberg, Lyckås, fröken Ebba
Johansson, Rosenborg och
fru Ester Johansson i Kumla
som överlämnade blommor.
Och så bjöds på kaffe, bullar
och tårtor till musik av
Färentuna spelmanslag.
Tjuvvittjarna förstör näten
för fiskaren på Korsudden i
Svartsjö.
– Sexton nät har jag fått
totalt sönderslitna av tjuvvittjare i sommar. Jag har
legat på pass hela nätter för
att söka få fast nidingarna,
dock utan resultat. Men så
fort jag åkt till stan har de
varit framme och rafsat till
sig fisken. Näten är så förstörda att det inte lönar sig
att reparera dem, säger fiskaren Erik Gustavsson.
– Nog för att det tjuvfiskats förr, men då gick tjuvarna mer varsamt tillväga, och
även om näten var tomma på
fisk, så var de i alla fall hela.
Erik Gustavsson anser att
skadegörelsen har givit
honom ett avbräck på fem
ton fisk.
Och polisens insatser ställer han sig skeptisk till.
– Hamnpolisens motorbåt
Silvergrogg har varit här

några gånger, men besöken
har varit fullständigt meningslösa. Inga fiskare har
kontaktats. Motorbåten har
åkt runt lite på måfå utan att
poliserna haft den minsta
aning om fiskegränserna,
säger Erik Gustavsson.
”Färingsöfruar lär frysteknik”, skriver Mälaröarnas
Nyheter. Det är Färingsö
husmodersförening som
under en trivselkväll i SångaSäbyskolan får djupfrysta
proukter demonstrerade för
sig. En instruktion i frysboxens skötsel får husmödrarna
från en frysboxindustri. En
pristävling och avsmakning
av frysta produkter ingår i
programmet.
En tidigare trivselkväll har
fruarna fått lära sig ”den
svåra konsten att sköta en
camenbertost” av en konsulent från Mjölkcentralen.
Sex husmödrar från
Färingsö och Ekerö har deltagit i den utbildningskurs
för hemsamariter som anordnad av landstinget och
Stockholmsdistriktet
av
Röda Korset.
– Det råder för närvarande
stor brist på hemsamariter,
säger distriktssköternskan
syster Marta i Färingsö. Hittills
har vi haft omring ett 15-tal i
tjänst på Mälaröarna, men det
räcker inte på långt när.

SÅLD

SÅLD

VILLA EKERÖ GÄLLSTAÖ

VILLA EKERÖ NÄRLUNDA

Vacker villa från 2005. Hela 130 kvm
altan med fritt läge. 159 kvm innehållande
3 sovrum, sällskapsrum samt 2 våtrum.
Underbart ljusinsläpp och rymd, som
högst en takhöjd om 4,5 m. Täljstenskamin och bastu. Varmbonat garage.

Representativ och smakfullt renoverad
villa, totalt 330 kvm. 4-5 sovrum.
Spännande planlösning i husets hjärta
med takhöjd om 4,80 m. Glasat rum med
öppen spis och utgång till stor solig
terrass. Stor härlig trädgård. Garage.

ADRESS: SYRENVÄGEN 5 VISAS: SÅLD!

ADRESS: NÄRLUNDAVÄGEN 33 VISAS: SÅLD!

SÅLD
VILLA EKERÖ NYCKELBY
Gedigen trävilla anno 1870, 194 kvm
belägen i lantlig idyll. 3-4 sovrum. Renoverat in i minsta detalj. Väl fungerande
kakelugnar, vedspisar och öppen spis från
originalåret. Rymligt lantkök med matsal.
ADRESS: NYCKELBY GÅRD, RÖDA LÄNGAN VISAS:
SÅLD!

SKA DU
SÄLJA DIN
BOSTAD?
Kontakta oss
för rådgivning
och värdering.
SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA
TELEFON 08-807600

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
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• Välkommen att skriva
en lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare
desto större chans att
komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn,
adress och telefonnummer.
• Skicka din text till
insandare@malaroarnasnyheter.se.
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Insändare”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad
som lämpar sig som
insändare och även att
korta inläggen.
• Traditionella tackannonser hänvisar vi till vår
privata annonsmarknad.

Alliansen hotar allemansrätten
Regeringen föreslår, att låta
kommuner planera bort strandskyddet genom den kommunala
översiktsplanen. Detta trots att
undantagen och dispenserna
bara blir fler och allmänheten får
allt svårare att njuta av våra
stränder.

reglerat i miljöbalken, som anger ett
strandskydd inom hundra meter från
stranden. Men ändå ligger var sjunde
byggnad i Sverige inom 100 meter
från en strand. Detta på grund av alltför generösa dispenser.

Miljöpartiet vill inte se denna försvagning av strandskyddet och har i
Stockholms län som enda parti röstat
emot förslaget.
Vi som bor på Ekerö söker oss
under den ljusa delen av året ner mot
stränder för att bada, promenera eller
kanske plocka bär. Allt fler upplever
obehag att privata personer begränsar
tillgängligheten genom stängsel,
bryggor eller bodar. Strandskyddet är

REGERINGENS MOTIVERING till
förslaget är att kommuner ska kunna
göra ekonomisk vinst genom att tilllåta strandnära bebyggelse vid områden som ”finns över”. Visst finns det
strandområden i vårt län som vore
möjliga att undanta från strandskyddet utan större problem för allemansrätt eller biologisk mångfald. Men var
finns garantin för att enskilda kommuner tar hänsyn till eller har kunskap om exempelvis biologisk mångfald?

Om förslaget röstas igenom av
regeringen innebär det att en
skyddsvall brister i dispensgivningen. Det ökande exploateringstrycket på våra strandområden
borde istället leda till ett förstärkt
strandskydd med tydlig lagstiftning
och bättre tillsyn. Norge stärker just
nu sitt strandskydd efter att ha låtit
kommuner fått sköta strandskyddet
och sett hur det lett till en överexploatering. Naturskyddsföreningen
fastslår att strandskyddet inte är
lämpat för kommunal hantering och
att förslaget är ett hot mot allemansrätten.

personer och företag som vill bygga
vid vatten och när bebyggelse väl
skett kan ingreppen inte återställas.
Vi föredrar dagens villkor där varje
kommun måste söka dispens från
Länsstyrelsen, som är en oberoende
aktör med stor kompetens kring
strandskyddfrågor. För att säkerställa den biologiska mångfalden
med de arter som är beroende av
strandmiljöer, och för att efterleva
allemansrätten förespråkar vi försiktighet när det talas om lättnader i
strandskyddet. Våra strandområden
är alldeles för viktiga för att låta
kortsiktiga vinstintressen styra.

VI I MILJÖPARTIET är mycket
måna om att skydda strandnära
områden. Ofta är det kapitalstarka

– Stig Marklund
Mp

Nya hyresrätter innan man säljer Ekerö bostäder
DEN ALLMÄNNA informationen och frågestunden i
Herman Palmsalen i Stenhamra tisdagen den 21 oktober 2008, gällande försäljningen av Ekerö bostäder,
blev en öppen fråga vad gäller
försäljningen, en fråga av stor
dignitet, som berör så många
kommuninnevånare. Tack
vare en klar redogörelse från
kommunalrådet Peter
Carpelan, fick vi åhörare en

bild av nuläget och anledningen till försäljningen.
Klara besked, pengar och
ideologin. Sälja till högsta
möjliga pris, för att kunna
betala tillbaka lånet på 400
millioner
Förhandlingarna borde gått
fortare när vi visste om den
kommande finanskrisen,
enligt Peter Carpelan, tänk att
få låna den kristallkulan. Men
kanske den mest brännande

frågan är: hade man rätt sammansättning av säljkåren?
Frågorna är många, många
med mig tolkade kvällens
svar från Alliansen – vi
kommer att bygga hyresbostäder, innan vi säljer ut Ekerö
bostäder.
Någon garanti kunde vi
kommuninnevånare dock
icke få. Centern kunde inte ge
någon garanti, men väl förorda småhushållslägenheter

för alla, ung som gammal. Kd
visste med besked att dagens
ungdom vill och kommer att
få bostäder i Ekerö och
Stenhamra centrum, för det
hade han hört på byn ?
Fp hänvisade till de privata
hyresvärdarna, med billigare
hyror än Ekerö bostäder, som
en lösning på bostadsbristen,
för bristen är ett fakto.
För att undvika ett reapris
på Ekerö bostäder, låt kun-

nigt folk sköta försäljningen,
när den än blir av. Möjligen
kan då även Fp ingå, men i
förhandlingar må man vara
lyhörd och ödmjuk inför sin
köpare! Den framtoning som
Fp visade under själva mötet
gav inga positiva signaler,
som såväl behövs i ett säljsammanhang.

–Observer

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?

JULMARKNAD

Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.

I år har vi öppet alla f yra adventshelgerna

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

Vi finns på Gällstaö, Ekerö
Tel. 560 353 00 w w w.hant verksstallet.nu

I advent
Lördag och söndag 12.00-16.00
Lördag den 13 december kl. 13.00
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...”Ja,
il och slutar
t
med en bussf
del inbrot
”Det börjar
nu blir en
det? Om det na tar bussfilen
vad slutar
s att tjuvar
så får vi hoppa
DARE

| 24 INSÄN
och åker fast."

BY
I NYCKEL
tapSTJÄRNAN i Idol men förlorade ochpå
tippad
siktar hon
Hon var seger sugen för det. Nu
nda
| 6 PROFILEN
pade ingalu
e garden!
Madison squar

RALLT! kommun som vår
MUSIK ÖVE
pass liten
entuatt en så
Wigh i en
Leif
Det är unikt
liv, skriver
rikt musik
MNEN
har ett så
a. | 14 KOLU
siastisk krönik

GRÖNT t den gröna
GGAR har
nu erövra
NIO FLA
lor
och
förskolor
tre försko
det nu sju
Ytterligare
anlagt är
blivit miljöflaggan. Samm på Mälaröarna som
skolor
två grund
. | 18
certifierade

Nu finns vi även på Ekerö,
för dig som inte vill lämna ön.
Vi befinner oss på Jungfrusunds Marina.
Varmt välkommen!

Tel 08 - 560 313 31

Kontakta Annika eller Theresa
på telefon 560 333 90.
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Bryggavägen 133, www.naprapaternaekerö.se

Trött på att ha ont? – Låt en Naprapat hjälpa dig!

www.malaro.com/mn
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Skånberg och Gunilla
Tovatt sitt ansvar och går in
med egna medel för att
rädda det konkursdrabbade
företaget? Mån tro om de
känner ett personligt
ansvar för att några blir
arbetslösa, när en företagare inte orkar med politikerna längre? Eller skall
konkursen ytterligare spä
på bankkrisen och arbetslösheten?
Politiker skall inte ge sig
på näringar som de inte
begriper något av. Om de
nödvändigtvis vill kontrollera försäljningspriser är
det bättre att gå på loppis
och där kontrollera att ingenting säljs för billigt. Det
vore något för Krister
Skånberg och Gunilla
Tovatt, samtidigt som de
inte sätter käppar i hjulet
för dem som behöver ett
arbete för att försörja sig.
Kanske vi inte tar oss riktigt ur finanskrisen förrän
politiker och tjänstemän
förstår, att de bär ett ansvar
för sitt agerande. Vi borde
ha ett system där politiker
och tjänstemän inte kan
sätta käppar i hjulet för
småföretagare. De stora
klarar de ändå inte av.

MED ANLEDNING AV
Mälaröarnas Nyheters artikel
om Adelsö krog så finner
Öpartiet sig mer eller mindre
tvungna att göra ett litet förtydligande för att minimera
missuppfattningar och ryktesspridning.
Enligt stadarkitektkontoret är Adelsö krogs ärende i
själva verket två separata
ärenden.
Det ena är själva utbyggnaden av krogen för att kunna
ta emot fler gäster inomhus.
Det ärendet ska tas upp i
byggnadsnämnden nu under
december, därav stilleståndet
i byggandet eftersom något
bygglov ej givits.
Det andra är köpet av de

5000 kvm mark som var
uppe till beslut i kommunfullmäktige i oktober och
som återremitterades av ett
enat kommunfullmäktige.
Den slutliga återremissen
föreslogs av kommunstyrelsens ordförande moderaten

Peter Carpelan. Anledningen
till att ärendet återremitterats är att någon egentlig värdering av marken inte gjorts.
Nu kommer en sådan värdering att göras. Av handlingarna framgår att avslut för
försäljningen är satt till 2009

Ja tack, håll mig i handen!

05 01. Vi i Öpartiet hoppas
att ärendet snabbt kommer
upp till beslut så att den
ursprungliga tidsplanen kan
följas.
Sist men inte minst så är
det viktigt att komma ihåg,
att Öpartiet bildades bl a för
att ta till vara ytterområdena
och deras utveckling. Vi vill
på alla sätt stötta Adelsös
utveckling men alla politiska
beslut måste grunda sig på
korrekta underlag. Det är en
förutsättning för en fungerande demokrati.

– Desirée Björk
på uppdrag av Öpartiet

Till irriterad!

REPLIK

REPLIK

Signaturen ”Kramas i trafiken!”, erbjöd sig hålla min hand så jag kunde köra försiktigt. Så att jag inte skulle dra på och köra fort till den planerade färjan från Färingsö,
på småvägarna där bilar inte kan mötas och barn leker. Men lugn ”kramas i trafiken!”, jag och fler med mig börjar ta vårt förnuft till fånga och inse att färjeföreslaget
är opraktiskt och trafikfarlig. Synd bara någon i kommunhuset verkar ha fastnat för
just denna sträcka. Men samtidigt är inget bestämt så planerna kan ändras eller
läggas till handlingarna som ett hugskott. Om politikerna så vill. Det finns bättre
alternativ. Utred dom Ekerö kommun! För en färja till vore bra. Med tillfartsvägar där
jag inte behöver blir stressad av mötande barn, djur och jordbruksmaskiner på smala
passager. På vägar där jag inte behöver att ”Kramas i trafiken!” håller mig handen.

– Gull Olli

Hur kan du tro att denna kommun ska
fixa lekplatser för hundar när man inte
ens gjort det för människobarn? Vill man
som förälder med små barn besöka en
lekpark, utan att tränga sig på där enskilda
bostadsområden fixat egna privata
lekplatser, är det till att lämna öarna och
besöka Stockholms alla fantastiska
parker. Och sedan en sak till, kopplingstrång gäller hela året!

– John Falkenberg

– Småbarnförälder och hundägare
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Korrekta underlag grund för politiska beslut

Politiker utan gränser
ÅTERIGEN LÄSER vi om,
hur gränslöst okunniga och
omedvetna en del politiker
är. Några miljöpartister vill
stoppa småföretagandet, i
detta fall Adelsö Krog, och
får stöd av socialdemokraterna.
Vi kommuninvånare
baxnar, därför att vi har
hört om en pågående
finanskris, som har sin
grund i att banker lånat ut
för mycket pengar, som det
inte finns teckning för. Nu
säljs en bit mark till ett pris,
som köpare och säljare
kommit överens om och
baserat på vad köparen
räknar med att verksamheten skall klara. När reglerna
är sådana att några politiker
kan stoppa en sådan affär, är
det fel på regelverket.
För ett par månader sedan läste vi om att Asknäs
Krog skulle slå igen, därför
att ägaren inte orkade med
tjänstemännen i Ekerö
kommun. Något stöd av
politikerna fick tydligen
inte Asknäs Krog. Asknäs
Krog likaväl som Adelsö
Krog ligger bra till, stör
ingen och flera har sin försörjning därav. Om Krister
Skånberg och Gunilla
Tovatt får bestämma köpeskillingen för fastigheten
och höjer den så att verksamheten inte bär kostnaderna, känner då Krister

| tyck!
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Efterlängtad vinst efter 15 förluster
ISHOCKEY I Efter femton raka förluster fick Skås hockeyherrar i
division 1 D äntligen till en trepoängare när de besegrade Trångsund med 1-3 den 16 november.
Den rekordlånga förlustsviten och nio
poäng upp till närmaste konkurrent väcker dock inget större hopp om att Skå nu
ska börja klättra i tabellen.
Tio omgångar kvarstår, så den snåla tilldelningen av bonuspoäng som laget
eventuellt missar när fortsättningsserien
tar vid klarar man sig förhoppningsvis
utan. För avgörandet om Skå behåller sin
plats i hockeyns finrum sker i vinterns
drabbningar. Men då måste man minska
misstagen, spela rejälare och med större
marginaler.
– Under de senaste veckorna har vi

KORT OM SPORT

varit jämnstarka med motståndarna
under större delen av matcherna. Men
under fem-tio minuter har vi rasat på
grund av egna misstag. Bland annat har vi
förlorat sudden fyra gånger. Nu har vi
flera stöttespelare på ingång så jag tror att
vi bara kan bli bättre. Tack vare att vi har
ett så bra samarbete med Ekerö på A-lagsnivå kan vi numera hjälpa varandra med
spelare åt bägge hållen. Med tanke på de
fina förutsättningar som finns på öarna,
med två hallar och gott om träningstider,
ska vi kunna ha lag i både ettan och tvåan.
Men då krävs att samarbetet mellan klubbarna kryper ner i åldrarna och att vi
höjer seriositetsnivån på träningarna för
ungdomslagen, vilket inte är detsamma
som att satsa på elitverksamhet, säger lagledaren Per Wernström.

SKÅ FOTBOLL I Skå IK:s
fotbollsherrar har stora
förhoppningar om att få en
gratisbiljett till division 4,
trots att man bara kom trea i
division 5 M. Hopslagningen av två lag i fyran har friställt ytterligare en plats i
serien. Stockholms fotbollsförbund kniper dock om
skådrömmen och hänvisar
till deras avgörande möte i
slutet av november.

Skås Martin Fjällby kör över Nackagäst. Martin
återfinns på en imponerande fjärdeplats i diviOW sion 1 D:s poängliga.

EIK på badmintonmission
BADMINTON I Badmintonentusiasterna på Mälaröarna har hittills levt
ett ganska undanskymt
liv. Nu ska det bli ändring på det.
Kalle Brunnberg, som är
relativt nytillträdd på ordförandeposten i Ekerö IK
Badminton, vill att fler ska
upptäcka den snabbaste
racketsporten. I dagsläget är
det 60 aktiva spelare i sektionen, så det finns gott om
plats för tillökning.
– Vi gör en nysatsning på
badminton på öarna. Dels
siktar vi på att seniorlaget i år
ska ta sig från division 4 till
division 3, vilket jag tror är
viktig på sikt för att få duktiga förebilder för ungdomarna. Men vårt främsta kall är
breddverksamheten och att
så många som möjligt ska
upptäcka sporten som har
allt från: bollkänsla, styrka,
snabbhet, spänst, taktik, vilja
och kondition. Badminton är
ju ett bra alternativ för de
som inte vill hålla på med de
stora lagsporterna fotboll,
innebandy och hockey, säger
Kalle Brunnberg.
Målsättningen att gå upp
en division började bra med
två övertygande vinster i första sammandraget. I den

Ekerö IK:s badmintonjuniorer försöker pricka fotografen.
andra omgången blev det
dessvärre två förluster, men
målet mot högre höjder
kvarstår trots det. Till match
i division 4 norra Svealand
åker EIK oftast med fem herrar och tre damer. Uppgiften
är att spela tre herr- och en
damsingelmatch samt två
herr- och en damdubbelmatch, dessutom ingår en
mixdubbel.

DET HÄNDER HEMMA TILL 8 DEC

HANDBOLL | Herrar div 4 östsv södra: 30 nov kl

16.45 Bollhallen: Skå IK-BK Sparta

INNEBANDY | Damer div 3 N: 29 nov kl 15

Bollhallen: Ekerö IK-Bollstanäs SK
Herrar div 4 N: 6 dec kl 16 Bollhallen: Ekerö IKTureberg
Herrar div 5 V: 29 nov kl 13.30 Bollhallen: Skå IKStym • 6 dec kl 17.30 Bollhallen: Skå IK-Hässelby

ISHOCKEY | Herrar div 1 D: 23 nov kl 16 Allhallen:

Skå IK-Haninge Hockey • 28 nov kl 19 Allhallen: Skå
IK-Nyköpings HC • 3 dec kl 19 Allhallen: Skå IKVisby/Roma HC
Herrar div 2 södra: 25 nov kl 19.30 Vikingahallen:
Ekerö IK- Skarpnäcks AIK • 2 dec kl 19.30
Vikingahallen: Ekerö IK-Nynäshamns IF

– Skador och sjukdomar i
laget bidrog till förlusterna.
En annan anledning är att
klubbar med flera lag i högre
divisioner kan använda
samma spelare i lägre serier,
vilket vi råkade ut för senast.
Skulle vi få förstärkning av
någon rutinerad damspelare
som bor på öarna skulle oddsen för avancemang stärkas
rejält.

För att ragga fler intressenter
från barn- och ungdomsleden har man bland annat gått
ut med information till
samtliga skolor för att berätta
om sin existens, dock utan
någon överväldigande respons. En stor anledning till
att inte fler ansluter sig till
badmintonleden är att sporten sällan uppmärksammas i
media på grund av brist på

fixstjärnor i Sverige.
I juniorverksamheten kan klubben i
nuläget inte erbjuda
något lag för seriespel.
Här är den främsta
orsaken brist på träningsmöjligheter.
– Vi skulle behöva
ytterligare en bollhall
i kommunen för att
utveckla vår verksamhet. Som det är
nu har juniorerna ett
träningstillfälle
i
veckan, vilket gör det
omöjligt
för
de
talanger som vill
satsa. Seniorerna har i
snitt ett och ett halvt
träningstillfälle. Efter som vi behöver
högt i tak är det bara i
Tappströms bollhall
och Stenhamra skolans
gymnastiksal
som det går att spela,
men även den senare verkar
vara fullbokad. Däremot är vi
oerhört tacksamma för det
lyft som bollhallen fick efter
renoveringen, säger Kalle
Brunnberg.
För de EIK-medlemmar
som nöjer sig med att badmintonmotionera varannan
söndagskväll finns det också
en öronmärkt tid.
OVE WESTERBERG

Nyrenoverade Ekerö TK siktar högt
TENNIS I Ekerö Tennisklubb har genomgått ett rejält lyft på alla nivåer under
det senaste dryga året.
Efter några tuffa år med stagnerande resultat
och näst intill obefintlig elitverksamhet tog styrelsen beslut om uppryckning i alla skrymslen.
En bidragande anledning var tennistränaren
Kristian Widens återkomst till klubben, efter
att under ett par år varit frilansande coach med
olika uppdrag i den stora tennisvärlden. Han
har nu huvudansvaret för tävlingstennisen och
klubbens talangutveckling.
Målet med bland annat juniortennisen var att
“intressespelarna” fortfarande skulle få chansen
att spela på sin nivå och utvecklas, men även att
de juniorer som hade höga målsättningar skulle
backas upp för att lyckas.
Numera har klubben ett stort breddgäng som
tycker att tennis är kul och fungerar som bra
motion, samt en elitgrupp där spelarna försöker
nå resultatmål på nationell nivå. Kristians kontaktnät och nära samarbete med Svenska

Tennisförbundet gör att spelarna får den tid och
kvalitet på träningen som krävs för att nå höga
målsättningar.
Nyordningen i siffror tyder på ett remarkabelt
år för Ekerö Tennisklubb, som för övrigt fyller
45 år i år. Klubbens tävlingssatsande juniorer har
gått från fem till sexton stycken. Tennisskolan
är fullsatt med cirka 200 spelare och mer än 70
barn/ungdomar står på kö för att få börja spela.
Även de nystartade vuxenkurserna är fullbelagda, men kommer att bli fler till våren. Då startar
ETK också en Sportskola för 5-7 åringar, med
inriktning på bollsport och glädje.
Ekebyhovshallen har renoverats för cirka
750000 kronor och grusbanorna har fått en
mindre läktare. Nästa steg blir att anlägga en
mini-tennsbana utomhus
– Ambitionen är fortfarande att få till ett enat
tennis-center vid Ekebyhovshallen, vilket skulle fungera vid försäljning av hallen vid
Träkvistavallen, ännu ett projekt som drivs av
ETK:s hårt arbetande styrelse, säger Kristian
Widen.

EIK FOTBOLL I Fouzi
Benbouzid lämnar efter två
år sitt uppdrag som huvudtränare för Ekerös herrlag.
Hans nya tränaruppdrag blir
att guida AIK:s P94-lag i
pojkallsvenskan. In kommer Matthias Johnsson som
ny huvudansvarig för Atruppen. Matthias har bland
annat varit assisterande Alagstränare till såväl Patrik
Ohlsson som Fouzi Benbouzid.
SKÅ FOTBOLL I Även Skås
fotbollsherrar skiftar tränare. Björn Dahlman, munsöbo sedan 2007, med tränarmeriter från AIK:s ungdomslag och seriens silverlag Storskogen tar över efter
den framgångsrika tränarduon Göran Klintberg och
Stefan Eriksson. De har
sedan debuten 2004 respektive 2005 lotsat laget från
gärdsgårdens division 7 till
femman, och om ryktena
stämmer, fyran nästa år.
FRIIDROTT I Håkan Edman
har av Stockholms friidrottsförbund utsetts till
årets ungdomsledare i
Stockholm. 39-årige Håkan,
som bor i Sandudden på
Ekerö, började som friidrottsledare 2004 i Huddinge AIS när hans dotter
ville prova på. Nu är jag
huvudansvarig för en grupp
med fyrtio barn födda 1996
och 1997.
EIK HOCKEY I När Ekerö
IK bjöd in öns hockeysugna
knattar till sin nya hockeyskola, Tre Kronors
Hockeyskola, i slutet av
oktober blev det rena invasionen i Vikingahallen.
Drygt 100 pojkar och flickor
födda -01, -02 och -03 ville
pröva på den fartfyllda
sporten.
EIK HOCKEY I EIK:s team
99 stod som arrangör till en
mycket minnesvärd Vikingacup i början av oktober.
Förutom att man mest fick
superlativ för arrangemanget från gästande lag hade
man raggat upp självaste
Mats Sundin, som prisutdelare. Dessutom var två av
lagets lirare huvudattraktion till ett hockeyinslag i
Lilla Sportspegeln.

Maila en kort
sportnyhet till:
red@malaroarnasnyheter.se
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Våra duktiga florister
binder allt enligt
kundens önskemål
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sorgbinderier kistdekorationer
brudbuketter snittblommor
arrangemang krukväxter
företagsservice blommogram

• Ernst Gunnar Jonsson
avled den 28 oktober i en
ålder av 74 år.

Ekerö Blomman. Mälarö torg 14. Tel 560 329 90
ekeroblomman@interflora.se
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Serviceverkstad • Reservdelar
Ackrediterad ”släcka 2:or”

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Välkommen
Naima!
Elmer och
Alvins lillasyster.
Lars och
Majken
Pollack.
BB Stockholm,
17/10 2008.

Grattis
Matilda
på 6-årsdagen den
30/11!
Många
kramar
från
mamma,
pappa,
Felix och
Elin!

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Badhus
eller
äldreboende?

Läs mer

• Märta Margareta
Nordström, Ekerö,
avled den 29 oktober
i en ålder av 84 år.

Diana Löfgren
* 3 december 1986
= 22 oktober 2008

• Anna Elisabet Maria
Johansson, Lovö,
avled den 3 november
i en ålder av 87 år.
• Ulla Kristina Matilda
Östlund, Ekerö,
avled den 10 november
i en ålder av 86 år.

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

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

www.malaro.com/mn
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.

Vår kära

www.ekerobloggen.se

• Gust Attner Edlund,
Ekerö, avled den 29
oktober i en ålder
av 63 år.

• Evy Gudrun Ingegerd
Eriksson, Ekerö,
avled den 30 oktober
i en ålder av 86 år.
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har hastigt lämnat oss i
sorg och saknad
I ljust och tacksamt
minne bevarad
Stenhamra
13 november 2008

FÄRENTUNA KYRKA

Vecka 48
MÅNDAG 24 NOV
FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch

Kl. 12
Högmässogudstjänst
Torger Torgerson
Kyrkokören, trumpet
Kyrkkaffe och julbasar i
Färentuna församlingshem

MAMMA
Släkt, vänner och kamrater
Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.

Vecka 49

Villa med
sjöutsikt uthyres

TORSDAG 27 NOV
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch

MÅNDAG 1 DEC
FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch
Kl. 19 Arbetsgruppen

SÖNDAG 30 NOV
SKÅ KYRKA

Kl. 10
Högmässogudstjänst
Torger Torgerson
Kyrkokören, trumpet
HILLESHÖGS KYRKA

Kl. 10
Högmässogudstjänst
Gunvor Johnsson
Adventskvartetten
SÅNGA KYRKA

Kl. 12
Högmässogudstjänst
Gunvor Johnsson
Adventskvartetten

TORSDAG 4 DEC
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Nyrenoverad tvåplansvilla med
sjöutsikt uthyres i lantligt läge
i Kungsberga på Färingsö.
Mycket goda förrådsutrymmen
finns i separat ekonomibyggnad
för t ex hantverkare eller egenföretagare. Egen båtplats ingår.
Ring Jan Pettersson
0768-799 997.

Kl. 12 Sopplunch

Uthyres

SÖNDAG 7 DEC
SKÅ KYRKA

Kl. 11 Gudstjänst för Stora &
Små
Tony Strepin
Flickkören och tvåornas kör

www.faringsoforsamling.se

MÄLARÖARNAS

nyheter

Läckert hus om
70 kvm
veckovis eller längre
www.asknas.se
eller 0708-149560

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

Redaktion

Annonser

• ANSVARIG UTGIVARE
Ove Westerberg
• REDAKTÖRER
Ingela Mæchel, Ove Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

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

ADRESS

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Tidningen ansvarar ej för

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

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

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

25
8,22
6, 20
10,24
8, 15

Ditt nya drömjobb?
Oriflame Products Sweden är en tillverkande enhet till
Oriflame Cosmetics koncernen med produktion av kosmetiska
produkter.

Oriflame Products Sweden söker:
– 20 skiftgående linjeoperatörer till produktion
med tillträde från januari
Ytterligare information lämnas av Maria Granberg,
tel 08-560 386 12

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

Nyprod. villa
Älvnäs

Sista ansökningsdag 2008-12-04

från

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

3 395 000 kr
www.

movab.se

Vi söker arrendator/er till en etablerad
och välmående verksamhet mitt i kulturens
övärld. Asknäs gård, vid Ekerö kyrka och
Mälarens strand, driver kafé, krog,
festvåning och B&B 25 km från city.
För mer info se www.asknas.se
eller ring 0708-149560.

6I©NNS
 NS OMDU
OMDUBEHyVEROSS
 UBEHyVEROSS

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,
a, tel: 0808-709
709 86 50
www.fonus.se
w
ww.ffo
onus.se
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SÄLJES
4 st vinterdäck på fälg,
155/70 R13. Pris 300:-.
Tel. 070-214 88 27.
Vit kaninbur för inomhusbruk, 80x55. Pris: 100:-.
Tel. 070-214 88 27.
Braskamin Wiking 2 med
originalpapper + eldkorg.
Pris: 2000:-. Tel. 070-214
88 27.

| privata marknaden 33

Fin vinterjacka till tonårspojke 14-15 år knappt använd köpt jan 08 nypis 1200
kr nu 300 kr 0707-97 71 51.

Henning,
henninghb@comhem.se
073-760 0 452.

Västgötaspetsvalpar. Är
du intresserad? Ring så får
vi pratas
vid 08560 321
90, 070222 20
34.
Britta Hammarström
britta@oxberget.se

SÖKES
Vi söker någon som kan gå
på lunchpromenad med
vår hund på vardagar, nära
Träkvista skolan. Arvode
utgår. Ring 070-482 48 81.

FÖRLORAT
Vinterdäck Michelin passar
Ford Sierra. 175/70 R14. Pris
1000 kr. Tel. 070-214 88 27.
Konståk.skridskor stl 34,
vinterkängor Gore-tex stl
35, flickstövlar stl 35, finskor stl 35, vinterkängor
stl 33. Gott skick! Allt för
350 kr. 560 403 01.
Piano i mycket gott skick.
Nordiska Pianof. Classica.
Mahogny. 5000 kr. Skanner
Mustek BearPaw 2400TA
Plus. 350 kr. Tel mobil: 070327 17 85.

Västgötaspetsvalp hane
Reg. bes + vacc +chipmärkt.
Grålötens kennel. 560 427
81, 0709-30 81 79.

UTHYRES
Färingsö, parhus bost.rättsf
3:a 76,5
kvm Stort
kök. Nyrenoverat.
Godkännande av bost. rättsf. krävs.
1 år 7000 kr/mån. Förskott
3 mån. 0708- 61 10 12.

Halskedja i guld med kors
borttappat den 11/10 på
eller nära skogspromenad
Skytteholm. Affektionsvärde, hittelön. Ring 08540 214 86 eller 070-511
23 75.

UPPHITTAT
Barncykel upphittad vid
Lidl-området. Återfås mot
beskrivning. 560 307 10.

TACK
3 ridhjälmar svarta från
storlek 52/53 och uppåt.
75 kr styck. 0707-97 71 51.
Kamin eldriven att ha i ett
uterum nypris ca 1500 kr nu
500 kr. 0707-97 71 51.

ÖNSKAS HYRA
Önskar hyra garageplats
på Mälaröarna eller i närheten, för renovering/ombyggnad av min Saab 99.

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 150 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Hjärtligt tack till er båda
som stannade och hjälpte
mig den 5/11 då jag krockade med en älg vid Skå
Kyrka. Tack för all hjälp.
Desirée.

• Utannonserat värde får vara högst 250 000 kr
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. Var ute i god tid. Helst 2 v före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.

DROTTNINGHOLMS JULMARKNAD
6-7 december, kl.11-16
Lördag 6/12

Söndag 7/12

11.00

11.00

13.00
14.00
15.00

Musikgudstjänst
Boo Kapella, dirigent Marianne Ribbing.
Julens sånger, Vox Regalis.
Julens sånger, Vox Regalis.
Julens sånger, Vox Regalis.

13.00
14.00
15.00

Högmässogudstjänst
Staffan Eklund, Lovö kyrkas kör.
Julsånger, Lovö kyrkas kör.
Julsånger, Lovö kyrkas kör.
Luciatåg, Betel folkhögskolas kör.

9LVQLQJDUDYWHDWHUQSnVYHQVNDRFKHQJHOVNDÁHUDJnQJHUEnGDGDJDUQD+XUEHYDUDUPDQHQ
1700-talsteater? Temavisning med konservatorerna som just nu arbetar i teatersalongen. Lördag
kl 12 och kl 14. • Utställning i Hertig Carls paviljong: Rekvisita – teaterns accessoarer. Här visas
alla de prylar som används på scenen. • Teaterbutiken har annorlunda julpynt och många roliga
julklappar för stora och små. • Slottsboden är fylld med högkvalitativa julklappar. Öppet 11-16.
• Guidad visning av slottet för barn kl 12.00 lördag och söndag. •

EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14
Träkvista torg, Tel. 560 313 40

TRE TIDNINGAR
OCH ETT NYTT HEM..
Kom på en eller flera av våra visningar. De tio
första får tre nummer av tidningen Residence
alldeles gratis. Där hittar du massor av inspiration
till ditt hem, var du än vill bo. Välkommen!

NU SÄLJER VI VÅRT VISNINGHUS!

För mer information ring 070-766 68 73, www.svenska-slottsmassor.se, www.kungahuset.se
Arrangörer: Drottningholms Slottsförvaltning, Drottningholms Slottsteater, Lovö församling, Strömma Kanalbolaget, Svenska Slottsmässor

Din lokala
musikaffär!

VÄSTRA SANDUDDEN – EKERÖ

En välplanerad enplansvilla för dig på 55+. Sjönära brf-villa för dig som vill njuta och inte
behöva ta hand om det yttre löpande underhållet själv. Din tomt/skötselområde sträcker sig
ända ner till vattnet. Välkomnande entré med klinkers. I övrigt genomgående ekparkett.
Spotlights i hallen som leder till de öppna umgängesytorna. Ryggåstak i vardagsrumsdelen
som ger ljus och rymd utöver det vanliga. Stora skjutbara fönsterpartier mot vattnet.
Helkaklat badrum, separat tvättstuga samt klädkammare. Alla hus får carport med förråd.
www.ncc.se/sandudden55
STORLEK: 96 kvm.
PRIS/AVGIFT: Från 3 650 000 kr och 3 896 kr/mån.
INFLYTTNING: Från årsskiftet 2008/2009.
VISNING: Söndag 30/11 11.00 – 12.00. Visningshus Sandkilsvägen 2, Ekerö.
KONTAKT: Pernilla Åhlin 08-585 526 25.

HITTA DIN NYA BOSTAD PÅ

ncc.se/boende

N

Nyckelby

AE Einarsson Byggnads AB

Kulturbygg

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


Nybyggnad
Renovering
 Markarbeten
 Grunder
 Bodar och etableringar
 Maskinuthyrning



Givetvis fri offert på
alla arbeten
Kontaktperson:
Mats Fältgård

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

070-770 65 79
08-643 83 65

www.aeeb.se

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.



Lamellgardiner  Skärmgardiner  Rullgardiner
 Gardinstänger och skenor  Markisväv




Gardintyger
mm

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

Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR
Tors 17-19. Lör 10-15. Övrig tid ef ök. Hemvärnsv 1, Stenhamra C
www.ekvt.se
Telefon: 08-560 466 00 Mobil: 070-260 16 24
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Vildsvin påkört vid Ekerö möbler
Nedan följer merparten av de larm
och anmälningar som engagerat
Ekerö närpolis och Södertörns brandförsvars Ekeröstation de senaste tre
veckorna.
2 NOVEMBER I En bilist upptäcker
lågor som slår ut vid motorhuven och
stannar i höjd med Sandudden.
• Två anmälningar om stöld av vinterdäck ur ett garage vid Knalleborgsvägen görs.
3 NOVEMBER I Ekendals förskola
gör en anmälan om vandalisering efter
att någon slitit upp träd och blommor.
• En anmälan om skadegörelse av en
moped vid Träkvistavallen görs.
4 NOVEMBER I En påkörningsolycka
sker mellan två personbilar i Lindö
tunnel.
• Ungdomar som kör sönder gräsmattan med moped vid Stenhamraskolan stoppas av polis.
5 NOVEMBER I En älg körs på nära Skå
kyrka.
• Entrédörren till Coop Träkvista
krossas och cigaretter stjäls.
• Två registreringsskyltar anmäls
stulna från en personbil i Stenhamra
centrum.
6 NOVEMBER I En bilist på Kärsön
som saknar körkort rapporteras.
• Två gasoltuber anmäls stulna från en
husvagn vid Gustavavägen.
• Polisen får tips om att en person säljer
alkohol till ungdomar på Ekerö.
7 NOVEMBER I En person skadas lindrigt vid en kollision mellan två personbilar vid ICA Nyckelby.

 påG
FORTS FRÅN SIDAN 2

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

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

Hälsokost  Frisör
 Massage  SPA
 Ansiktszonterapi


Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16



Mån-fre 11-18



Pråmvägen 4A, innergården

Lördagsskridsko
Skridskoåkning till musik för
alla i Vikingahallen, Träkvistavallen, 29 nov kl 18-21.
Ekerö Bio
visar den 30 november:
Mamma Mia både kl 15 och
kl 19, i Erskinesalen, Ekerö C.
www.ekero-bio.se
Hal is
Skridskoåkning till musik för
alla i Allhallen, Svanängens
IP, 4 dec kl 17.30-20.
Antarktis
Mälaröarnas Ornitologiska
Förening bjuder på bildvisning med den i fågelkretsar
välkände långresenären
Sören Lindén som visar

Auktoriserad

INTENSIVKURSER

• En anmälan om att någon slangat
bensin ur en bil på Rullerumsvägen
görs.
8 NOVEMBER I Polisen får samtal om
en stökig föräldrafri fest i Älvnäs.
• Ett bilbatteri anmäls stulet från en bil
på Ekuddsvägen.
9 NOVEMBER I En 60 hästkrafters
Yamaha utombordsmotor samt båtens
gasreglage anmäls stulet från en tomt
på Älghornsvägen i Färentuna.
10 NOVEMBER I Borins lanthandel på
Adelsö anmäler klotter på butiken.
• Någon kastar en aluminiumboll innehållande ett brännbart material in i ett
rum i Stenhamraskolan, vilket orsakar brännskador på golvet.
• Försäkringskassan anmäler en ekeröbo för misstänkt bedrägeri av barnbidraget.
11 NOVEMBER I Ett vildsvin körs på
och dör av skadorna, på Ekerövägen
nedanför Ekerö möbler.
• Nycklar anmäls stulna från Uppgårdsskolan.
• Brandförsvaret sanerar olja som läckt
från en sopbil vid högvaktsflygeln vid
Drottningholms slott.
12 NOVEMBER I En handväska stjäls
vid ett bilinbrott vid Brostugan på
Kärsön.
• En anmälan om skadegörelse av bord
och staket på Knalleborgsvägen görs.
13 NOVEMBER I En lastbil som stulits
från Fredrikstrandsvägen hittas på
grannvägen Hagaringen.
• Verktyg anmäls stulna efter ett bilinbrott i en firmabil på Löpargränd i
Hummelvreten.

Il postino
Ekerö filmstudio avslutar sin
filmhöst med den omtyckta
Il postino. Filmen kom 1994
och berättar om mötet mellan den chilenske poeten
Pablo Neruda och en poesiälskande. I Erskinesalen,
Kulturhuset 4 december kl
19.30.
Julklappslördag – Ekerö C
6 dec kl 12-16. Jultomten
delar ut klappar till barnen,
jul- och körsång, gatumusikanter, ponnyridning mm.
Vinterstämning
Ekerö kulturskolas elever
bjuder på underhållning i
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Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

N

Ring för rådgivning 08-564 111 25

SKROTBILAR

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

RBU

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Alla detaljer på hemsidan

Tel: 560 302 01  Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)
Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14
Vi tar de vanligaste kontokorten!

Lördagsskridsko
Skridskoåkning till musik för
alla i Vikingahallen, Träkvistavallen, 6 dec kl 18-21.

Julmarknad - Skytteholm
7 dec kl 12-16. Försäljning av
hantverk. Jultomte med överraskningar till barnen, ponnyridning, kaffeservering, grillade vilthamburgare mm.

i säkra händer

AC - service

Handledarkurser & Teorikurser
Startpaket & Privatistpaket

Ekerö Trafikskola AB

Julmarknad - Drottningholms
slott, 6-7 dec kl 11-16. Traditionell julmarknad med lokal
förankring. Hantverkare och
föreningar från Mälaröarna
deltar. Kaffe, glögg, mat,
luciatåg, konserter och ponnyridning.

ning i slottet och parken.
Jullotteri, julkortsförsäljning, kaffe och hembakat
bröd. Kafé: Ekerö och
Färingsö Röda Korskrets.
Kl 14 luciatåg och julsånger
framförda av elever Ekerö
Kulturskola. Ekerö-Munsö
hembygdsförening har
öppet hus och bjuder på
glögg i hembygdsrummet
(1 tr). Här visas också bildspel från Ekerö-Munsös historia.

PC Akuten

Fyrhjulsinställningar

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

Ekerö och Färingsö Röda
Korskrets ansvarar för
Ekebyhovs slotts kafé 6-7
dec kl 12-16. Lördag kl 14
Ekerökören sjunger in julen.

Julmarknad - Ekebyhovs
slott, 7 dec kl 12-16. Försälj-

-verkstad - service

Både körning & teori!
1 eller 2 veckor

• Ett inbrottsförsök i ett garage på
Stormansgränd på Gällstaö anmäls.
• Tre 11-åringar utsätts för ett rånförsök
av okända personer i Stenhamra som
försöker ta deras SL-kort.
14 NOVEMBER I En misstänkt rattfyllerist grips i Träkvista.
• Ett snatteri på Smultronet i Ekerö
centrum anmäls. Föräldrarna som
kontaktats betalar för de snattade varorna.
• En cykelstöld vid Stenhamraskolan
anmäls.
15 NOVEMBER I En yngling som inte
fick åka med bussen från Trädgårdsvägen i Närlunda, eftersom han inte
kunde betala, kastar sten mot framrutan så att ett märke uppstår.
• En taxichaufför anmäler att en passagerare troligen stulit taxilegitimationen någonstans på Ekerö.
• Ett ofredande anmäls efter att någon
kastat ägg på anmälarens hus i Skå.
• En hundvalp blir biten av en större
hund i Drottningholmsparken.
16 NOVEMBER I En övergiven kopplad
hund som står och skäller vid Tappströms busshållplats körs av polis till
hundstallet i Åkeshov.
• Brandförsvaret kyler ner en bromsbrand på en tankbil nära Statoil på
Ekerö.
• En anmälan om att ett får måste avlivas efter en hundattack görs på Sättra
gård på Adelsö.
• En okänd gärningsman misstänks ha
tänt eld på en bil vid Blomstervägen.

Erskinesalen och Mälarökyrkan, Ekerö C, 6 dec 11-17.

bilder från sin resa till
Antarktis. 4 dec kl 19 i
Ekuddens föreningslokal,
Ekuddsvägen 12.

D

E
TA KA R BET

info@pcakuten.se
Boka Buss för:
Julbord, konferens,
föreningsresor, idrottsresor
och företagsresor.
För offert:

www.adelsobuss.se
Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!

www.pcakuten.se
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ADVOKATBYRÅ
ADVOKATBYRÅN

WMR

CHRISTER WERSÄLL AB

Bil & Maskin

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

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






Ekerö Centrum

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



ARKITEKT

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



BEGRAVNINGSBYRÅER





BILSERVICE

BILUTHYRNING

Bryggavägen 102 • 178 31 Ekerö

Tel: 564 109 50

II samarbete
samtliga
samarbete med samtliga
försäkringsbolag
försäkringsbolag
Tel 08-560 245 15
Fax 08-560 248 80
Skå industriområde



FASTIGHETSSERVICE





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




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

L O K A L E R
Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.
Flytta in imorgon.

560 47 111

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

 FYRHJULINGAR/MOPEDER 
Fyrhjulingar
Mopeder
Släpvagnar

s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND
3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE



BRANDSKYDD



K
Köp
öp br
brandsläckare
andsläckare

Mon
tering

M
ontering

*Försäljning
*Tillbehör

Maskinuthyrning
&
Försäljning



FÄRG TAPET
GOLV

BRUNNSBORRNING

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

MÅLARE

MÅLARE
Målningsarbeten
och
Tapetsering


SBA-Kon
K nsult

S
BA-Konsult

08-560
08
-5
560 3
354
54 09

Larsas Måleri

Ekerö Färglager

Målarmästare på Ekerö

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



FÖNSTER

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!


andsäk
ä ert h
em

Brrandsäkert
hem

www.Brandskyddsbutiken.se
www.
Brand
dsk
kyddsbutiken.se

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport
– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

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

Tel: 0708-10 63 69



PLÅTSLAGERI



08-560 304 54
070-555 15 08

Trygghet & Kvalitet

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

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72
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Service
Däck
Service • Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63



KONTORSMATERIAL M.M

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



RÖRARBETEN

ONTORS TENSILIER

Träkvista Torg -Ekerö

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

www.aseanna.se

www.malaro.com/kontor

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

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

allt inom pappers-tryck



VÄRMEPUMPAR

KYL&KLIMAT
Service AB

A
SEANNA
K
U
Tel 08-560 355 35
Fax 08-560 355 95

TRYCKERI

EKERÖ
TRYCK

info@nyplat.se
www.nyplat.se
Grundat 1921

Auktoriserad
serviceverkstad för

TRÄD- & TOMTARBETEN

Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

Troxhammar Gård / Skå
Må-To 11-17 Fr 11-15 Lörd 11-14
08-560 443 74 / info@fyrhjuling.se

Brandskky
yddsbutiken

560 301 00

08-560 377 66

*Service
*Reparationer

FÄRGHANDEL

Självklart har vi
ansvarsförsäkring &F-skattebevis



MASKINER

MC
Cross
Vattenskoter

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



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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Bryggavägen 5, Ekerö

Allt inom bilvård

070-471 89 33
560 243 62

0705-94 23 19

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

BILUTHYRNING

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

Flyttstädning?





STÄDNING

LOKALER

L E D I G A

Öppet


Service & reparationer
av alla bilmodeller

Tel 560 244 38

Statoil, Träkvista

EKERÖ
BILSKADECENTER
Bilplåt • Krockskador
Försäkringsskador
Framvagnsinställningar
Stöldskador

Snabb leverans!

BILUTHYRNING
Person, lastbil & släp



LACKERING

Köksluckor
m.m. lackas!

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

www.spangamalarolbc.se

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40



35

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

560 349 30, 528 006 55



ENTREPRENAD

| service för dig!

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



Service och installation av

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR
Vi sänker dina energikostnader!
Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning
Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Tel: 08-560 252 00

Läge för förändring?
VILLOR
VARUDEKLARERAT

FÄRINGSÖ
STENHAMRA

FÄRINGSÖ STENHAMRA
3 ROK, 46+26 KVM
Charmigt och fräscht 1-plans hus om 3 rok. Låga
driftskostnader med bergvärme 2005. Nytt stilfullt kök 2007.
Kaklat duschrum 2004. 2 sovrum samt mysigt vardagsrum med
braskasett. Stor inglasad altan om ca 26 kvm. Prydlig och
inhägnad trädgårdstomt. Förråd och friggebod. Fastigheten
ligger i lugnt, trevligt och naturnära område som är
detaljplanerat och har stor byggrätt. Kommunalt vatten och
avlopp är anslutet. Gångavstånd till Mälaren.

FR ÅN 1/1 2009 MÅSTE
VILLOR ENERGIDEKL ARER AS
INNAN FÖRSÄL JNING.

FÄRINGSÖ SÅNGA
SÄBY

4 ROK, 111 KVM

7 ROK, 135+80 KVM

Högt beläget, vidsträckt utsikt och sjöutsikt på håll. Omtyckt
parhus i nyskick. Kök och sällskapsdel med härligt ljus och
rymd. Stilfullt kök i ek, 3 sovrum, kaklat badrum, duschrum och
tvättstuga. Bra solläge! Balkong och två altaner. Carport och
förråd invid huset. Barnvänligt! Nära mataffär, skolor och bra
busskommunikationer till Brommaplan.

Lantligt, fritt läge ett stenkast
från Mälaren! Fräscht m stort kök
i fil m matrum o vardagsrum,
braskamin, 4-5 sovrum, 2
våtrum. Garage. Båtplats via
båtklubb, nära till bad, dagis och
buss. Solig tomt 1.819.

PRIS 2 875 000 kr/bud.
Sjöutsikten 14.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 36921 till 71122

PRIS 2 375 000 kr/bud.
Sånga Säby.
SMS:A 39611 till 71122

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

PRIS 2 145 000 kr/bud.
Silvavägen 15.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 39804 till 71122

EKERÖ SANDUDDEN

VARUDEKLARERAT

152 kvm i ett plan! Mkt trivsamt
hus, tillbyggt -96. Ljust, fräscht o
m bra söderläge. Nytt stilfullt kök
+ nya vitvaror -03, stor matplats i
köket, rymligt vardagsrum o 4-5
sovrum. Ett av sovrummen har
även egen/separat ingång via ett
stort entrérum/hall, perfekt som
tonårsdel (handikappanpassat).
Badrum, kaklat duschrum o
renoverad tvättstuga. Pool o stort
altandäck i härligt söderläge. Plan
lättskött trädgårdsdel. Huset har
renoverats löpande m bl a ny
träpanel + tillägggsisolering,
yttertak, 3-glasfönster mm.
Garage o förråd.

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

6-7 ROK, 152 KVM

EKERÖ SANDUDDEN

EKERÖ SUNDBY

106 KVM

6 ROK, 157+74 KVM

MUNSÖ
SÖDERBACKEN

Sjönära i Sandudden! 2-plans
kedjehus med gavelläge. Ljust
och fräscht med stort
vardagsrum, 3 sovrum, 2 dusch-/
badrum, carport. Nära skolor och
buss.

Insynsskyddat med högt och fritt
läge! Vardagsrum och matrum i
vinkel öppet till nock, 3-4
sovrum, badrum och gästtoalett.
Bergvärme. Renoveringsbehov.
Solig tomt om 1.283 kvm.

6 ROK, 137+10 KVM

PRIS 2 750 000 kr/bud.
Sandgränd 27.
SMS:A 35906 till 71122

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Klockarvägen 12.
SMS:A 39510 till 71122

PRIS 2 750 000 kr/bud.
Söderbacksvägen 49.
SMS:A 39282 till 71122

Nybyggd villa m fantastisk vy!
Högt, fritt o ostört läge. Bra
material. Mysigt kök, v-rum,
allrum och 4 sovrum o 2 bad-/
duschr. Tomt 1.623. Garage.

VI HJÄLPER DIG! L ÄS MER

Klyvarestigen 28b.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 34546 till 71122

PÅ SVENSKFAST.SE

TOMTER

BORÄTTER
EKERÖ EKUDDEN
2 ROK, 65,5 KVM

EKERÖ TRÄKVISTA
TOMT 903 KVM
Plan lättbyggd trädgårdstomt med
lungt barnvänlig läge belägen
invid återvändsgata. Kommunalt
V/A finns.

PRIS 1 475 000 kr/bud.
Norra Kafévägen 32.
SMS:A 35088 till 71122

Trivsamt 1-plansradhus i mycket
omtyckta Ekudden.
Genomgående ljusa fräscha
färger. Kök med matplats, stort
sovrum, vardagsrum med utgång
till skyddad uteplats,
klädkammare samt fristående
förråd. Lättskött liten
trädgårdstäppa med buskar och
gräsplätt. Förening med bra
ekonomi och gångavstånd till
buss, promenadvägar och Ekerö
Centrum med butik, vårdcental,
bibliotek mm

FÄRINGSÖ GAMLA STENHAMRA
VILLATOMT OM 903 KVM
Plan villatomt med soligt hörnläge belägen i attraktiva och
mycket omtyckta Gamla Stenhamra. Vackert lummig, hög häck
och äppellund. Detaljplanerat villaområde med kommunalt
vatten och avlopp i gatan, anslutningsavgift 116.000:-.
Nybyggnadskarta finns. Mycket nära gångavstånd till buss,
affär, skola och Mälaren med bad.

PRIS 795 000 kr/bud.
AVGIFT 4 579 kr/månad
Ekuddsvägen 18c.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 40695 till 71122

PRIS 1 390 000 kr/bud.
Skogsvägen/Ängsvägen.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 39973 till 71122

FÄRINGSÖ
FÄRENTUNA
3 ROK, 74,7 KVM
Trivsamt och charmigt 1plansradhus med gavelläge i
mycket eftertraktat område med
bykänsla. 2 fina uteplatser samt
skyddad liten trädgårdstäppa.
Inredningsbar vind ger möjlighet
till extra utrymmen. Ljust kök
med matplats, stort vardagsrum,
2 bra sovrum, badrum samt
separat tvättstuga. Gångavstånd
till affär, skola, dagis, ridskola
och med naturen invid knuten.

PRIS 875 000 kr/bud.
AVGIFT 4 599 kr/månad
Ulrika Jansdotters väg 4.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 40803 till 71122

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

FÄRINGSÖ
STENHAMRA

EKERÖ CENTRUM

2 ROK, 58 KVM
Fritt ljust läge m em/kvällssol o
utsikt över äng i mycket omtyckt
förening md bra ekonomi. Garage
i länga ingår i avgiften.

Välskött 2:a i Brf Bruket. Kök m
matplats, vardagsrum m utgång
till ca 12 kvm uterum.
Nyrenoverat duschrum.
Insynsskyddad trädgård. Nära
allt!

PRIS 995 000 kr/bud.
AVGIFT 2 870 kr/månad
Blåsbacksvägen 59.
SMS:A 39084 till 71122

PRIS 850 000 kr/bud.
AVGIFT 4 785 kr/månad
Tegelbruksvägen 9c.
SMS:A 37489 till 71122

2 ROK, 64,5 KVM

Nyhet!
Bostadsinfo till
din mobil.

SMS:A NUMRET I
ANNONSEN TILL 71122.
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Julklappslördag
i Ekerö Centrum lördag 6/12 kl 10-15
Passa på att fynda!!!Lördagen den 6/12 har vi julklappsfrossa med kanonerbjudanden
i butikerna.Ta med hela familjen och få lite föraning av julen! Varmt välkommen!
(Alla erbjudanden i Centrumbladet gäller endast 6/12 om inget annat anges i annonsen)

Jultomten delar ut klappar till barnen

Pepparkaksbak för barnen

Lotterier med fina priser från butikerna

Gatumusikanter

Glögg & pepparkakor

Gissa julskinkans vikt och vinn

Julkonsert av Kulturskolan

Ponnyridning

i Mälarökyrkan

Se hela programmet med exakta tider
på www.ekerocentrum.se

www.ekerocentrum.se

10 % på alla
Sobeakläder

Nu har leksakerna
i julkatalogen kommit!
Har du ingen katalog är du välkommen att hämta en
med massor av erbjudanden
som gör både Tomten och barnen glada.

&

kompisar
Leksaker – Presenter – Smink – Kaffe och Te

Thai julbuffé 10 olika rätter
Varje dag från 6/12 kl. 12.00-18.00
199:-/vuxen 100:-/barn upp till 12 år
(Gäller fram till jul)

Alla filmer 25:-/st
(ej Sf-röd)

Hyr fler filmer – flera dagar
(gäller tills vidare)

Kom in och titta på våra
fina julkort & jultidningar!

ATG Svenska spel
Välkommen!

Ekerö tobak
Ekerö Blomman

Gäller vid medtagande av annonsen och
hela december



Inte bara blommor...
även presenter
och heminredning!

30 %

på kemtvätt,
skrädderi &
skomakeri

Ekerö Kemtvätt
Skomakeri - Skrädderi - Kemtvätt

Ge bort en
omtanke
till Dig
själv!

Synundersökning

50 % rabatt

Julerbjudanden
från Vero Moda!
Alla jeans

Ordinarie pris 270:-. Gäller t.o.m 31/1 2009

Visning av Prada-glasögon!
Om Du bokar dina Prada-glasögon
under dagen får Du 25% på glasen

30 %

Nyheter varje
vecka

(Gäller 6/12 och kan ej komb. med andra rabatter)

Välkomna
önskar Maria
med
personal!

"
%
'

EnAnnan

BOKHANDEL

Handelsbanken
Ekerö, en riktig bank
Köttfärs, svensk nötfärs .............
Färsk hel Lax, norsk odlad ....
Gouda ost Delino ................

5990
90
59
5990

/kg

i Ekerö Centrum

/kg
/kg

(Gäller tills vidare och så långt lagret räcker)

www.handelsbanken.se/ekero
08-560 229 90

Mälarökyrkans café
&

&
!

#$

Öppet 10-15
"Julfika" med dryck 25:- Matiga "Julmackor"
Välkommen in!

Funderar du över
bostadsmarknaden?
Kom upp till oss, vi har öppet under mellandagarna.

Kaffe & kanelbulle 20:Välkomna!

Hos oss hittar du både mjuka och hårda julklappar!

Julklappstips den 6/12 t ex

30 % rabatt

på WESC-munkjackor för både killar och tjejer

CAFÉ

Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Hjärtligt välkomna!

Erbjudande till Herr & Dam:
Flanellskjorta ................ 150:Nattlinne ........................ 100:-

WIKING

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

Välkommen!
Öppet: mån-fre 10-18.30, lör 10-15
Tel. 560 336 62

Tappström

Vi bakar pepparkakor i butiken!
Alla barn är välkomna att baka pepparkakor
hos oss på lördag 6/12 kl 10.30 - 14.00
Vi bjuder alla kunder på glögg & pepparkakor
Välkomna !
Vi har öppet varje dag 8-22

Allt inom lås
Butiken öppen:
Mån-fre kl 9-11, kl 15-17
Övrig tid: 0708-78 83 88

www.ekerocentrum.se

