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Ny hemsida – nya tjänster!

��������������������
�������	������������������
���������������
������

������������	��	�������	�����������	���	
�	�
������
�����������������������������
�����������������

�����
���		�����
�����������

���

TOMTEN SHOPPAR hemmagjort godis och hembakt på Gustavshill handelsträdgårds
julmarknad. Försäljande tomtenissar går annars i årskurs tre, Färentuna skola. 

Årets företag
exporterar allt
Det blev Jan Lindegren, som tillsammans med
bröderna Sven och Lars äger Winab vikväggar AB,
som utsågs till ”Årets företagare” vid Ekerö kom-
muns näringslivsseminarium den 27 november.
Företaget är egentligen en gigant i branschen och
har bland annat försett House of Sweden i
Washington med vikväggar. I 8

SKYDD FÖR DRICKSVATTNET
Nya föreskrifter gäller för de områden som ligger när-
mast Lovös, Skytteholms, Norsborgs och Görvelns
vattenverk, alltså större delen av Mälaröarna. | 6

"Nu gäller det badhuset och placeringen av
särskilt boendet i Stenhamra. Man dömer ut
tidigare planer på grunder som inte är ordent-
ligt utredda och förordar nya lösningar. Det
blir fort och fel." | 20 INSÄNDARE

ASKGRAVPLATS
För första gången i kommunen finns nu möjlighet till
detta mellanting av minneslund och urn grav.  | 12 

BRYR SIG SL OM EKERÖ?
Innerstadsbussar och handskrivna nummerskyltar.
Det verkar som om SL inte tar oss ekeröbor på allvar.
| KOLUMNEN 22

NÄRLUNDASKOLAN VANN
Än en gång plockade skolans elever och lärare hem
segern i kommunens tävling “Gå och cykla till skolan”.
Det är tredje gången. | 12

FRIBILJETT TILL DIV 4
Skå fotbollsherrar får spela i fyran nästa säsong trots
att laget bara kom trea i division 5.   | 22 SPORT
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Änglar
Vernissage för julens äng-
lautställning med den skön-
sjungande Änglakören från
Ekerö Kulturskola 13 dec kl
13. I Galleri Utkiken, Kultur -
huset, Ekerö C. 

Konstpausen
titt-utställningen ”Nu ere go
jul igen” visas från Lucia till
trettonhelgen. Ångbåtsvä-
gen 14, vid ångbåtsbryggan
nära Tappströmsbron,
Ekerö C.

Konstvinden
Fyra konstnärer visar måleri,
gipsdesign och silversmide,
Jungrusundsvägen 2, Trä -
kvista torg. Öppet lördagar
11-15. Kaffe och kaka.

Galleri Granit
Oscar Linde ställer ut olje-
målningar i Barnens eget
bibliotek i Stenhamra t o m
mitten av januari. 

Handelsbanken
i Ekerö centrum visar
Marina Henrikssons akva-
reller t o m februari.

Profident tandvård
vid Ekerö brandstation visas
olje- och akvarellmålningar
av Britt Carlsson t o m
februari.

Scandic hotel 
Nils Ekwall och Siv Norman
från Ekerö finns med på

konstutställningen på Scan -
dic Brommaplan t o m den
18 december kl 12-17 alla
dagar.

�� EVENEMANG

Loppmarknad på Lovö
Röda Korset Lovö har sin
loppmarknad öppen varje
lördag-söndag kl 13-16 i
växthuset, Orangeriet.

Torsdagsmix
För föräldrar och små barn.
Kom och träffas, läs böcker,
fika och pyssla. Torsdagar kl
14-16 i Barnens eget biblio-
tek i Stenhamra.

Knattebio
i Barnens eget bibliotek i
Stenhamra söndagar kl 13,
14 och 15.

Julmarknad –
Drottningholms slott
6-7 dec kl 11-16. Traditionell
julmarknad med lokal för-
ankring. Hantverkare och
föreningar från Mälaröarna
deltar. Kaffe, glögg, mat,
luciatåg, konserter och pon-
nyridning.

Julmarknad – Ekebyhovs
slott
7 dec kl 12-16. Försäljning i
slottet och parken.
Julblommor och julklappar
av hög kvalitet tillverkade av
både lokala och “utsocknes”
hantverkare. Jullotteri, jul-
kortsförsäljning, kaffe och

hembakat bröd. Kafé: Ekerö
och Färingsö Röda Kors -
krets. Kl 14 luciatåg och jul-
sånger framförda av elever
Ekerö Kulturskola. Ekerö-
Munsö hembygdsförening
har öppet hus och bjuder på
glögg i hembygdsrummet
(1 tr). 

Julmarknad – Skytteholm
7 dec kl 12-16. Försäljning av
hantverk. Jultomte med
överraskningar till barnen,
ponnyridning, kaffeserve-
ring, grillade vilthamburgare
etc.

Julmarknad – Hantverks -
stallet, Gällstaö Gård
6-7 och 13-14 dec kl 12-16.
Julklappsfynda, handla jul-
pynt, godis och njut av den
historiska miljön. Silver -
smycken, kläder, keramik,
träslöjd, bild- och bruksvä-
var, screentryck, måleri, fritt
broderi, handblåst glas och
porslin är en del av allt som
erbjuds. Kaffeservering med
saffransbröd.

Änglatillverkning
Vi gör änglar som ställs ut i
Galleri Utkiken. Biblioteket i
Ekerö C, 8 dec kl 18-19.30.
Från 7 år.

Evenemangstips: 
red@

malaro arnasnyheter.se

FORTS PÅ SIDAN 26
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Vi gör det 
enklare att byta 
bostad.

fastighetsbyran.se

fastighetsbyran.se
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Utgångspris 3 995 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 129 kvm
Tomt 960 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1984
Adress: Fredrikstrandsvägen 40
Ring för visning!

Med ett centralt läge endast några minuters promenad från Ekerö Centrum ligger denna villa på lugn
återvändsgata. Med närhet till Mälaren så har man både sjöutsikt samt del i gemensam brygga och
badstrand. Stort härligt trädäck med pool. Garage med vindsförråd. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1698.

BEkerö Tappström

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

Tomt 4 984 kvm trädgårdstomt
Byggt någon gång i slutet av 1800-talet
Adress: Sånga-Säbyvägen 301

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.

B Färentuna Prästgård

Utgångspris 1 950 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm, biyta 9 kvm
Tomt 170 kvm trädgårdstomt

Byggt 1970
Adress: Lupingränd 7E
Visas sön 7/12 13.00-14.00
och mån 8/12 18.00-19.00

Ett av områdets finaste enplansradhus med perfekt hörnläge. Insynsskyddad fin atriumgård samt solig
uteplats i sydsydost. Kök och matrum i öppen planlösning med mysig braskamin. Stort vardagsrum och
fyra rejäla sovrum. Fräscha bad- och duschrum med bastu. Förråd i anslutning till entrén och garage i
länga. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1682.

B Färingsö Stenhamra

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

Tomt 1 025 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1975
Adress: Gurkvägen 9

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.

BEkerö Bergvik

Acceptpris 1 275 000:-
Boyta 79,5 kvm
Avgift 6.934:-/mån inkl värme, vatten
Hiss: Ja.

Adress: Pråmvägen 2D
Visas sön 7/12 14.30-15.15
och tis 9/12 18.30-19.15

Helt nyrenoverad lägenhet med gavelläge och fin kanalutsikt från alla rum. Centralt belägen invid Ekerö
centrum med all dess service. Rymligt kök med matplats för 6-8 personer. Två rejäla sovrum. Inglasad
balkong i öster med trätrall samt skön morgon- och förmiddagssol.Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1661.

B 3:a Ekerö Centrum

Utgångspris 18 000 000:-
10 rok, varav 7 sovrum
Boyta 294 kvm, biyta 30 kvm
Tomt 3 710 kvm Trädgårdstomt
Byggt 2008
Adress: Sjöbrisvägen 3

Endast ca 30 minuters bilväg från city ligger
denna nybyggda och exklusiva villa, ritad av
arkitektbyrån Waldemarson Berglund. Egen
strandlinje med brygga, sandstrand och sjöbod.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1598.

B Färingsö Mörby

Tomt 835 kvm till 1001 kvm
Adress: Domherrevägen 39 - 41

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 tomt-
gräns. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1604.

BEkerö Älvnäs



Moderat Nytt
Mixen av intellektuell 
stimulans 

Genom kultur i förskola och skola möter barn kultur tidigt i livet och får möjlig-
het att prova på själva. Intresset och kreativiteten tas tillvara och får gro. Skol-
biblioteken tillsammans med biblioteken som mötesplats är viktig för kontakten 
med litteratur och kultur och stimulerar samtidigt läsinlärningen.
 
Ju äldre barnen blir desto viktigare blir möjligheterna att påverka och beviset 
att den egna insatsen ger resultat. Genom Aktivitetsbyrån, Snabb slant och 
Ungas egna initiativ vill vi stimulera ungas inflytande, egna idéer och möjlig-
heterna att förverkliga dem. Moderaterna arbetar för att hitta fler sätt att ta 
tillvara ungas idéer och kreativitet.
 
Idag är det i huvudsak kommunen som står för det kulturella utbudet. Modera-
terna vill öka utbudet och antalet aktörer. I framtiden ser vi att varje barn och 
ungdom väljer fritt mellan dessa genom en kultur- och fritidspeng.

Moderaterna satsar på möten med kultur och idrott i tidig ålder. 
Mixen av intellektuell stimulans, fysisk aktivitet och kreativitet är 
nyckeln till det största välmåendet och de största framgångarna.

Vi älskar Ekerö

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

Frida Tamker
Nya Ekerömoderaterna
1:e vice ordförande Kulturnämnden

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
 

LUSSEFIKA HOS 
SKANDIAMÄKLARNA 
PÅ BROMMAPLAN 403
TORSDAG 11 DECEMBER 17.00-19.00 

TEMA FÖR KVÄLLEN
Mäklaren Annica Oppenheim Stenman 
och hennes mäklarkollegor svarar på dina frågor 
rörande att köpa/sälja bostad. 

dina frågor om nya energibesiktningen 2009.

Välkommen!
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EKERÖ | Sveriges första
tolvstegsgrupp för
arbetslösa och långtids-
sjukskrivna startar i
februari på Ekerö.
Genom en välbeprövad
självhjälpsmetod ska
behövande kunna få
hjälp att bryta sin isole-
ring och skaffa syssel-
sättning.

Hans Lundberg är initiativta-
gare och har egen erfarenhet
av tusentals självhjälpsmö-
ten.
– Metoden bygger egentli-

gen på vanliga mänskliga
värderingar, som vi har tap-
pat i vårt stressade samhälle.
Det handlar om att man kän-
ner gemenskap i gruppen

och kan identifiera sig med
de övriga medlemmarna
som har ungefär samma pro-
blem.
– Det finns ett stort utan-

förskap bland den här grup-
pen och många upplever det
som skamligt att vara arbets-
lös. Ju längre tiden går, ju
svårare är det att ta sig till-
baks till arbetslivet och det
här kan vara ett sätt att bryta
isoleringen, berättar han.

Tolvstegsmodellen har an -
vänts i stora delar av världen
för att låta människor med
liknande problematik skapa
en gemenskap, där de kan
stötta varandra till att gå
vidare genom att dela med
sig av sina erfarenheter. Det

första steget av de tolv hand-
lar om att acceptera verklig-
heten som den är och inte
tycka synd om sig själv. 
– En viktig del är att bryta

den självcentrering som
många hamnar i när de upp-
lever att de har problem. Det
här handlar om att hitta den
egna inre styrkan för att göra
något åt sin situation, oavsett

hur den ser ut, poängterar
Hans Lundberg.

Initiativet till tolvstegs-
gruppen är Hans eget och
gruppen kommer att vara
helt fristående från såväl kyr-
kan som kommunen. Däre -
mot har en del privata företa-
gare sagt sig villiga att stödja
verksamheten.

Den 9 januari klockan
14.00 äger det första mötet
rum i Kyrkans lokaler i Ekerö
centrum. Ingen föranmälan
behövs och mötena är kost-
nadsfria, men bygger på att
deltagarna, i mån av möjlig-
het, bidrar med en mindre
summa till lokalhyran.

LO BÄCKLINDER

Tolvstegsgrupp 
för arbetslösa

HELGÖ| Ekerö kommun
har överklagat länssty-
relsens  föreläggande
att bygga ut kommunalt
VA på Helgö.

Länsstyrelsens motivation
att ”situationen i längden är
ohållbar för va-situationen”
bemöts av kommunen med
att det inte finns något ”fak-
tiskt och omedelbart pro-
blem på Helgö idag” samt att
länsstyrelsen bygger på en
”förmodan om ett hypote-
tiskt framtida förlopp”.
Kommunen kommer dock,
påpekar man bland annat, att
i framtiden ställa strängare
krav på avloppsanläggning-
arna samt fortsätta att vara

restriktiv med bygglov på
Helgö. 
Kommunen hänvisar ock -

så till att den besvärliga to -
po grafin och fornminnesri-
kedomen på Helgö skulle
göra en va-utbyggnad ”osed-
vanligt” dyrbar och tidskrä-
vande.
Även en fastighetsägare på

Helgö har överklagat läns-
styrelsens föreläggande.
– Den korta tidsramen i

föreläggandet till kommunen
skulle innebära stor risk för
att många lösningar bleve av
typen ”quick and dirty”, vil-
ket skulle innebära stora
nackdelar i denna gamla kul-
turmiljö, anser den klagande.             

Förtydligande av rättelse i MN
Kommunalrådet Peter Carpelan (m) vill framföra följande
förtydligande angående markförsäljningen atill Adelsö krog:
– Rättelsen i förra numret av Mälaröarnas Nyheter, gav en

felaktig bild. Det är visserligen korrekt att det inte rörde sig
om en minoritetsåterremiss utan om en återremiss av ären-
det. Men från alliansens sida fattades beslutet om återremiss
under hot från oppositionen att de annars skulle begära
minoritetsåterremiss, säger Peter Carpelan. 

Mäklarvärdering gav samma pris 
ADELSÖ | Priset blev detsamma för den kommunala markbit
som Christer Dahlqvist, Ekerö Invest AB vill köpa till sin
Adelsö krog, sedan en oberoende fastighetsmäklare sagt sitt:
380 000 kronor ansåg Mäklarhuset att de knappt 5000 kva-
drameterna är värda. Att jämföra med summan 375 000 kro-
nor som framförhandlats mellan Dahlqvist och tekniska kon-
toret. I priset har Mäklaren vägt in taxeringsvärde, arrendein-
täkt och tomtpris för några bostadstomter på Adelsö.

Kommunen överklagar VA

Spräckt isolator orsakade
fem timmars elavbrott

”En viktig del är
att bryta den
självcentrering
som många 
hamnar i”

MUNSÖ-ADELSÖ I Ett län -
gre elavbrott drabbade den
19-20 november de boende
på Adelsö och norra Munsö. 

Avbrottet som varade mel-
lan klockan 22 till 03.15 orsa-
kades av en spräckt isolator i

en luftledningsstolpe. Efter -
som ett reläfel uppstod sam-
tidigt var det extra svårt att
lokalisera felkällan. Personal
från Ekerö Energi fick därför
i nattmörkret visuellt leta
efter felet på en längre
sträcka på Adelsö.               OW





Husqvarna 450 e-series
Stark allroundsåg, proffskvali-
tet, extra lättstartad

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

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

Fyll tomteFyll tomte--
säcken hos säcken hos

oss!oss!

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.

Tuffa arbetskläder
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ni 
Reporter söks 
till Mälaröarnas Nyheter

Journalist för fast hel- eller deltidsanställning
sökes. Vi önskar också komma i kontakt med
frilansare.

Absoluta krav på dig som söker är att du:
Älskar Mälaröarna
Bor på Mälaröarna
Har tillgång till egen bil
Har viss fotovana
Inte skyggar för politik- och samhällsfrågor

Vi söker inte dig som ser arbetet på en lokal-
tidning som första trappsteget i en karriär som
leder bort från öarna. Drömkandidaten är en
rutinerad journalist, som ser fördelen med att
arbeta på hemmaplan och som är beredd att
stanna ett tag. Ett väl utbyggt kontaktnät och
kunskap om kommunen är ett plus. 

Du får stor frihet att 
planera ditt jobb, 
hyfsad lön och trevliga
arbetskamrater. 

Intresserad? 
Mejla oss på 
annons@malaroarnas-
nyheter.se

nyheterMÄLARÖARNAS
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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 

Bakläxa förförbifartenMiljödepartementet begär kompletteringar av
vägverket på en rad viktiga punkter. Bland annat

om hur klimatmålen uppfylls och om hur träng-

selskatten påverkar. Bland en av punkterna
ombeds verket klargöra sin inställning till Ekerö

kommuns villkor. I 6

MÄRKLIGA AFFÄRERPengatransaktioner hit och dit och flera konkurser
solkar fastighetsverkets uthyrning av Svartsjö slott. 

| 16

VADÅ FINANSKRISÄnnu märks ingen lågkonjunktur i Ekerö kommun men

kommunala besparingar väntar. | 8

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

EFTER 40 ÅR ÄR DET DAGSEkeröinstitutionen Jannes blommor stänger butiken

och ser fram emot att inte ha några direkta framtids-

planer.  | 12 PROFILEN

MISSION LÄSLUST Skolbibliotekens missionerande för att öka skolelever-

nas läslust fick efterlängtad extratid på Nationella
Läsdagen den 13 november. | 22

STÖRSTA FESTIVALENPlaneringsarbetet för Mälaröarnas första riktiga ung-

domskulturfestivalen, på Skå flygplats i sommar, är

redan i full gång.   | 14

ETK SIKTAR HÖGTEkerö Tennisklubb har genomgått ett rejält lyft på alla

nivåer under det senaste året.   | 30 SPORT

’’
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KOMMUNEN| Länsstyrelsen
beslutade den 25 november
att inrätta vattenskydds-
området Östra Mälaren för
att långsiktigt garantera
mälaröbor och stockholma-
re ett dricksvatten av hög
kvalitet.

Genom att inrätta ett vatten-
skyddsområde med stöd av
miljöbalken, vill man bättre
kunna skydda det känsliga
området mot olika förore-
ningar. Skyddsföre skrifterna
gäller områdena kring Nors -
borgs, Görvälns, Lovöns och
Skytteholms vattenverk som
tillsammans försörjer nio av
tio läns invånare med dricks -
vatten. Inom det nya vatten-
skyddsområdet finns cirka
40000 fastigheter fördelade
på sju kommuner.

Själva skyddsområdet täck-
er dock ett betydligt större
område än kring vattenver-
ken. För Mälaröarnas del
ingår Kärsön, Lovö, Fär -
ingsö, Helgö, Gällstaö, större
delen av Ekerö samt östra
delen av Munsö. De tuffar

föreskrifterna anger hur
vattnet i området ska skyd-
das mot föroreningar från
olika typer av verksamheter
som till exempel  lantbruk,
avloppsanläggningar, indu -
strier och väg- och byggpro-
jekt. Även framtiden för
kommunens reningsverk
kommer att ses över.

– Att säkra Mälarens vatten
som dricksvattentäkt för
ekeröbor och stockholmare
är otroligt viktigt. Skyddet
har tidigare varit för svagt
och därför har bland andra
Ekerö kommun varit drivan-
de i frågan. Vår kommun har
ett särskilt ansvar eftersom
fyra vattenverk tar sitt vatten
i vår omedelbara närhet,
säger kommunalrådet Peter
Car pelan (m). 

Vattenskyddsområdet Öst  -
ra Mälaren har kommit till
efter en ansökan från Stock -
holm Vatten, Norr vatten
och Ekerö kommun – de fyra
vattenverkens ägare. Läns -
styrelsen och kommunerna

kommer att vaka över hur
föreskrifterna följs. Båt -
trafiken berörs inte eftersom

den regleras av
Sjöfartsverkets regler. 

OW

Dricksvattnet
får stärkt skydd

Kärsön, Lovö, Fär ingsö, Helgö, Gällstaö, större delen av Ekerö samt
östra delen av Munsö ingår i det nya vattenskyddsområdet Östra
Mälaren. 
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KYRKSIDAN

Redaktion för kyrksidan: 
Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

 
Mer information:

Se vår hemsida ekeropastorat.nu
Stockholms Stifts annons i 
SvD eller DN på fredagar

Oh, helga natt
Julens sånger och psalmer med

Birkakören
dirigent:

Mait Thoäng

piano:

Karolina Thoäng

präst:

Svän Fogelqvist

Lördag 13/12 kl 18.00
OBS! Adelsö kyrka

Julsånger
och lussekatt

Vi sjunger julsånger tillsammans

med Leif Asp med musiker

   Tisdag 16/12 kl 19.00
   i Klockargården, Lovö

Onsdag 10/12
Ekebyhovskyrkan

19.00 Mässa
 Ralph  Sjöholm

Torsdag 11/12
Munsö församlingsgård

13.30 Julgröt
Munsbitarna underhåller

Lördag 13/12
Lovö kyrka 

16.00 Musikgudstjänst
Mälarstråk

dirigent: Torbjörn Paulin

OBS! Adelsö kyrka
18.00 Birkakörens julkonsert

Birkakören
piano: Karolina Thoäng
dirigent: Mait Thoäng

Svän Fogelqvist

Söndag 14/12
Ekebyhovskyrkan

10.00 Söndagsgudstjänst, sön-
dagsskola

Niklas Hegenbart

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

Ralph Sjöholm

Lovö kyrka
11.00 Högmässa
Svän Fogelqvist

Tisdag 16/12
Klockargården, Lovö

19.00 Julsånger 
och lussekatt

Vi sjunger julens sånger tillsammans 
med Leif Asp med musiker

Kaffe och lussekatt

Ekerö kyrka
18.30 och 20.30

Julkonsert
Ekerö Gospel

Cyndee Peters
piano: Daniel Stenbaek
dirigent: Hanna Ekstedt

Onsdag 17/12
Ekerö kyrka

18.30 och 20.30
Julkonsert
se 16/12

Ekebyhovskyrkan
19.00 Luciatåg, Mässa

Ungdomskören, Lisa Kjellgren

Kyrkradion 101,4 
lördagar 12-13

Raska fötter springa tripp,  tripp, tripp ...
Nu springer den ena barn-
gruppen efter den andra in i 
Ekebyhovskyrkan.

Skorna får de lämna kvar i 
kapprummet  och en och en 
smyga in i kyrkorummet

Där samlas gruppen framför en 
tom julkrubba, men med ett ad-
ventsljus som lyser.

Tillsammans med församlings-
pedagogen Susanne Olsson börjar 
sedan ett samtal där man tillsam-
mans reder ut vad som hände den 
första julen.

Barngruppen ger sig ut på vand-
ring i kyrkan, hittar Josef och Ma-
ria, som till sist hittar husrum i ett 
grått litet stall. 

Tillsammans träffar de en herde och 
ängeln som berättar vad som skett.

Sen är det dags för en vandring 
i kyrkan igen. 

De vise männen med kameler får 
hjälp av barnen att hitta till stallet, 
efter besök hos kung Herodes, 
som förstås inte kände till något 
kungabarn.

Så till sist hittar de fram till stal-
let och krubban. Där får de lämna 
sina gåvor, guld, rökelse och myrra 

Stjärnan lyser över stallet, som 
den första julen, ett ljus är tänt, det 
är stillhet och julstämning.

Torsdagsträff

Julgröt 
och underhållning av

Munsbitarna

Tors 11/12 kl 13.30
i Munsö 
församlingsgård

Musikgudstjänst
med

MÄLARSTRÅK
dirigent:

Torbjörn Paulin

Lördag
13/12 kl 16.00

i Lovö kyrka

Nyheter & information från våra församlingar                                                   nr 19  2008
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ÅRETS FÖRETAGARE | Jan
Lindegren, VD, som till-
sammans med bröderna
Sven och Lars äger
Winab vikväggar AB fick
en rejäl dos hemmasta-
tus när han utsågs till
”Årets företagare” vid
Ekerö kommuns närings-
livsseminarium den 27
november.
 
– Det kom verkligen som en
överraskning. Men jag kän-
ner inte att det är jag som fått
utmärkelsen, utan det här är
något som hela firman fått,
säger Jan Lindegren. 

Winab vikväggar som för
de flesta öbor lever ett ganska
anonymt liv längs Ekerö -
vägen vid Asknäs är egentli-
gen en gigant i vik- och block-
väggsbranschen. De är till och
med större än företag num-
mer två och tre tillsammans i
Sverige. Även ute i Europa
räknas de som ett av de större.
Men så har de också 70-75
procent av sina kunder utan-
för landets gränser.

Ägarbröderna Jan, Sven och
Lars finns oftast på verk-
stadsgolvet för att delta i pro-
duktionen tillsammans med
sina 25 medarbetare, medan
kontorssysslorna sköts av
fyra medarbetare.

Tillverkningen styrs helt

av beställningarna, så det
finns inga väggar som lager-
förs. Varje beställning blir
därför unik efter kundens
önskemål om mått, ljud-
dämpning och ytbehandling.
Så det blir inte alltför mycket
monotoniarbete i de stora
lokalerna, som innehåller
maskinpark från första såg-
kapningen till sista sprut-
målningen.

Winab vikväggar behöver
inte ägna alltför mycket tid åt
kundraggning efter närmare
40 år i branschen. Hemsidan
har däremot fått en allt större
betydelse för att nya kunder
ska hitta till Winab.

– På senare tid har vi märkt
att marknaden i Sverige mer
eller mindre dött. Från flera
andra länder i Europa där
regeringarna gått in och stöt-

tat byggindustrin, i exempel-
vis Danmark och Stor brit -
annien, får vi däremot många
beställningar. Vi har dock
inga tankar i dagsläget att
lägga ut produktion i lågpris-
länder, säger Jan Lindegren.       

Pappa Erik började verk-
samheten för cirka 40 år
sedan, först genom att lägga
ut tillverkningen. 1980 köpte
han en kombisnickerimaskin

för att börja med egen till-
verkning i garaget på
Hummelvretsvägen. Sedan
dess har omsättningen ökat
kontinuerligt, och är idag
uppe i cirka 60 miljoner kro-
nor.

– Överskottet har vi hela
tiden lagt ner i utveckling av
företaget. Främst genom att
bygga nya större lokaler och
skaffa nya moderna maski-

ner. Nu har vi funderingar på
att bygga ut ytterligare i
Asknäs, tanken är att bygga
så stort att vi även kan inhysa
andra hyresgäster, säger Jan
Lindegren som tillsammans
med föräldrar och bröder
först växte upp i Stenhamra
innan de flyttade till Hum -
melvreten.

Det var femte året i rad
som representanter från
Näringslivsrådet i Ekerö
kommun, Stockholms Han -
delskammares lokalkommit-
té Ekerö-Västerort, Mälar -
öar nas Företagareförening,
Företagareföreningen i Eke -
rö centrum samt Mälar -
öarnas Nyheter gjorde sitt
val av ”Årets företagare”.
Bland årets sex inlämnade
kandidatförslag var juryn
helt enig om att Winab vik-
väggar AB var årets företaga-
re. 

OVE WESTERBERG

Årets företagare skickar allt på export

”Det är inte jag
som fått ut -
märk elsen,
utan det här är
något som hela
firman fått”

Bröderna Lars, Sven och Jan Lindegren på verkstadsgolvet.

KKööpp ddiinnaa
JJuullkkllaappppaarr 
hhooss oossss!!
TTäännkk oocckkssåå ppåå vvåårraa ffååggllaarr
FFrröönn oocchh ttiillllbbeehhöörr ffiinnnnss hhäärr
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ÖPPET: Måndag-fredag 10-18, torsdag 10-19,  lördag 10-14
Tel. 560 250 20 � Skå Kyrkby 179 75 SKÅ � info@spannfod.se � www.spannfod.se

 
 

 
 

 

  

   
 

 
  

 
 

 
 

 

  

   
 

 
  

 
 

 
 

 

  

   
 

 
  

 
 

 
 

 

  

   
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besiktigad

Ekerö Lundhagen
Klassisk "Herrgårdsvilla" byggd 2000. Stort härligt kök med matplats för 10-12 pers. Vardagsrum med utgång till
stor altan i söder. 5 bra sovrum och allrum med braskamin. Utgång till balkong med viss sjöutsikt. Helkaklat
dusch- och badrum varav ett med bubbelbadkar. Fint anlagd trädgårdstomt. Garage med förrådsdel och extra
friggebod. Närhet till både skola, dagis, badplats, buss och fina naturområden med motionsspår.

v Boarea: 174 kvm
v Utgångspris: 4.500.000 kr
v Tomt: 1.000 kvm Trädgårdstomt

v Jungfrusundsvägen 60 B
v Visas sön 7/12 14:00-15:00
v Helene Dahlbäck 0708-370303
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Besiktigad

Ekerö Tappsund
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 bergvärme-pump och stort allrum. Mycket centralt läge med gångavstånd till bl a centrum, bad och
bussar.

v Boarea: 214 + 122 kvm
v Utgångspris: 6.450.000 kr
v Tomt: ca 2.300 kvm trädgårdstomt

v Hagaringen 3
v Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Lundhagen
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.

v Utgångspris: 2.150.000 kr
v Tomt: 1.035 kvm Trädgårdstomt
v Hagens Backe 24 B
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Brunna
Charmigt hus från 1910 med många vinklar och vrår. Rymligt kök med matplats, vardagsrum och tre bra sovrum
varav ett med fungerande kakelugn. Altan under tak samt altandäck med rund pool. Bra biutrymmen. Stor
uppvuxen natur-/trädgårdstomt. Nyinstallerad jordvärmeanläggning. Trevligt läge i slutet av återvändgata och
gränsande mot allmänning samt fin utsikt över ängar. Närhet till trevlig badplats, buss och strövområden.

v Boarea: 120 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Tomt: 2.305 kvm Natur/Trädgårdstomt

v Brunnavägen 22
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Ekerö Sandudden
Toppenfint kedjeradhus med öppen planlösning och extra inrett arbetsrum. Kök med köksö, klinkergolv och nya
rostfria köksmaskiner. Vardagsrum med braskamin och utgång till altan på både fram och baksida. Öppen
planlösning mellan kök och vardagsrum. Tre bra sovrum, klädkammare och två helkaklade badrum. Genomgående
ljus, modern färgsättning och fina golv i alla rum. Carport. Fint anlagd trädgårdstomt med mysig uteplats.

v Boarea: 115 kvm
v Utgångspris: 2.695.000 kr
v Tomt: 260 kvm plan trädgårdstomt

v Siltgränd 18
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Gräsåker
Rymligt & välplanerat gavelradhus om totalt 172 kvm.
Vardagsrum m utgång till uteplats m kvällssol. 3 bra
sovrum & möblerbar hall/arbetsrum. Kv med allrum,
nytt helkaklat badrum m bubbel-badkar samt bra
förråd. Garage i länga. Närhet till skola och dagis.

v Boarea: 116 + 56 kvm
v Utgångspris: 2.075.000 kr
v Tomt: 210 kvm plan trädgårdstomt
v Gräsåkersvägen 37F
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Hummelvreten
Enplans atriumhus i mkt omtyckt & efterfrågat område.
Öppen planlösning mellan kök & vardagsrum. Tre bra
sovrum & litet arbetsrum. Bra skick m bl a helkaklade
badrum, bastu, nya innertak & nya fönster. Fin insyns-
skyddad innergård i s/v. Garage i länga.

v Boarea: 111 kvm
v Utgångspris: 2.350.000 kr
v Tomt: 237 kvm Atriumgård
v Bollgränd 15
v Helene Dahlbäck 0708-370303

2:a Ekerö Ekudden
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.

v Boarea: 65,5 kvm
v Utgångspris: 975.000 kr
vAvgift: 4.579 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv.
Dec 2008 är avgiftsfri.

v Ekuddsvägen 22C
v Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

Besiktigad

Ekerö Lundhagen
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: 130 + 81 kvm
v Utgångspris: 3.550.000 kr
v Tomt: 1.368 kvm Trädgårdstomt

v Oa-Vägen 21
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Sandudden
Sjönära och trivsamt kedjehus i bra skick med tillbyggd entréhall. 4 rok vara 3 sovrum. Vardagsrum med stora
fönsterpartier och öppen planlösning på övre plan ger ett luftigt intryck. Fritt och insynsskyddat läge med viss
sjöglimt. Fina trädäck både på entrésidan och på trädgårdssidan, bara att följa solen från morgon till kväll. Förråd
och carport. Mycket barnvänligt område med gångavstånd till dagis, skola, bussar, affär, bad o fina naturområden.

v Boarea: 113 kvm
v Utgångspris: 2.850.000 kr
v Tomt: 256 kvm trädgårdstomt.

v Singelgränd 10
v Lena Falck 070-759 59 97
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SÅNGA SÄBY I För femte
året i rad bjöd Ekerö
kommun in öarnas före-
tagare till sitt närings-
livsseminarium, denna
gång med Svenskt
Näringslivs ordförande
Signhild Arnegård Han -
sen som huvudtalare.

Drygt 140 mälaröföretagare
hade nappat på erbjudandet
och anlänt till Sånga Säby
den 27 november. Ämnet för
kvällen var att ventilera hot
och möjligheter i kristider,
dessutom erbjöds massor av
mingeltid med kollegor och
kommunens ledande tjäns-
temän och politiker samt en
avslutande hundrakronors-
middag.
Årets seminarium togs till

nya höjder mycket tack vare
konferencieren Lennart
Lundblad, som till vardags är
chef för kulturenhet och bib-
liotek, som presenterade sig
som kvällens pratkvarn.
– Det kanske inte är en kris

det kanske är en förändring
vi ser, sa Lennart Lundblad. 
Sexbarnsmamman Sign -

hild Arnegård Hansen och
Svenskt Näringslivs ordfö-
rande och VD:n för Svenska
lantchips med mera talade
inte så mycket om kris utan
hellre om möjligheter. Hen -
nes främsta recept var att
rusta för tuffare tider innan
de kommer, även om det
kanske är lite sent just nu.
– Ett sätt är att alltid jobba

med affärsutvecklingen. Vi
har alltid i vårt företag avsatt
resurser även i goda tider för
att utveckla bolaget. Världen
förändras snabbt och vi
måste vara en del av den
utvecklingen. Nyss hade vi

börsyra och sysselsättnings-
rekord, nu är det nya rekord
åt motsatt håll. Senaste siff-
rorna säger 170000 varsel, sa
Signhild Arnegård Hansen.
Hon berättade också om

Svenska lantchips resa från
ett litet lokalt företag till att
numera ha hela världen som
sin hemmamarknad. 
– Sverige kan bara bli rika-

re om vi förmår att förnya
och förändra oss och leverera
en högre kvalitet till ett bätt-
re pris. Vilja och mod att
våga förändra var hennes
avslutande tips till mälarö-
entreprenörerna.
Kommunalrådet Peter

Car p elan öppnade sitt anfö-
rande med att uppmana alla
på Mälaröarna att tillsam-
mans med kommunen delta
i den globala nedsläcknings-
aktionen Earth Hour den 28
mars 2009. Syftet är framför
allt att väcka uppmärksam-
het på de globala klimatför-
ändringarna. Sedan övergick
han till de rent lokala ambi-
tionerna under resten av
mandatperioden. Bland an -
n at att Ekerö kommun ska
lyftas från den nedre delen
av Svenskt Näringslivs rank-
inglista över företagsvänliga
kommuner i Sverige, till de
hundra främsta.

Han gladdes däremot åt att
Vägverket äntligen tagit med
kommunens krav om för-
bättringar av Ekerövägen, i
anslutning till Förbifarts -
planeringen. En annan för-
hoppning är att färjeförbin-
delsen mellan Färjestaden
och Lövsta blir verklighet så
snart vägfrågan är löst. 
Nytt är också att det för

första gången finns en öpp-

ning i diskussionerna med
SL om att flytta bussgaraget
till Enlunda vid Färingsö Trä.
Han berättade även att en
första programskiss om var
en simhall kan placeras kom-
mer inom de närmsta veck-
orna. De två alternativen
som finns idag är vid
Träkvistavallen eller Ekendal
vid Tappströmsskolan.  
Därefter blev det en kort

presentation av kommunens
nyförvärv kommundirektör
Lars Hortlund och närings-
livschefen Leif Altner
En av frågorna till kvällens

första panel kom från opposi-
tionsrådet Ulric Andersen:
”vad behöver vi göra för att
utveckla den ganska insom-
nade besöksnäringen”. Leif
Altner svarade med att turist-
näringen är en de viktigaste
näringarna vi har här på
öarna. Som det är nu är turist-
näringen stoppad vid slottet.
– Vi måste tala om att det

finns så mycket mer.
Innan middagen blev det

ytterligare panelsittning,
denna gång av lokala repre-
sentanter från företagen
Swedbank, Handelsbanken,
ForGood, Alverbäcks blom-
mor samt näringslivschefen
Leif Altner.
Bland mycket annat för-

klarade Annika Wibeck från
kommunikationsbyrån Fo r -
Good varför de etablerar sig
på Ekerö när kunderna finns
på fastlandet. Livs kvaliteten
att bo och jobba hemifrån
blev svaret.
Håkan Alverbäck och hans

Alverbäcks blommor kände
ännu inte av någon kris, “folk
köper blommor även i dåliga
tider för att trösta sig”. 

OVE WESTERBERG

Lyckad företagarträff med kommunen

Ulrika Samaletdin med sin Simone mellan benen presenterade Jungfrusunds restaurang.

“Jan Lindegren, Winab Vikväggar AB, är ett profilstarkt företag som inte bara dämpar ljud och
stänger inne utan i allra högsta grad öppnar sig för hela världen . Med bl.a. vikväggar i ”House of
Sweden” Washington och vikväggar i Malmös nya arena har  Winab med sin vd Jan Linde gren  och
sina duktiga medarbetare  medverkat  till  och visat  att  intressanta  arbetsplatser kan skapas  på
Ekerö samtidigt som kunskap och uthållighet öppnat dörren till hela världen.”  Så löd motiveringen
till Årets företagare som Ingemar Hertz, orförande i Näringslivsrådet, läste upp.

MÄLARÖKYRKAN I För fjärde året i rad
bjöd Träkvista skolas årskurs F-5 och
skolkören (från 6-9:an) på en oförglöm-
lig körkväll i Mälarökyrkan den 19
november. 
Temat för årets konsert var ”Thank

You for the Music” med bland annat
låtar hämtade ur Mamma Mia samt

gungande Gospel. Den kände körprofi-
len Lasse Axelsson höll som vanligt i
trådarna och fick publiken att sjunga
med i, såväl Dancing Queen som den
gamla gospeln Oh Happy day.
– Vi vill vara en sjungande skola, sa

skolans rektor Lena Heetveld när hon
hälsade publiken välkommen.

– Det har varit fantastiskt roligt att
förbereda denna konsert. Det finns en
enorm sångglädje och barnen tävlar om
att få vara solister, och de talar redan om
nästa års konsert, säger musiklärare Eva
Martinson som efter tolv veckors
övning med 300 träkvistaelever återi-
gen fick Mälarökyrkan i gungning.

Traditionell körglädje från Träkvista skola

Foto: Carl Martinson 

Kampanjpris: 

159.900:-
(Metallic + 4.900:-)

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

www.toyota.se

BRÄNSLEFÖRBRUKNING/UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: AURIS: 1,6: 7,1 L/100 KM. CO2 166 GR/KM. MILJÖKLASS 2005
Bilen på bilden är extrautrustad.

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 säkerhets-
stjärnor i Euro NCAP. Välkommen in!



en större julupplevelse.en större julupplevelse.
Vi lyser upp december med stans häftigaste julbelysning. Kom hit och upplev den mysiga 

stämningen, isbanan på torget och shopping i världsklass. 2oo butiker och restauranger, 

2 1oo parkeringsplatser. Välkommen! 

Vällingby City  Mån–fre 1o–2o  Lör 1o–17  Sön 11–17

Kfem  Mån–fre Kfem  Mån–fre 1o–2o  1o–2o  Lör Lör 1o–18  1o–18  Sön Sön 11–1811–18

Extraöppet helgen den  december kl 1o– o

R
uth. Foto N

iklas A
lm

/Vostro

vallingbycity.se
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Åk inte 
till stan
klappen 
finns på
hemma
plan!

EnAnnan
BOKHANDEL

� Nobelpristagaren, 
Augustprisvinnarna

� Rykande färska nyheter

� Alltid nedsatta priser

� Barnböcker, spel och annat kul

Ekerö centrum. Tel 560 354 61.  Öppet: mån-fre 10-18.30, lör 10-14

Skynda att fynda! Snart är det jul!

 

Ekerö Centrum

NYÅRSKLÄNNINGAR
fr 360 kr Vero Moda

VINTERJACKOR
fr 799 kr Vero Moda

Smygstart av Esprit för barn
Vi bjuder på glögg och pepparkakor, 

julmust till barnen. Välkommen och God Jul!
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EN NYANLAGD askgrav -
plats, som är ett nytt alter-
nativ att begrava de döda,
invigdes vid Ekerö kyrka
den 28 november.
Askgravplatsen, som är

ett helt nytt gravskick på
Mälaröarna, är ett mellan-
ting mellan en minneslund
och en urngrav. Den skiljer
sig från minneslunden
genom att man här får en
specifik gravplats med
namnplatta. I askgravplat-
sen sprids inte askan utan
läggs i ett individuellt rör,
varje gravplats har plats för
fyra rör med aska.
Dessutom får begravnings-
följet möjlighet att vara med
vid själva gravsättningen. 
Till skillnad från vid en

urngrav finns här inga indi-
viduella planteringsytor,

istället finns en gemensam
plats för blommor och ljus –
på samma sätt som i en
minneslund.
Vid den askkgravplats

som nu iordningställs finns
26 gravplatser. Blir intresset
stort kommer den troligen
att få efterföljare på andra
platser. Redan innan det
hela stod klart bokades två
begravningar.
Idén kläcktes för drygt ett

år sedan när några av pasto-
ratets medlemmar var på
kurs, där bland annat det
nya gravskicket stod på pro-
grammet. När kyrkoråd och
övriga sagt sitt inkallades
landskapsarkitekt Emily
Wade från Färingsö, då hon
designat några andra
askgravplatser i stiftet.

OW

Askgravplats på Ekerö

Emily Wade som ritat den nya askgravplatsen på Ekerö kyrko-
gård  blev den första att tända ett ljus.

DROTTNINGHOLMS försko-
la firade med stort vattenka-
las när de efter ett års inten-
siva studier i ämnet blivit
godkända att hissa Grön
flagg den 26 november.
För att erövra miljöcertifi-

kat- och flaggbevis från stif-
telsen Håll Sverige Rent har
Drottningholms förskola
bedrivit ett målinriktat mil-
jöarbete med totalfokus på
det livsnödvändiga vattnet. 
Under drygt ett år har

man studerat livet i närmil-
jöns pölar, dammar, diken
och Mälaren. Dessutom har
man kollat vad som händer
med smält snö, hur vattnets
kretslopp fungerar, gjort
massor av vattenexperi-
ment, lekt och målat med
vatten, haft vattenfestival
och haft mängder av andra

aktiviteter på vattentemat. 
Allt har dokumenterats

ambitiöst för att framtida
”småforskare” ska tillgodo-
göra sig upptäckterna i vat-
tenämnet. 
Att man valde temat vat-

ten kan delvis härledas till
att det fanns föräldrar som
jobbade på Lovö vattenverk
och brandstationen. Nästa
Grön flagg-tema för de 50
”småforskarna” blir att ut -
for ska skogen bakom knu-
ten.
Grön Flagg är det synliga

beviset på att man i den dag-
liga verksamheten priorite-
rar ett handlingsinriktat
miljöarbete och verkar för
en hållbar utveckling, där
demokrati och delaktighet är
två av nyckelorden.

OW

Vattenstudier i Drottningholm

Drottningholms förskolas Grön flagghållare  den 26 november
var rektor Carita Almqvist.

FÖR TREDJE GÅNGEN, av
fem möjliga, segrade
Närlunda skola i Ekerö kom-
muns skoltävling “Gå och
cykla till skolan”.
Tävlingen går ut på att så

många som möjligt, både
elever och personal, går eller
cyklar till och från skolan
under tre veckor. Syftet är
att främja hälsa, säkerhet,
fysisk rörelse samt omtanke
om miljön. Kommunens
morot är 10000 kr till sko-
lans utemiljö för segraren. 
För att få till överrask-

ningseffekten inför prisut-
delningen hade skolans rek-
tor Ylva Granelli Larsson
uppmanat hela skolan att
göra ett rekordförsök i jen-
kadans den 26 november.
När kommunens miljösam-
ordnare Angelica Aronsson

och kommunalrådet Peter
Carpelan dök upp för att
kora vinnarna förstod jenka-
dansarna den lyckade
luringen. Jenkarekord för -
sök et har dock vidarebeford-
rats till Guinness World
Records i London för re-k -
ord  granskning.
Av det totala gåendet och

cyklandet till och från skolan
hade Närlundaskolan 91 pro-
cent så kallade godkända
resor. Tvåan Stenhamra skol -
an uppnådde 78,2 procent
godkända resor, följt av Skå
skola med 74,7 och Sand -
uddens skola 47,5 procent.
– Lärare och personal har

noterat att det varit mycket
färre bilar och lugnare i
klassrummen, säger
Angelica Aronsson.

OW

Tredje Gå och cykla-guldet

“Gå och cykla till skolan”-vinnarna förbereder sig för jenkadan-
sluringen.                                                               Fotograf: Thomas Lindgren

Din lokala musikaffär

Elgitarrpaket från 1795:-
Elbaspaket från 2795:-

www.vmusik.se

Classic Nylon gitarrpaket 850:-
Western gitarrpaket 1195:-

Ångermannagatan 78, Vällingby 
Tel : 08 - 579 733 62 

VÄSTERORT

LX 22 Standard Lackat trumset 
Förr 7995:-, Nu 6995:-

Vi hjälper dig att hitta rätt instrument



Alla priser inkl. moms och gäller t.o.m 31 dec. 2008 eller så länge lagret räcker.

Julstämning 
vid brofästet

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

Hitta dina jul-
klappar hos oss 

- gör en bra affär 
samtidigt!

TID ATT LJUSPYNTA!

LJUSSLINGOR Inne/ute
40 lampor, klara  69:-
80 lampor, klara  99:-
LED 100 st, utbyggbar till 400 st  299:-

SLINGA SYSTEM EXPO
Grundsats 50 lampor, 5m  129:-
Expansionskit 50 lampor, 5m  109:-

SLANG SYSTEM EXPO
Grundsats 216 lampor, 6m  139:-
Expansionskit 108 lampor, 3m  69:-

JULGRANSFOT, utomhus  199:-
JULGRANSBELYSNING, utomhus  129:-
ELLJUSSTAKE Allmoge (vit/röd) höjd 32cm 175:-

SNITS OCH STIL I KÖKET 
MED BLACK PIANO FRÅN 
OHB NORDICA
Vi för nu OBH NORDICAs hela 
sortiment. Kom in och titta på den 
nya produktlinjen BLACK PIANO. 
Svart, blank, elegant!

BUBBEL TILL 
JUL OCH NYÅR?
Blanda egna fräscha och festliga 
drycker. Välj bland mer än 20 olika 
smaker. Enkelt, snabbt, miljövänligt 
och mycket billigare! Eller gör ditt 
eget kolsyrade bordsvatten. Rätt 
och slätt…

SODASTREAM, 
från  795:-
Smaktillsats  
49:-/st

EINHELL Elverktyg
Slagborrmaskin 129:- (316:-)
Vinkelslip            299:- (449:-)
Handcirkelsåg    352:- (845:-)
Excenterslip   152:- (365:-)
Värmepistol   100:- (239:-)
Sticksåg   187:- (449:-)

HYLSNYCKELSATS i väska
GISLE 415002
35 delar  439:-  (587:50)

GISLE 415010
114 delar  1.739:-  (2.237:50)

STIGA SNÖSLUNGA
SNOW FROST
Arbetsbredd 40 cm, 
med/utan elstart   5.995:-

STIGA KEDJESÅG, -el
Pris  695:-

HÅRDA PAKET!

SLÄCK LJUSET 
NÄR DU SOVER!
KLOCKTIMER, inne  25:-  

KLOCKTIMER, ute  39:-
SKYMMNINGSTIMER 
Fotocellen tänder /släcker 
i förhållande till dagsljuset, 
timern släcker/tänder under 
natten  139:- 



Vuxenutbildning 
– för dig som vill vidare

Sök till Komvux!
Ekerö Komvux erbjuder dig kurser på grundläggande nivå i engelska,
matematik, svenska och svenska som andra språk dessutom engelska A
och matematik A på gymnasial nivå. Engelska och matematik på grundläg-
gande- och gymnasial nivå erbjuds även tisdagkvällar. Flexibel kursstart.
Undervisningen bedrivs i Lärcentrum, biblioteket Ekerö Centrum.

Genom samarbete med bl.a. Solna och Stockholm kan Ekerö Komvux
erbjuda dig ett brett utbud av kurser på gymnasial nivå.

Exempel på KOSTNADSFRIA kurser:
- Allmänna ämnen – ekonomi, datakurser, kemi, språk, turism, hotell, 
matematik
- Yrkesutbildningar – barnskötare, kock, konditor, elektriker, mäklar -
assistent, undersköterska, VVS-montör, ekonomiassistent, löneadminstratör
• Komvux erbjuder flera kursstarter per år
• Distanskurser söker du via Ekerö komvux, påbörjas varje vecka
• Du kan välja att studera i andra kommuner än Sthlm o Solna
• Alla kurser är avgiftsfria och studiemedelsberättigande

Mer information om kursstarter och utbud hittar du på respektive hemsida.
www.ekero.se/vux   www.solna.se/vux  www.stockholm.se/vux 
Info om studiemedel www.csn.se 
På www.ksl.se/vux/index.html hittar du alla vuxenutbildningskurser i
Stockholm län

Välkommen att kontakta Ekerö Komvux för studievägledning och info. 
560 39 269 alt. jan.korell@ekero.se

Måndag 8/12  kl 18-19.30
Änglatillverkning
Vi gör änglar som ställs ut Galleri
Utkiken Från 7 år
Biblioteket i Ekerö C

Alla adventshelgerna 6-7/12 13-
14/12, 20-21/12  kl 12-16
Julmarknad, Hantverksstallet,
Gällstaö Gård
Tfn: 08-560 353 00
www.hantverksstallet.nu 

6-7/12 kl 11-16
Julmarknad, Drottningholms slott
Båttrafik från stadshusbron. Info bått-
rafiken: 08-587 140 00
Info julmarknaden: 08-402 62 68
www.kungahuset.se 

7/12 kl 12-16
Hantverksjulmarknad, 
Ekebyhovs slott
Kafé: Ekerö och Färingsö Röda
Korskrets. Program: 14.00 luciatåg
och julsånger framförda av elever
Ekerö Kulturskola. 

7/12 kl 12-16
Traditionell julmarknad, Skytteholm
Julbrunch 12.00 och 14.30. 
Förboka bord: 08-560 236 00
www.skytteholm.se 

Lördag 13/12 kl 13
Änglar
Vernissage för julens änglautställning
med den skönsjungande Änglakören
från Ekerö Kulturskola.
Galleri Utkiken, Kulturhuset, 
Ekerö C.

Lördagar 1/11-13/12 kl 18-21
Lördagsskridsko
Vikingahallen, Ekerö

Torsdagar 6/11-18/12 kl 17.30-20
På hal is 
Allhallen, Skå

Onsdag 10/12
Juridisk rådgivning kl 17-19
Kostnadsfritt för en kvart.
Biblioteket i Ekerö C Samarr.
Juristjouren  

Torsdagsmix kl 14-16
För föräldrar och små barn. Kom och
träffas, läs böcker, fika och pyssla.
Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra.

Söndagar kl 13, 14, 15
Knattebio
Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra. 

Kulturens övärld
Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se
evenemangskalendern på www.ekero.se/evenemangskalendern
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SL har bestämt att det är lämpligt att köra

innerstadsbussar i Ekerös glesbygd. Det ver-

kar inte som om SL tar oss ekeröbor på allvar. 

H
äromdagen åkte jag med en av SLs nyare bussar, den
låga varianten. Det finns ett tiotal sådana bussar som
är inlånade från Brommatrafiken. De är ämnade för
innerstadstrafik och rätt obekväma att färdas i längre

sträckor. De verkar sakna fjädring, motorn för oväsen och
sittplatserna är färre än i andra bussar. Det är svårt att koppla av
och läsa en bok när bussen istället för att mjukt röra sig framåt
ständigt hoppar med knyckiga rörelser. Det sämsta med den här
bussmodellen är ändå den onödiga glasrutan som sitter inkilad
mellan två stolpar, framför främre sittplatsen och omedelbart
bakom mittendörrarna.

Utrymmet mellan sätet och glaset är inte tillräckligt. Vill man
böja sig ner och ställa ner en väska så kör man huvudet i rutan.
Det gjorde jag häromdagen och kom hem med en kraftig bula.
Den inte bara syntes den gjorde ont också. Jag undrar vad som
händer i denna buss vid en hastig inbromsning. Får passageraren

glaset rakt i ansiktet? 
Tyvärr kommer vi att få vänja oss med den här

bussmodellen. I takt med att den gamla vagnpar-
ken byts ut kommer låga bussar att köpas in. Det är
så SL bestämt eftersom varje buss ska vara handi-
kappanpassad. Men andra länstrafikbolag har löst
detta på ett bättre sätt. De satsar på komfortabla
bussar – allt för att passagerarna ska känna sig
trygga och nöjda. Samtidigt förser de bussarna
med hissanordningar som gör det enkelt för rull -
stolar att ta sig ombord. Dessutom kan alla bussar
”niga” och därmed underlätta för barnvagnar och
den som har lite svårt att ta sig upp i bussen.

E
kerö har inga motorvägar men bussarna är ofta uppe
runt 70 km/tim. Det är där gränsen går mellan tätorts-
och landsvägstrafik. Ekerö är en blandzon och därför
har SL bestämt sig för att det går bra att köra innerstads-

bussar på alla vägar. 
Strax innan jag fick min bula stod jag och väntade på bussen

utanför kommunhuset. Det var mörkt och när bussen kom gick
det inte att se vilket nummer den hade. Jag spanade och spanade.
Förgäves – bussen hade inget nummer. Som tur var stannade
den ändå för att någon skulle av. Då såg jag att nummerskylten,
en enkel pappskiva hade fastkilats på bussrutan. Den satt lite på
sniskan. Chauffören upplyste mig om att bussarna ännu inte har
trimmats in i datasystemet och därför inte kan använda ordina-
rie nummerdisplay. Märkligt, det var flera veckor sedan jag åkte
med en buss som saknade nummerskylt.

Det verkar inte som om SL tar oss ekeröbor på allvar. Vi får
helt enkelt finna oss i det SL erbjuder även om det är primitiva
och ogenomtänkta lösningar. Kommunen har vid olika tillfällen
påpekat brister i tidtabeller, onödiga väntetider, och ofullständig
säkerhet. Resenärer hör ofta av sig till SL, inte bara med kritik
utan också med förslag till förbättringar. Men SL blundar. Ekerö
är inte ett prioriterat område, därtill är vi för få och linjerna för
olönsamma. Vi får höja blicken och gå direkt på landstingspoliti-
kerna. Dags att skapa en ordentligt opinion, sätta press på SL och
det företag som kör trafiken på öarna. Från och med mars 2009
heter operatören Arriva.

Nu ska jag lägga en isbit på min ömmande bula. 

Gunilla Lindberg

En bula
i pannan

från SL

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

FLING Designstjärna Ø 50 cm
Vit, svart, röd. 1.770:-

LE KLINT MOD 153 taklampa Ø 40 cm
Design Andreas Hansen. 1.910:-

LE KLINT Ljusstake, set om 2 vändbara
Ord. pris 1.195:- NU 695:-

LE KLINT MOD 215 vägglampa
35x35 cm 3.230:-

LE KLINT JOKER Jokern är 
tillbaka! Svart eller vit

Ø 50 cm 1.699:-

LE KLINT UNDERCOVER Akryl Medium (S/M/L)
Ø 34 cm 1.520:- Underskärmar från 120:-

GLASGOW bordslampa
Vinnare av Elle Deco

International Design Award
1.985:-

LE KLINT UNDERCOVER 
Golv Akryl Large Ø 44 cm 

4.895:-

LE KLINT CROSSOVER
För utomhusbruk året om.

Skärm BUGS. Small Ø 23 cm 
1.845:-

LAMPEL Ändra utseende efter humör
och årstid. Lampa och ampel i ett.

Design Margot Barolo. Glas. 2.370:-

LE KLINT UNDERCOVER
Akryl Small Ø 40 cm 1.260:-

Underskärm från 120:-

69:-
STJÄRNA Gnosjö Konstsmide,

Pergamentstjärna på massiv ekfot. S-märkt.
Ord. pris 199:-. Max tre per hushåll.

Endast i butiken i Bromma.

CITY • ALLAN JENSEN Karlavägen 60, mån–fre 11–19 lör–sön 11–17
BROMMA • BELYSNINGSHUSET Bergslagsvägen 260, mån–fre 10–19 lör–sön 11–18

EXTRA ÖPPET I JUL
8/12–22/12 10–19
23/12 10–21 Julafton 10–13

LE KLINT MOD 386
Bordslampa i utsökt danskt 

hantverk 4.450:-

Kom och kyss varandra 
under vår mistel och 

lämna en gissning på hur 
många lampor som sitter 

i våra träd utanför.
Paret som kommer 
närmast vinner en 
lyxmiddag för två 
på Edsbacka krog.

(Vinnaren dras
på julafton)

Spara 
500:-

Vi bjuder på peppar-
kakor och must i butiken 

ända fram till jul.
Polkagrisar till 

barnen!

LJUS
JUL!
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An Mo Massageterapi
Glenn Cornland
Dipl. Massageterapeut,  Tai Chi Chuan instruktör 

Tai Chi & Qi Gong - Nybörjarkurs VT 09
Drottningholmsskolans gymnastiksal tors 17-18

Start 5 februari
Info: 070-436 12 89      www.anmomassageterapi.se
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Nu �nns vi även på Ekerö,  
för dig som inte vill lämna ön.

Vi be�nner oss på Jungfrusunds Marina.
Varmt välkommen!

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

Tel 08 - 560 313 31
Bryggavägen 133, www.naprapaternaekerö.se

Må bra

Tappens Rör AB
Peter Söderstedt

0708-38 05 73
Det är jag som säljer och  

installerar Värmebaronen.

www.varmebaronen.se

Elomax
Bästa valet för 
värmepump och 
solfångare!

  
 

  
       

 

Handikapp
hindrade 
storvinst på Lidl
TRÄKVISTA | Lidl på Ekerö
bjöd in till en annorlunda
tävling i samband med sitt
femårsjubileum, där vinna-
ren fritt fick fylla kundvag-
nen under två minuter.

Segrare blev den välkände
mångsysslaren Bosse
Bergström på Gällstaö gård,
som den 27 november
klockan 08.45 började gra-
tisplocket. Bosse, som dess-
värre var nyopererad i ena
handen, enhandsplockade
ankbröst, gåsbröst, ostar,
lutfisk och mycket mera,
ivrigt påhejad av personal
och goda vänner. 

Resultatet blev, trots
handhandikappet, varor för
17 kronor i sekunden, det
vill säga för 2040 kronor på
två minuter.

16 mälaröarna runt | MÄLARÖARNAS NYHETER • 8 DECEMBER 2008 

EKERÖ I Skulptören Eli -
sa beth Sivard avvaktar
rätt väderlek innan hen-
nes nästan fem meter
höga betongskulpturer
kan resas i rondellen vid
Ekvägen-Ekerövägen.

Nu återstår bara den konst-
närliga utsmyckningen i
kommunens tredje rondell.
Så fort vädret tillåter gjut-
ning av grunden för den
höga skulpturen har Ekerö
snart fått ytterligare ett mäk-
tigt landmärke. 

Tre stycken betongskulp-
turer klädda i italiensk glas-
mosaik, i färger som går från
blått till grönt, kommer att i
en böljande rörelse sträcka
sig mot himlen. 

I marknivå finns dessutom
nio belysta glasgjutningar
som ska associera till ett
stjärnfall bland de gråsvarta
granitstenarna. 

– Efter flera inspirations-
besök på Ekerö ville jag göra
en skulptur med mycket
form och anspelning till allt

vatten som finns runt öarna.
Flera strålkastare både i och
utanför rondellen ska bidra
till att ta fram formerna. Jag
har ännu inte gett skulptu-
ren något namn, säger
Elisabeth Sivard.

Tekniska kontoret räknar
med att allt ska vara på plats
före jul. Totalkostnaden för
rondellbygget, inklusive
utsmyckning, är 3,3 miljoner
kronor plus moms. 

OW

Fem höjdmeter utsmyckning

Superhet glögg
HILLESHÖG | Äppelfabrikens guldmedalj-
vinnande Äppelglögg släpptes fredagskväl-
len före första advent mellan 19 och 21.
Katharina Ångström Isacsson hade räknat
med lite grannar och kanske fåtal entusiaster
till sitt event på kvällen. 

Det kom mellan 400 och 500. Som mest

stod 70 personer i kö och det var inte bara
ekeröbor. Efter bara 90 minuter var hela
upplagan slut. 

– Vi trodde vi tagit i ordentligt men hade
fel. Inför nästa år kommer glöggen tillverkas
i en mycket större upplaga. Vi har redan fått
de första bokningarna säger Katharina Ång -
ström Isacsson.

Inom kort får bilisterna rondellsnurra kring Elisabeth Sivards
fem meter höga böljande utsmyckning vid Ekvägen-
Ekerövägen.

Bosse Bergström inkasserar
vinsten på Lidl.
Foto: Ann-Marie Bergström
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Mäklarhuset Ekerö  

Försäkra dig mot dubbla 
boendekostnader!

Du som säljer din bostad genom 
Mäklarhuset har möjlighet att försäkra 

Om din bostad inte är såld inom tre 
månader kan du få ersättning för 

drifts- och ränte kostnader under de 

2.682

Tomt #2 Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 1 500 000 kr
TOMT: 1 667 kvm
ADRESS: Klevbergsvägen 16

MÄKLARENS BESKRIVNING: Centralt belägen tomt 

Förhandsbesked på styckning till tre fastigheter ihop 
-

Tomt #1 Färingsö - Stenhamra
PRIS/BUD: 1 500 000 kr
TOMT: 1 759 kvm
ADRESS: Gudmundvägen 6

MÄKLARENS BESKRIVNING: Centralt belägen tomt 
med ett härligt högt västerläge på lugn återvänds-

styckning till tre fastigheter ihop med Klevbergsvä-

Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 2 975 000 kr
BOAREA: 155 kvm
BIAREA: 56 kvm
TOMT: 1 000 kvm
ADRESS: Klevbergsvägen 30 B

Färingsö - Ölsta, 47 500 kvm mark
PRIS/BUD: 2 975 000 kr
BOAREA: 94 kvm
BIAREA: 94 kvm
TOMT: 47 500 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING: -

-
ning, exklusivt kök med matplats, vardagsrum om 48 kvm i vinkel 

-
-

MÄKLARENS BESKRIVNING

Dags att energideklarera

Från och med den 1 januari 2009 
skall alla villor som säljs vara energi-

för att värna om miljön genom att 

BESIKTIGAD BESIKTIGAD
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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.

HEL FÄRSK LAX, Sjöboden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

GOUDA OST, Delimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LÖSGODIS, Godisprinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CLEMENTINER, Spanien / Marocko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

APELSINER, Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOAPAPPER, Lambi 12-pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SVENSK KÖTTFÄRS, Stockholm Butikskött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59,90 kr/kg

49,90 kr/kg

59,00 kr/kg

14,90 kr/kg

14,90 kr/kg

39,90 kr/st

59,90 kr/kg

VECKANS ERBJUDANDEN



Bygdeboken Förlag skriver just nu en unik bok om hus 
och gårdar i Ekerö kommun. Vi önskar få med alla fast-
igheter, från slott till småhus, i Bygdeboken.
 Passa på att bli ihågkommen som en viktig del av 
bygdens historia för framtiden. Givetvis är deltagandet 
kostnadsfritt och helt utan förpliktelser för de medver-
kande.
 Vår personal kommer att kontakta dig de närmaste 
månaderna. Vi hoppas att du är villig att delta i detta 
unika bokverk.

Till det omfattande arbetet att skriva denna unika byg-
debok, med allt spännande innehåll, söker vi minst 15 
personer för anställning inom kommunen.
 Du får all utbildning av oss och blir vårt ansikte utåt. 
Du lägger själv upp din arbetstid och ditt schema efter 
principen ”frihet under ansvar” oavsett om det är heltid 
eller deltid. 
 Du får gärna vara en ”servicemänniska som söker nya 
utmaningar”, ”pigg pensionär med lite tid över” eller 
”bygdeintresserad som vill skriva en bygdebok”. 

Är detta drömjobbet för dig? 
Kontakta oss på Bygdeboken Förlag eller skicka in din 
ansökan idag. 
 Det viktigaste är inte ditt formella CV utan ditt per-
sonliga engagemang. Vi välkomnar även äldre sökande.

Bygdeboken Förlag, Tingsvägen 19, 191 61 Sollentuna
Telefon: 08-333 444, E-post: info@bygdeboken.se, Hemsida: www.bygdeboken.se

Exempel på tidigare utgåvor från Bygdeboken Förlag.

ÄNTLIGEN!
EN BYGDEBOK OM EKERÖ KOMMUN

Du som är bygdeintresserad,
hjälp oss skriva nästa Bygdebok

ÄNTLIG
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KARRIÄRVÄGLEDNING
– står du inför ett vägskäl?

Träffa en studie- och yrkesvägledare!
Tisdagar 17.00- 19.00. I Infoteket (biblioteket
i Ekerö centrum.)Självservice övriga tider när
biblioteket är öppet.

Ekerö erbjuder alla boende i kommunen möj-
lighet att få hjälp med frågor kring arbete och
utbildning.

� Det kan t.ex. gälla:
� ditt eget eller ditt barns val av skola/gymna-     

sium/vuxenutbildning 
� barns och ungdomars rätt till stöd i under-

visningen 
� intressetest inför yrkesval 
� yrkesväxling
� dina möjligheter till yrkesutbildningar 
� distansutbildning och eller högskolestudier 
� studieekonomi 
� jobbsökning via arbetsförmedlingens 

hemsida

Välkommen!
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Bryggavägen 109  �� Tel 560 341 85

Välkommen till oss!

�����������

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

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

• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Fokus”, Box 100
178 22 Ekerö

fo
ku
s
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Arbetsgruppen för bevarande
av grön ytor, fotbollsanläggning
och aktivitetsytor vid Ekendal,
har i en skrivelse till stadsarki-
tektkontoret framfört följande
kritiska synpunkter avseende det
beslut som fattats av kommunen
den 2 oktober att pröva en lokali-
sering av badhus till Tappströms-
området:

Medan Ekendalsalterna-
tivet har detaljplanerats
har det vad beträffar
placering vid Träkvista-

vallen allvarligt nog ännu inte kun-
nat presenteras. Detta får oss att
ifrågasätta om kommunen verkli-
gen seriöst kommer att utreda detta
förslag.
Som exempel på andra seriösa al-

ternativ som uppenbarligen inte
kommer att prövas är bland annat
området vid barackerna söder om
kommunhuset eller utmed kanalen
omedelbart öster om Ekerö cen-
trum.

REDAN NÄR Västerängsalternati-
vet av oklara skäl övergavs borde
kommunen rimligen ha planerat
för förläggning av badhuset till el-
ler i närheten av Träkvistavallen,
eftersom en samling av idrotts- och
fritidsaktiviteter till området borde

ha betraktats som naturlig. Områ-
det är redan bebyggt, anläggningen
hamnar inte intill bostadsbebyg-
gelse och det finns redan stora par-
keringsytor i närheten, varför kost-
nader för sådana inte skulle till-
komma. Ytterligare mark finns
dessutom att tillgå omedelbart
öster om nuva-
rande anlägg-
ningar.
Ekendal är unikt

vad beträffar fri-
tidsytor. Tre sko-
lor (varav Tapp -
strömsskolan,
kommunens stör-
sta,  samt När-
lunda- och Birka-
skolan) är bero-
ende av platsen
för fotboll, fri -
idrott och annan rekreation. Något
alternativ till denna anläggning i
närområdet är svårt att finna och
det kan konstateras att tillgången
till enklare fotbolls- och idrottsan-
läggningar centralt i kommunen är
mycket liten. 

BETRÄFFANDE fotbollsanläggning
anges i planen endast vagt att
denna bör ersättas ”på annan plats”
med någon form av motionsområ-
de. Något sådant kan svårligen fin-
nas i närheten. Det eventuella
motargumentet att badhuset skulle
kunna utgöra ett alternativ för ele-
verna att uppehålla sig i under pau-

ser kan avfärdas med flera argu-
ment, bland annat kostnadsskäl.

DET RÖRLIGA båtlivet påverkas
genom att det idag finns en betyd-
ligt större efterfrågan på båtplatser
än vad som finns tillgängliga. Det
rörliga båt- och även badlivet för de

närboende påver-
kas i negativ rikt -
ning om badhu-
sets gäster också
ska utnyttja kring-
liggande facilite-
ter i området. 
Ljudnivån från
fläktar samt
mänskliga aktivi-
teter vid badan-
läggningar och ut-
släpp av allergena
ämnen är påtag-

liga och detta skulle allvarligt för-
sämra livskvaliteten för de som bor
eller vistas i området. 

DET FINNS REDAN stora parke-
ringsutrymmen i hörnet av Tapp -
strömsvägen och Ekerövägen samt
i anslutning till Tappströmsskolan.
Att ytterligare belasta en redan tra-
fiktät miljö med nya parkerings-
platser är mot denna bakgrund inte
rimligt. Dessutom finns anledning
att ifrågasätta om den parkerings-
yta som i förslaget avses upplåtas
för badhusets besökare, verkligen
kommer att räcka till och om så inte
skulle bli fallet riskerar bl a Tapp -

strömsskolans område att drabbas.
Trots att det anges att badhus

kräver stora mängder vatten kon-
stateras att för att säkra avloppet
kommer endast mindre åtgärder att
behöva vidtas. Denna slutsats till-
låter vi oss att ifrågasätta.

MED TANKE PÅ de senaste årens
erfarenheter av hur olämpliga kon-
taktförsök görs från vissa vuxnas
sida mot barn, måste samlokalise-
ring av förskola och badhus betrak-
tas som mindre ändamålsenlig.
Kommunen anger att hänsyn ska
tas till förskolan i samband med
planeringen. Detta torde dessvärre
inte kunna tillgodoses, om den an-
givna lokaliseringen av badhuset
kommer till stånd.
Sammanfattningsvis kan konsta-

teras att med en förläggning av bad-
huset till Träkvistavallens område
uppstår inte ovan angivna problem.

För arbetsgruppen för bevarande
av grönytor, fotbollsanläggning
och aktivitetsytor vid Ekendal:

Kristina Asplund 
Ulrica Baxter
Hans Flodström 
Helena Gilljam
Kennet Johansson
Eva Mauritzson
Gudrun Nygell 
Göran Rydeberg

Bygg badhuset vid Träkvistavallen!

”Medan
Ekendalsalternativet
har detaljplanerats
har Träkvistavallen
allvarligt nog inte
presenterats”
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Nordea utökar servicen i Bromma 
          med ett nytt kontor och utökade öppettider! 

Vi har glädjen att meddela att Nordea 
utökar servicen i Bromma med ett nytt 
kontor på Brommaplan 403 (f d Svensk 
Kassaservice/Posten) från mitten på november. 
På det nya kontoret kommer vi att kunna 
erbjuda dig all service för privatpersoner, 
inklusive kontanthantering och utländska 
sedlar. Vi förbättrar också öppettiderna 
och erbjuder nu även kvällsöppet: måndag 
kl 10-18 samt tisdag–fredag kl 10-16.

I och med detta flyttar även all kontant-
hantering från det befintliga kontoret på 

Brommaplan 418 till det nya kontoret på 
Brommaplan 403. Brommaplan 418 blir 
rådgivningskontor där du som kund kan 
ansöka om lån, beställa kort, Internet eller 
få rådgivning om t ex sparande och försäk-
ringar. Kontorets kundtjänst är öppen måndag 
10-18 samt tisdag–fredag kl 10-16. 

För kontantuttag kan vi också rekommendera 
våra ombud. Hos ICA och Coop Med Mera 
kan du ta ut upp till 2 000 kr med Nordeas 
Bankkort (gäller i mån av butikens tillgång 
på kontanter).

Gör det möjligt

 N
or

de
a 

B
an

k 
A

B
 (p

ub
l) 

Varmt välkommen till våra kontor i Bromma

Mats Engelgren
Kontorschef
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Kommunstyrelsen beslutade i
maj 2006 att ett nytt särskilt
boende ( SB ) skulle uppföras i
Stenhamra. I augusti 2007 fick
Stadsarkitekts kontoret i upp-
drag att göra en detaljplan för
Stenhamra området. Förutom
ett SB bör även ett trygghets-
boende inplaneras. Det hade
de studiegrupper om ”Äldre-
boendet i Ekerö” jag deltog i,
tagit upp i sin rapport hösten
2004.
Vid diskussionerna om

Stenhamra Centrum fram-
kom att placeringen av SB på
den s.k. Söderströmska tom -

ten var omöjligt på grund av.
utsläpp från Nisseby Snickeri.
I stället för att söka finna lös-
ningar på detta, föreslog kom-
munstyrelsen  att bygga SB på
”fritidstomten” vilket kräver
att nuvarande fritidshus på
tomten rivs.
I september beslöt man att

ge kommunledningsstaben i
uppdrag att gå ut med en
intesseförfrågan till företag
som eventuellt vill bygga och
driva detta SB.
Ingen information har läm-

nats till Socialnämndens leda-
möter om placeringen av SB

och vid det senaste mötet
12/11 sa Olle Setterlund  att
Folkpartiet förordar en place-
ring på  Söderströmska
tomten. Även Öpartiet sa det.
Jag hoppas att övriga ledamö-
ter i Socialnämnden redovisar
vad de anser på nästa möte.
Socialnämndes ordförande

Staffan Strömbäck inbjöd
kommunens innevånare till
ett informationsmöte i
Stenhamra 13/11 om det pla-
nerade äldreboendet där.
Mötet var mycket välbesökt
och som jag uppfattade det var
samtliga som yttrade sig, mot

en placering på fritidstomten.
Vad som inte framkom på
mötet var att en placering på
fritidstomten redan ”beslu-
tats” i Kommunstyrelsen och
att man gett Tekniska  konto-
ret i uppdrag att genomföra
markanvisning för projekte-
ring, byggnation  och förvalt-
ning av SB i Stenhamra. 
Jag ställer en fråga till kom-

munstyrelsen om de verkligen
har satt sig in i frågan om var
äldreboendet lämpligen bör
placeras för att även ge de
boende en lugn och behaglig
utemiljö. I det av Socia lnäm n -

den fastställda ramprogam-
met står det: ”Kring boendet
skall arrangeras en väl plane-
rad och tillgänglig utemiljö
med en trädgård, uteplatser,
gångvägar etc. Utemiljön skall
stimulera och möjliggöra ute-
vistelser hela året”.
Är det kommunledningen,

tekniska kontoret eller kom-
munfullmäktige som bestäm-
mer SB placeringen utan att ta
hänsyn till vad blivande
boende anser. Var skall
Trygghetsboendet placeras? 

– Tomas Graveley

Vem beslutar om var Stenhamras äldreboende skall placeras?

������������
�����	��
�
�
Ekerö kommun måste säkerstäl-
la att det finns plats i äldreboen-
de för de allt fler äldre kommun-
medborgarna. Det ska vi i första
hand göra genom att bygga ut
äldreboendet i kommunen.
Därför bygger vi nu ut äldrebo-
endet Kullen och kommer också
att bygga ett helt nytt äldreboen-
de i Stenhamra. 

Enligt socialnämndens plan för
utbyggnad ska ett nytt äldreboende
stå klart i Stenhamra år 2011. 
Ekerö kommun äger mark på flera

platser i Stenhamra centrum, bl a
det som kallas Söderströmska

tomten. Sedan socialnämnden
beslutat om utbyggnad av äldreom-
sorgen, har kommunstyrelsen ini-
tierat arbetet med detaljplanering
för Stenhamra centrum och
Söderströmska, vilket torde vara
huvudalternativet för lokalise-
ringen. 
Hur lång tid det tar att genomföra

en detaljplaneprocess är svårt att
förutse. Att detaljplaner överklagas
är snarare regel än undantag. Det är
alltså sannolikt att detaljplanerna
överklagas, möjligen till högsta
instans. I så fall kommer det inte att
finnas detaljplaner som vunnit laga
kraft 2011 och ytterligare försenin -

gar är en uppenbar risk. Detta är inte
acceptabelt.
Vi har i kommunen ett stort

behov av att utöka platserna i äldre-
boende. Vi kan inte riskera att vänta
så länge med den helt nödvändiga
utbyggnaden av äldreomsorgen.
Därför måste även alternativa loka-
liseringar av äldreboendet i
Stenhamra utredas. 

DÄRFÖR ARBETAR nu tekniska
kontoret, stadsarkitektkontoret,
nämndkontor social samt miljö-
och hälsoskyddskontoret, under
ledning av kommunchefen för att så
snart som möjligt hitta bästa möj-

liga lösning. En första lägesrapport
från detta arbete kommer att redovi-
sas för kommunstyrelsens arbetsut-
skott i januari. Då kommer vi att ta
ställning till hur vi går vidare och
även informera om det fortsatta
arbetet. 
Vi är från moderaternas och alli-

ansens sida fast beslutna att hitta en
bra lösning som säkerställer ett nytt
äldreboende i Stenhamra. 

– Peter Carpelan (m), 
kommunalråd 
Staffan Strömbäck (m), 
ordförande i Ekerö socialnämnd 

• Välkommen att skriva
en lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare
desto större chans att
komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha
 kännedom om namn,
adress och telefonnummer.  
• Skicka din text till 
insandare@malaroarnas -
nyheter.se.
• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Insändare”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad
som lämpar sig som
 insändare och även att
korta inläggen.
• Traditionella tackannon-
ser hänvisar vi till vår
 privata annonsmarknad.
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Ekerö kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde i Erskine -
salen, Ekerö centrum, tisdagen den 16
december 2008, kl 18.00. Inleds med
utdelning av stipendier. 

Sammanträdet sänds i Närradion, 
101,4 Mhz

Välkomna!
Inger Linge (m)
Ordförande

Matproduktion söker 

Kock/Kokerska
till Knalleborgs och
Gräsåkers förskolor

Läs mer på www.ekero.se Hyr bil här!

Träkvista

08-560 300 96

www.statoil.se

  

Träkvista

08-560 300 96

  

www.statoil.se

Hyr bil här!  
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FRITIDS PÅ HÄSTIS På Munsö kan h
ugade barn

 lära sig rid
a, sadla, trä

nsa och

givetvis att
 inte vara r

ädda för hä
star. På bild

en rider Ida
 Langels, le

dd av Klara
 Borin.  | 18 

Bakläxa fö
r

förbifarte
n

Miljödepart
ementet beg

är komplettering
ar av

vägverket
 på en rad

 viktiga pu
nkter. Bla

nd annat

om hur klimatmålen uppfy
lls och om

 hur träng
-

selskatten
 påverkar.

 Bland en 
av punkte

rna

ombeds verk
et klargör

a sin instä
llning till 

Ekerö

kommuns villko
r. I 6

MÄRKLIGA A
FFÄRER

Pengatrans
aktioner hi

t och dit oc
h flera kon

kurser

solkar fasti
ghetsverke

ts uthyrnin
g av Svarts

jö slott. 

| 16

VADÅ FINANSKRIS

Ännu märks ingen 
lågkonjunk

tur i Ekerö 
kommun men

kommunala besp
aringar vän

tar. | 8

"Det ökand
e exploater

ingstrycket
 på våra

strandområden bord
e istället led

a till ett för-

stärkt stran
dskydd med tydlig lag

stiftning oc
h

bättre tillsy
n. Norge st

ärker just n
u sitt strand

-

skydd efter
 att ha låtit 

kommuner fått sk
öta

strandskyd
det och set

t hur det let
t till en över

-

exploaterin
g"       | 28 INSÄNDARE

EFTER 40 ÅR ÄR DET DAGS

Ekeröinstit
utionen Jan

nes blommor stänger 
butiken

och ser fram
 emot att inte h

a några dire
kta framtids-

planer.  | 12 PROFILEN

MISSION LÄ
SLUST 

Skolbibliote
kens missionerand

e för att ök
a skoleleve

r-

nas läslust
 fick efterlä

ngtad extra
tid på Natio

nella

Läsdagen d
en 13 novem

ber. | 22

STÖRSTA FESTIVALEN

Planerings
arbetet för

 Mälaröarnas
 första rikti

ga ung-

domskulturfest
ivalen, på S

kå flygplats
 i sommar, är

redan i full 
gång.   | 14

ETK SIKTA
R HÖGT

Ekerö Tenn
isklubb har

 genomgått ett rejä
lt lyft på all

a

nivåer und
er det sena

ste året.   | 30 SPORT

’’

www.malaro.com/mn

Redan torsdag 
före utdelningshelgen 
finns MN för läsning 

på nätet

Tjuvläs!

KOM & TRÄNA MED 
SKÅ IK HANDBOLL!DBANÅ IK HKS

A TRÄNOM & KKOM & TRÄNA 
B
A A 

  

         
 

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

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian
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Överdrivet politikerförakt?
GULL OLLIS insändare i förra MN
innehåller minst ett felaktigt påstående
om mig och en märklig koppling
mellan Asknäs, Adelsö krog och mig –
och kanske vissa överdrifter. 
Jag vill naturligtvis inte stoppa små-

företagandet, varken på Adelsö eller
någon annan stans. Utan småföreta-
gande stannar Sverige! Men eftersom
Ekerö kommun har fått ett dåligt rykte
på grund av ett antal missgrepp vill jag
medverka till att Ekerö kommun tar
rimliga beslut på korrekta underlag.
Desirée Björk beskrev i sin insändare i
förra MN-numret hur Adelsö krog-
ärendena hade hanterats dittills. Sedan
dess har en oberoende värdering gjorts
av den mark som Adelsö Krogs driftige
ägare vill köpa och kommunstyrelsen
har enhälligt beslutat föreslå kommun-
fullmäktige att godkänna affären vid
sammanträdet den 16 dec.
Det är såvitt jag vet inte politiska

beslut som har skapat svårigheter för
Asknäs. Men om moderaterna i Ekerö
kommunstyrelse inte hade tvekat så
länge med att förbättra kontakterna
mellan företagare och kommunens
tjänstemän så hade Asknäs duktiga
ägare kanske inte velat flytta härifrån. 
Om Olli anser att jag är en av de poli-

tiker som är gränslöst okunniga och
omedvetna vill jag hoppas att det inte
gäller företags- och näringslivsfrågor.
Jag har arbetat med teknik, teknisk
utveckling, marknadsföring och ny
affärsutveckling i tre svenska bruksfö-
retag under nästan 20 år, arbetat som
företagskonsult i ett 10-tal år, varit
ledamot i riksdagen och dess närings-
utskott och varit borgarråd i Stockholm
och ordförande i tre av stadens stora
företag. Jag har lärt mig att det kan löna
sig att veta vad man uttalar sig om, det
skulle nog även Gull Olli tjäna på.
Politiker och övernitiska byråkrater

har under många, många år skapat
växande svårigheter för småföretagare
och deras anställda med bland annat
allt "blankett-fyller-i". Det har varken
den förra socialdemokratiska eller
nuvarande borgerliga regeringen lyck-
ats göra mycket åt. Nu kommer det att
behövas även politiska beslut för att
företagare och anställda i Sverige ska
kunna undvika alltför stora svårigheter
på grund av att spekulanter utan grän-
ser har skapat och tillåtits skapa ett
finansiellt kaos. Så nu är det bankerna
som sätter käppar i hjulet för småföre-
tagare  –  det är för svårt för dem att låna
pengar. Kanske det är dags att fyra av en
bredsida mot bankerna istället, eller
mot regeringen, Gull Olli, men ta reda
på fakta först.

– Krister Skånberg 

Det blir fort och fel!

STAFFAN STRÖMBÄCK
(m) ställer frågan på sin
blogg: Varför känns det som
om vi inte ligger på förkant,
utan alltför ofta har att han-
tera frågor med ryggen mot
väggen? För en gångs skull
håller Öpartiet med honom.
Varför ska det vara så att i

Ekerö dras frågor i långbänk
år ut och år in. Planritningar
görs och läggs i låda. Några år
senare görs nya planrit-
ningar. Som läggs i låda. Och
så plötsligt är det
snart val och då
blir det bråttom.
Nu gäller det

badhuset och
placeringen av
särskilt boendet
i Stenhamra.
Man dömer ut
tidigare planer
på grunder som inte är
ordentligt utredda och föror-
dar nya lösningar. Det blir
fort och fel.
Nu kan man inte bygga det

särskilda boendet i
Stenhamra på den sk
Söderströmska tomten för
att marken sägs vara konta-
minerad. Men det ligger
redan en förskola i närheten!
Var finns logiken och var
finns utredningen om detta?
Jag reserverade mig inte mot
beslutet att använda fritids-
gårdstomten när ärendet
kom upp i kommunstyrel-
sen, det beklagar jag djupt.

Nu har Öpartiet satt sig in i
ärendet och vi inser att för-
slaget är hur galet som helst.
För badhuset gäller nu en

placering vid Träkvista vallen.
Ett dåligt förslag för alla
färingsöbor! Eller vid
Ekendals förskola, vilket inte
fungerar av bl a trafikmässiga
skäl. Vad hände med
Västeräng? Kommunen får
inte bygga en ny stadsdel där
men har option på att bygga
badhus med parkering.

Denna option
kommer att kosta
kommunen
3 000000. Varför
inte utnyttja
optionen?
Vi är många

som vill se en
multianläggning
med mötesplat-

ser för unga och gamla. Det
kan mycket väl kombineras
med badhus  –  ett kulturens
hus för både kropp och själ!
För demokrati behövs
mötesplatser!  
För Alliansen är det nu

bråttom: Spaden ska komma
i jorden före nästa val! 
Öpartiet vill se hållbara

och genomtänkta lösningar.
Dessa stora investeringar
måste få ta den tid som krävs
för att få fram riktiga under-
lag och bra beslut.

– Ylva Forslid, Öpartiet

GULL OLLI har i en okunnig
insändare i MN anklagat mig
för att vara emot företagande
i allmänhet och Asknäs och
Adelsö krog i synnerhet. I
samma tidning gav Desirée
Björk en riktig beskrivning
av turerna kring Adelsö
krog. Jag hoppas Gull Olli
har läst den. Min inbland-
ning i Adelsö krog är i vilket
fall som helst obefintlig.
Den eventuella markförsälj-
ningen var ett ärende för

kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige, där jag inte
hade yttranderätt. Självklart
vill jag att adelsöborna ska få
sin krog även om jag inte
"kan gå in med egna medel
för att rädda det konkurs-
drabbade företaget" som
Gull Olli föreslog. 
När det gäller Asknäs var

jag däremot inblandad. Jag
var nämligen den enda poli-
tiker i byggnads- och miljö-
nämnden som försökte

stötta de ibland vilda, men
alltid roliga idéer som famil-
jen på Asknäs försökte
genomdriva. Som så många
andra ekeröbor uppskattade
jag mycket den härliga stäm-
ning som rådde på Asknäs
under Lottas och Björns led-
ning. Jag hoppas de kommer
att mötas av ett mer positivt
företagarklimat när de
kommer ner till Skåne.
Jag vet inte riktigt vad

Gull Olli vill med sitt

angrepp på mig. Vår enda
tidigare kontakt var när jag
för femton år sedan köpte
två får av henne. De döptes
Gulli och Ulli och var mina
vänner i tretton år. Deras
språkliga kommunikation
med mig var mer lättbegrip-
ligt. Bääh betydde välkom-
men och bäääh betydde
hungrig. Raka rör och inga
personangrepp, således!

– Gunilla Tovatt, mp

Bäh, bäh vita lamm

Starkt erbjudande
på värmepumpar från IVT

www.ivt.se 

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.

Köp värmepump och få en 
exklusiv Espressomaskin
Köp värmepump och få en 
exklusiv Espressomaskin
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Klara, färdiga, spar!

Alltid installerad 
och klar i ditt hus!

Halvera din
värmekostnad och 
minska växthuseffekten.

Luftvärmepumpen för svenska krav.

BÖRJA SPARA REDAN NU – VI STÅR BEREDDA!
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sp
o
rt INNEBANDY I Efter halvasäsongen höjer Skås inne-

bandyherrar målsättningsrib-
ban ett snäpp till topp två.

Hade det inte varit för konkurren-
ten Offensiv Lidingö hade man
nog vågat sig på att sikta mot för-
staplatsen. Lidingö har i sin trupp
en spelare med ganska färska meri-
ter av både VM-spel och SM-guld i
bagaget, något som räcker för att
rubba ordningen på division 5 nivå.
Vid första bortamötet mot

Lidingö gjorde Skå säsongens bästa
match och vann med övertygande
3-7, då var lyckligtvis inte stjärnan
med.
För övrigt har Skå i de senaste

kamperna visat att man är seriens

mest offensiva lag. Många snabba
tekniska svårstoppade spelare har
öst in mål. I senaste mötet mot IK-
Stym segrade Skå med hela 17-6.
Målglädjen gör dock att man mis-
sar de defensiva uppgifterna istäl-
let. 
Lagets främsta måltjuv är

Rasmus Moberg, född -89. Men
det finns även gott om andra unga
talanger som hjälper till att höja
målkvoten. Fyra andra nyckelspe-
lare är de tre bröderna Alm samt
“Tulle” Eriksson, som alla åter-
finns i Skås framgångsrika fotboll-
slag under sommarsäsongen.
Går allt enligt Skåplanerna kan vi

se fram emot derbykamper i divi-
sion 4 nästa säsong.

OW
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Innebandydamernas
sikte mot division 2 är i
nuläget en mycket rea-
listisk målsättning, spe-
ciellt efter segern mot
Bollstanäs i en första
seriefinal den 29
november.

Det ser riktigt bra ut för
Ekerö IK:s innebandydamer i
division 3 norra. En vinst till
så toppar man serietabellen,
dessutom har man släppt in
minst mål och är enda lag
utan förlust. 
I 4-2 vinsten mot Bollsta -

näs gjorde EIK det mesta rätt,
trots att man mönstrade en
bantad trupp på grund av
sjukdomar och skador.
Framför allt visade man upp
en defensiv som gästerna
omöjligen kunde dyrka upp.
Och som sista utpost har
man målvakten Jennie
Rundquist som inte noterats
för ett enda misstag under
säsongen. 
Jennie bidrar också i högs-

ta grad till de snabba kont-
ringarna när hon med sina
långa utkast når den snabb-
fotade spelaren på topp, vil-
ket emellanåt ger henne
assistpoäng. För en stor del

av målfabrikationen står
framför allt de två snabbfota-
de teknikerna på topp,

Pernilla Vallbo och Camilla
Iveroth. Hela laget visade
dessutom kampvilja från

start till slutsignal. EIK:s
fysiska försvarsspel väcker
dock vilda protester från gäs-

ternas lagledare, vilka dom -
ar na dessbättre ignorerar. 
Eftersom cirka 75 procent

av målen i innebandy sker på
kontringar kretsar EIK:s
spelupplägg mycket kring
snabba vändningar. Därför
har man också valt spelfor-
mationen 2-2-1 med en topp-
forward som ständig är redo.
Om drabbningen mot

Bollstanäs var säsongens
höjdare var matchen före
mot Bele Barkarby årets bot-
tennapp. Visserligen fanns
viljan, men bristande posi-
tionsspel, passningsspel och
försvarsmur bidrog till att
man fick nöja sig med 3-3.
– Målet är att gå obesegrade

genom seriespelet. Det som
kan stoppa den målsättning-
en är om alltför många nyck-
elspelare skulle bli skadade
eller långtidssjuka. Allt kan i
och för sig bli bättre, men på
ett kortare tidsperspektiv är
det framför allt samspelet
som vi kan utveckla. Och vi
tar gärna emot nya spelare,
men då ska de vara så pass
bra att de kan konkurrera om
en plats i förstafemman,
säger tränaren Samuel Ros -
en kvist.

OVE WESTERBERG

EIK:s damer nära toppen

Svårstoppade Camilla Iveroth i aktion mot Bollstanäs. 

�����DET HÄNDER HEMMA TILL 15 DEC
ISHOCKEY  | Herrar div 1 D: 10 dec kl 19 Allhallen:  Skå IK-
Trångsund    

����
KORT OM SPORT

SKÅ FOTBOLL I Laget som
inte skulle finnas, Skå IK
herrar, har fått en fribiljett
till division 4 mellersta
kom mande säsong trots att
man slutade trea i division 5
M. Så alla fotbollfans kan se
fram emot derbyn mot
Ekerö IK nästa år. Övriga i
serien är: Boo FF, Brom -
stens IK (uppflyttad),
Djurgårdsbrunn FC, FC
Krukan, Järla IF (uppflyt-
tad), Långholmen FK,
Mariebergs SK, Olympiacos
FC, Reymersholm IK och
Ängby IF (nedflyttad).

EIK HOCKEY IDen 12
december spelar EIK sin
första match i fortsätt-
ningsserien. När artonde
och sista omgången spelats
den 27 februari bör EIK vara
sämst sjua av de tio lagen
för att automatiskt behålla
division 2 status även nästa
säsong. Lag åtta och nio får
kvala sig kvar medan tian
ramlar ner i division 3.     

EIK BADMINTON IDet
bjöds på många hårda och
välspelade singelmatcher
när 26 deltagare gjorde upp
om KM-titlarna i EIK bad-
minton den 24 november.
Resultat: Pojkar U13: 1.
Emil Brunnberg. Pojkar
U15: 1. Calle Fredienwall.
Flickor U15: 1. Felicia
Holgren. Herrar senior: 1.
Erik Gustavsson. Damer
senior: 1. Susanne Röing.

BROTTNING I Skås nya
brottarkoncept har fått så
gott gensvar från övriga
brottarsverige att maxkvo-
ten på cirka 130 unga käm-
par till Luciacupen i Sten -
hamra den 13 december
redan är nådd. Istället för
att alla inom en vikt- och
åldersgrupp mö ter varand-
ra, har man också delat upp
de tävlande i kategorierna
erfarna och nybörjare. 

Målorgie med Skås innebandyherrar

Maila en kort
sportnyhet till:
red@malar -
oarnas nyheter.se

Skås Johannes ”Tulle” Eriksson petar in ett av lagets 17 mål
mot IK-Stym. 

�����LÄGET� DEN 2 DECEMBER
HANDBOLL����
Herrar div 4 östsv södra
Tumba HBK 10 10 0 0 367-224 20
Hofet IK 10 8 0 2 342-262 16
Harrington Team 10 7 1 2 330-260 15
HF HUFF 10 7 1 2 278-274 15
Haninge HK 10 7 0 3 267-252 14
Visby IF Gute 10 5 0 5 261-265 10
IK Stubbhagen 11 4 0 7 323-317 8
Sannadals HK 9 4 0 5 250-249 8
Skå IK 10 4 0 6 258-285 8
Westis HK 10 2 2 6 266-306 6
Jakan HK 10 2 0 8 237-309 4
BK Sparta 10 2 0 8 241-316 4
Ösmo GIF 10 1 0 9 194-295 2

INNEBANDY���������
Damer div 3 norra�����
Bollstanäs SK 7 6 0 1 35-18 18 
Bele Barkarby 7 5 1 1 34-17 16 
Ekerö IK 6 5 1 0 25-10 16 
Bro IK 7 4 0 3 25-18 12 
Västerorts IBK 7 3 1 3 24-25 10 
Åkersberga IBF 7 2 0 5 21-34 6 
Töjnan IBK 7 2 0 5 20-39 6 
Enskededalen 7 1 1 5 18-27 4 
KTH IF 7 0 2 5 14-28 2

Herrar div 4 norra������ ��� � �����
Kungsängens IF 8 6 1 1 48-38 19 
Veddesta Finska 8 5 1 2 58-43 16 
Nyboda IBK 8 5 0 3 48-49 15 
Västerorts IBK 8 4 2 2 46-35 14 
IK Frej 8 4 2 2 44-39 14 
Westermalms IBK 8 3 2 3 32-40 11 
Ekerö IK 8 3 1 4 41-37 10 
Turebergs IF 8 3 0 5 51-52 9 
Rosersbergs IK 8 1 1 6 31-52 4 
Vällingby BK 8 1 0 7 36-50 3

Herrar div 5 västra��
Skå IK 9 7 1 1 77-36 22 
Offensiv Lidingö 9 7 1 1 63-28 22 
Stockholm IBK 9 6 2 1 62-35 20 
Djurgårdens IF 9 4 2 3 51-39 14 
Hässelby IBK 9 4 2 3 37-47 14 
Stockholm West 9 4 2 3 38-49 14 
Handelshögskolan 9 4 0 5 43-46 12 
IK-Stym 9 1 2 6 37-63 5 
Mariebergs SK 9 1 1 7 44-65 4 
Östermalms IBS 9 0 1 8 31-75 1

ISHOCKEY������
Herrar div 1D
Nyköpings HK  22  17  3  2  122-44  55  
Väsby IK HK 22 12 6 4 85-65 48 
Wings Arlanda 22 12 4 6 81-54 43 
Botkyrka HC 22 9 4 9 95-92 34 
Visby-Roma HK 22 8 6 8 77-87 32 
Haninge HF 22 7 5 10 69-82 29 
Mälarh/Bredäng 22 6 6 10 62-90 27 
Trångsunds IF 22 7 4 11 72-83 26 
Nacka HK 22 5 7 10 77-83 25 
Skå IK 22 2 5 15 69-129 11 

Herrar div 2 södra���� ��� � �����
Värmdö HC 17 14 1 2 94-40 29 
Nynäshamns IF 17 12 2 3 82-48 26 
Lidingö Vikings 1 17 12 1 4 79-45 25 
Hanvikens SK 17 12 1 4 82-56 25 
Åkers IF 17 10 1 6 73-62 21 
Skarpnäcks AIK 17 7 2 8 61-55 16 
Sudrets HC 17 4 1 12 49-87 9 
IFK Salem 17 3 1 13 52-83 7 
Ekerö IK 17 3 1 13 41-92 7 
Gnesta IK 17 2 1 14 35-80 5   

INNEBANDY I Ekerös
innebandyherrar är
missnöjda med po äng -
skörden efter åtta om -
gångar, men med lite
bättre flyt räknar man
med att klättra.

Tre vinster efter åtta
omgångar är dock snäppet
bättre än vid samma antal
omgångar förra säsongen, då
man hade bärgat två vinster.
Då följde man upp med sju
vinster av de resterande tio.
– Det blev inte riktigt som

vi tänkt oss eftersom några
av de tänkta spelarna tog

time out inför seriestarten.
Men vi är inte så missnöjda
med vårt spel ändå, även om
vi stupat på mållinjen i fler-
talet av matcherna. Så vi vet
att vi kan sätta press även på
seriens topplag. Vårt enda
egentliga bottennapp är 2-6
förlusten mot Västerort,
säger Fredrik Swahn.
– Vi har flera nya hungri-

ga spelare i laget, vilket
innebär att det tar lite extra-
tid innan vårt spel satt sig
hos alla. Dessutom har vi
några som avslutar lumpen
på ingång. Så allt kan bara bli
bättre.

Medioker innebandyinledning
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LANTHANDEL SORTIMENT
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSPAKETERAT KÖTT

BENSIN TILL LÅGPRIS
SEDEL ELLER KONTOKORT

Tel: 560 200 41

Vi bakar varje dag mat- och kaffebröd

Just nu!
Saffranslängder, lussekatter 

och vörtlimpor mm.

Ekerö Kyrka

Nibble
Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö

Julgranar
kommer till oss den 11 december

180:- Luciakaffe
Lördagen den 13 december bjuder vi 
traditionsenligt på luciakaffe och 
nybakade lussekatter.

Tel: 560 200 41
Ekerö 

Nibble
Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö

 Från o�  alla ti�  er alla
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Calle och Eliza� th 

med � � onal

Välkommen!

Julklappstips!
Melitta kaffebryggare
”Look” 1,25 liter (ord.pris 499:-)

Dammsugare
Waves, 1800 W (ord.pris 695:-)

298:-
495:-
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Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Serviceverkstad • Reservdelar 
Ackrediterad ”släcka 2:or”
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Grattis William på 4-års-
dagen 26/12. Kramar från
mamma, pappa och store -
bror Fredrik.

Lucas har fått en sys ter. 
Hon föd des 7/11 på KS.
Föräld ra rna heter An neli 
och Fredrik Han sen. 
Grattis från morfar och
mormor”

             

   

   
 

  

Våra duktiga florister
binder allt enligt 
kundens önskemål
sorgbinderier � kistdekorationer 
brudbuketter � snittblommor 
arrangemang � krukväxter 

företagsservice � blommogram

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

Badhus
eller

äldreboende?

www.ekerobloggen.se
Läs mer

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

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

 
  

 tel:a, 709 86 50 08-
onus.se .ffo  www

 
  

 

MÅNDAG 8 DEC 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 11 DEC 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 11 Luciatåg i  
Herman Palmsalen, 
Stenhamraskolans 
2.or. 
Kl. 12 Jullunch 

SÖNDAG 14 DEC 
FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 11 Högmässa 
Torger Torgerson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            

www.faringsoforsamling.se 

Vår käre 

Torsten
Hellström

* 25 november 1927
= 6 november 2008

Christina och Kjell 
med familj

Släkt och vänner 

Begravningen har ägt rum.
Tänk gärna på Hjärt- och

Lungfonden pg 90 91 92-7. 

     
  

  

Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Ny adress

   
                 

   
                 

   
                 

   
                 

   
                 

�� DÖDA

• Nils Göran Qvickström, Ekerö, avled den 22 november
i en ålder av 64 år.

Nyprod. villa
Älvnäs

movab.se
www.

3 395 000 kr
från

    
     

  

    
     

 

• 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@malaroarnas nyheter.se 
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.
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www.malaro.com/mn

Vår älskade

Göran

Yxhammar

* 17 juni 1933
= 23 november 2008

Har lämnat oss 
i sorg och saknad 

U L L A - B R I T T

PETER och EVA 
MED FAMILJER

Släkt och vänner

Tack för allt Du oss 
har skänkt

För oss Du strävat,
på oss Du tänkt

Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne 

Hos oss skall leva
i tacksamt minne

Begravningen äger rum
onsdagen den 10 december

kl. 13.00 i Sånga kyrka.
   

  

  
  

  
  
   

  
    

 

     

  

  

 

   
   

   
    

   
 

  

     
 

   
   
  
   

   
  

  
   

    
   

  

  
  

  
  

Tänk gärna på 
Hjärt och Lungfonden

Pg 90 91 92-7. 

 

     

  

  

Munsö IF – JULBASAR
Lördagen den 13 december kl 13 

vid Husby skola
Lotteri, hantverk, granar, korv, glögg, kaffe,

försäljning, pilkastning.
Luciatåg kl. 14.30

www.munsoif.se Varmt välkomna!

Se till att du syns!Se till att du syns!Se till att du syns!   
Prisvärda paket på webbsidor 

Copywriting och layout för utskick 

Tel 560 426 22 
www.midgardmedia.se 

www.local-broker.se

Telefon 08-514 933 42
johnny.korhonen@tele2.se

FRILIGGANDE VILLA, EKERÖ
Trevlig enplansvilla byggd 1960 med öppna vyer

som granne. Biytor om 95 kvm. Köket är renoverat 
2005 med bra maskinell utrustning. Fin uteplats 

med öppen spis för trevliga kvällar. 
VISNING LÖRDAG 13 DECEMBER. TID : 12.00 - 13.00

LocalBroker

HHeemmssiiddaa ppåå 
IInntteerrnneett.. RRiinngg 

BBiinnäärrddaattaa AABB 
00770077--113399 000000

eelllleerr 556600 440022 5511 
aallllaa ddaaggaarr 0077--2222



• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 150 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild 

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

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

�� SÄLJES

MB E200 K sedan Avant -
garde, 11000, silvmet, auto-
mat, ABS, ACClarm, klimat,
airbag, antispinn,  cd, elhiss,
s+v-hj, serv-bok, färddat.
178000:-. 560 207 87.

Norska skogkattungar till
salu. Registrerade i kattför-
bundet SVERAK. Mer info på
www.uncutdiamond.se.
070-666 72 42. info@uncut-
diamond.se. Theresa

Svart kamin eldriven lämp-
lig uterum nypris 1500 kr ca.
nu 450 kr. 0707-97 71 51.

3 st svarta ridhjälmar
52/53, 54/55 samt en
större 75 kr. 0707-97 71 51. 

Pianomycket gott skick.
Nordiska Pianof. Classica.
Mahogny. 5000 kr. Skanner
Mustek BearPaw 2400TA
Plus. 350 kr.  070-327 17 85.

Hockey axelskydd 10-14
åringen Jofa 75 kr.
0707-97 71 51.

Inbunden oanvänd bok

”Plåtat”,  bilder från 1902,
utgivare DN  150 kr.
0707-97 71 51.

Hörnsoffa rödbrun, fint
skick i läder. Plats 6 pers.
1100 kr. 0708-50 85 64.

Säljer min nästan nya tem-
pursäng, använd ca 1 må -
nad. Nypris ca 14 000 kr
säljes för endast 7 500 kr.
Mobiltel. 073-660 44 55.

�� KÖPES

Tripptrapp barnstol önskas
köpas. Inga-Lill. Tel.  560 347
10 el 070-85 10 494.

�� ÖNSKAS HYRA

Ett litet rum i närheten av
Tappström, att disponeras
dagtid som skrivarvrå.
Tillgång till dusch och wc.
Tel. 0709-85 11 79.

�� UTHYRES

Läckert hus om 70 kvm
veckovis eller längre.
0708-14 95 60.

Nyren  2-pl villam sjöutsikt
i lantligt läge i Kungsberga.
Goda förrådsutr för t ex
hantverkare samt egen

båtpl ingår. Jan Pettersson,
0768-799 997.

�� SÖKES

Vi söker en pianolärare till
vår 7-årige son. Låter det
intressant, hör av dig.
070-444 31 96.

Behöver du hjälp? Hemma,
kontor, städning, barn-
passn, trädgårdsarbete,
tapeterseringmm. 0708-
50 85 64 Lasse, 0739-75 69
56 Marja.

�� EFTERLYSNING

Grårandig
hankatt, vitt
bröst och
tassar, brett
an sikte, hal -
va nosen
vit. Mkt kär-
vänlig.
Försvann 5 sept på Adel sö.
Snälla ring! 0731-57 14 00.

�� TACK

Tack till alla busschaufförer
på Ekerö. De har ett stressig
arbete med många gånger
helt orimliga tidtabeller.
Ändå är de flesta mycket
vänliga. Helene
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Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer
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AE Einarsson Byggnads AB

� Tillbyggnad
� Ombyggnad
� Nybyggnad
� Generalentreprenad
� Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
� Kompetens för  
asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se
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Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

  

  

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

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

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

��Hälsokost  �� Frisör
��Massage  ���SPA
��Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

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

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

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

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

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!

����������������
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Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR

Tors 17-19. Lör 10-15. Övrig tid ef ök. Hemvärnsv 1, Stenhamra C
Telefon: 08-560 466 00    Mobil: 070-260 16 24     www.ekvt.se

  
  

  

   
    

   

  

   
   

  

    
 

 
 

    

  
 

 

           

           

       
    

   
        

    
   

 
    

    

     

 

  
  

  
 

  

  

    

   

 
   

        
    

   
    

    

  
   

  
  

    
    

      
 

      

    

  

    

  

       
        

        

  
  
  

  
  

  

   
    

   

  

   
   

  

    
 

 
 

    

  
 

 

           

           

       
    

   
        

    
   

 
    

    

     

 

  
  

  
 

  

  

    

   

 
   

        
    

   
    

    

  
   

  
  

    
    

      
 

      

    

  

    

  

       
        

        

  
  
  

  
  

  

   
    

   

  

   
   

  

    
 

 
 

    

  
 

 

           

           

       
    

   
        

    
   

 
    

    

     

 

  
  

  
 

  

  

    

   

 
   

        
    

   
    

    

  
   

  
  

    
    

      
 

      

    

  

    

  

       
        

        

  
  
  

  
  

  

   
    

   

  

   
   

  

    
 

 
 

    

  
 

 

           

           

       
    

   
        

    
   

 
    

    

     

 

  
  

  
 

  

  

    

   

 
   

        
    

   
    

    

  
   

  
  

    
    

      
 

      

    

  

    

  

       
        

        

  
  
  

  
  

  

   
    

   

  

   
   

  

    
 

 
 

    

  
 

 

           

           

       
    

   
        

    
   

 
    

    

     

 

  
  

  
 

  

  

    

   

 
   

        
    

   
    

    

  
   

  
  

    
    

      
 

      

    

  

    

  

       
        

        

  
  
  

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!

�	���������		�
����

INTENSIVKURSER
Både körning & teori! 

1 eller 2 veckor

Handledarkurser & Teorikurser
Startpaket & Privatistpaket

På grund av tekniska problem har hemsidan inte kunnat
uppdateras. Ring gärna för detaljerad information!

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

Från 32.500:- Till 252.500:-

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

17 NOVEMBER I Ekebyhovs förskola
anmäler att blomsterrabatten blivit
uppriven och att flaskor och ölburkar
kastats på utelekplatsen.
• En anmälan om att en företagsbil på
Löpargränd i Hummelvreten blivit av
med samtliga vinterdäck samt en gps
görs. Bilen hade pallats upp med hjälp
av reservdäcket och tre buntar re-
klamblad.
• En anmälan om att någon med en
sten krossat ett ytterfönster till en fas-
tighet i Väsby görs.
18 NOVEMBER I Två personer skadas
svårt vid en kollision med en älg på
Färentunavägen. 
20 NOVEMBER I En bilförare i Ekerö
centrum anmäls för grov olovlig kör-
ning.
22 NOVEMBER I En utländsk turist
anmäler att hon blivit bestulen på sin
plånbok vid ett besök i Drottning -
holm.
23 NOVEMBER I Polisen lugnar ner en
stökig fest med minderårig ungdom på

Parkslingan på Gällstaö.
24 NOVEMBER I En person skadas
lindrigt vid en singelolycka i Drott -
ning holm.
• Ekerö kommun anmäls för tjänstefel
via en skrivelse till polisen.
25 NOVEMBER I Skadegörelse på en
bil på Söderströms väg i Stenhamra
anmäls. Ett dörrhandtag slets loss och
bilen repades.
• En handväska anmäls stulen från re-
staurang Lilla Venedig i Ekerö cen-
trum.
26 NOVEMBER I En boende på
Söderströms väg i Stenhamra gör en
anmälan om ofredande via internet.
27 NOVEMBER I Ett vildsvin körs på
och dödas klockan 06.30 på Björk -
viksvägen på Väntholmen i Färentuna.
• Vid en trafikkontroll i Drottning-
holm får flera bilister böter för att ha
kört i bussfilen vid fel tid.
• En slickepott värd 18,90 kronor snat-
tas i ICA Nyckelby. Snattaren anmäls.
• Ett olaga hot på Ångbåtsvägen an-
mäls.
• Mälaröarnas Alpina skidklubb anmä-
ler återigen vandalisering av anlägg-
ningen vid Ekebyhovsbacken. Denna
gång har tre fönster till ett garage samt
fasadbelysningen krossats.

• Ekerö Bostäder anmäler klotter på
flera av sina fastigheter.
28 NOVEMBER I En bilist bötfälls på
Ekerövägen vid Wallenbergs allé.
• En person anmäls för olovlig körning
på Ångbåtsvägen.
• En påkörningsolycka med tre person-
bilar inblandade sker i Drottning-
holm.
• En anmälan om bedrägeri görs sedan
en engelsktalande kvinna ringt och
sagt att anmälaren vunnit en kryss-
ningsresa.  
29 NOVEMBER IGlaset till en busskur
vid Ekerö centrum krossas.
• Polisen kontrollerar en upphittad
roddbåt vid Bockholmssundsvägen.
• En brand i ett tidningsställ vid Eke-
byhovs busshållplats släcks.
• En troligen anlagd brand av en pap-
perscontainer vid Konsum Kungs-
berga släcks.
• Ett gästande idrottslag som är på läger
och övernattar i Uppgårdskolan upp-
täcker att tre av deras bilar utsatts för
bilinbrott. Bilfönstren hade krossats.
30 NOVEMBER I Polisen får samtal om
en häst utan ryttare på Bryggavägen.
• En plånbok anmäls stulen vid ett bil-
inbrott på Söderströms väg i Sten-
hamra. 
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Ny vandalisering vid MASK-backen

�� påG

FORTS FRÅN SIDAN 2

Juridisk rådgivning 
i biblioteket i Ekerö Centrum
10 december kl 17-19.
Kostnadsfritt för en kvart.

Hal is
Skridskoåkning till musik för
alla i Allhallen, Svanängens

IP, 11 dec kl 17.30-20.

Munsö IF julbasar
Vid Husby skola den 13
december kl 13. Lotterier,
hantverksförsäljning, korv
och glögg  m.m.

Lördagsskridsko
Skridskoåkning till musik för
alla i Vikingahallen,

Träkvistavallen, 13 dec kl 18-
21.

Luciadisco 
för alla Ekerös åk 4, 5 och 6
elever i Tappströmsskolans
matsal 13 dec kl 18-22. Det
blir naturligtvis disco men
också spel och lek samt för-
säljning av godis & läsk.
Inträde + popcorn: 25:-

Äppelfabriken
Våfflor med äppelsirap och
varm choklad med visp -
grädde i växthuscaféet.
Sprakande brasa och tända
ljus. Alla helger i december
t o m  21 dec.

Evenemangstips: 
red@

malaro arnasnyheter.se

Länsstyrelsen i Stock -
holms län beslöt den
17 september att för-
länga 50 kilometer i
timmen-sträckan vid
Malmen i Drottning -
holm.

I augusti förra året upp-
märksammade en av Swe -
bus bussförare väg verket
om att de borde signalre-
glera eller sänka hastig-
hetsgränsen till 50 på väg

261 vid Rör by  vägens
in/utfart, vilket då också
skulle gälla Karu sell plans
utfart mittemot. Även
slottsförvaltningen har
enligt polisen tidigare
gjort  påstötningar hos
väg verket om problemen
vid utfarten. 

Efter remissrundan var
det bara Ekerö kom m un,
genom bygg nads nämn -
den, som inte ville ha
några förändringar. Moti -

veringen var att båda alterna-
tiven skulle förvärra träng-
seln på Ekerö vägen ytter -
ligare.

Länsstyrelsen beslöt dock
att förlänga 50-sträckan från
Malmen till 150 meter väst
om korsningen Ekerövägen-
Rörbyvägen. 

Polisen har noterat att
många bilister ännu inte
noterat nyordningen. 

OW

Förlängd 50-sträcka i Drottningholm



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

BBiinnäärrddaattaa AABB
SSuuppppoorrtt && FFöörrssäälljjnniinngg

0077--2222 AAllllaa ddaaggaarr

00770077--113399 000000
556600 440022 5511
LLeeiiff RRiicckkeeggåårrdd

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning,
Kontorsstädning, Golvvård,

Trappstädning mm.

070-471 89 33
560 243 62

EKERÖ 

BILSKADECENTER
Bilplåt • Krockskador

Försäkringsskador
Framvagnsinställningar

Stöldskador

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

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

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SA 
Erland Klingberg

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

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

Tel 560 244 38

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

Trädfällning
Sektionsfällning
Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

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

På Atmos har vi maskinerna 
som gör jobbet roligt! 

08-560 377 66 
Bryggavägen125

www.atmosexpo.se 

Maskinuthyrning  
&

Försäljning

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

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

Målarmästare på Ekerö

TRYCK
EKERÖ

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

allt inom pappers-tryck

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor
m.m. lackas!

Snabb leverans!

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

ASEANNAASEANNA
KONTORSUTENSILIERKONTORSUTENSILIER

Träkvista Torg -Ekerö

Tel 08-560 355 35

Fax 08-560 355 95

www.malaro.com/kontor

WMR
Bil & Maskin

Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19

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

Flak och containrar.
Bryggavägen 102 • 178 31  Ekerö

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

KYL&KLIMAT
Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning
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ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

MASKINER TRÄD- & TOMTARBETEN

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILUTHYRNING

BRANDSKYDD

BRUNNSBORRNING

DATA

LACKERING

RÖRARBETENKONTORSMATERIAL M.M

FÖNSTER

MÅLARE

TRYCKERIPLÅTSLAGERI

VÄRMEPUMPAR

FYRHJULINGAR/MOPEDER

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE LOKALER

STÄDNING

FFyyrrhhjjuulliinnggaarr MMCC

MMooppeeddeerr CCrroossss

SSllääppvvaaggnnaarr VVaatttteennsskkootteerr

*Försäljning *Service

*Tillbehör *Reparationer

Troxhammar Gård / Skå 

Må-To 11-17 Fr 11-15 Lörd 11-14

08-560 443 74 / info@fyrhjuling.se

Service Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

BBrraannddsskkyyddddssbbuuttiikkeenn

Köp brandsläckare 
Montering
Brandsäkert hem
SBA-Konsult 

www.Brandskyddsbutiken.se

08-560 354 09

naKöp br erackdslän

kkssddnnaarrBB

-508

Brandwww.

KonSBA--K
äsdanrB
neritMon
naKöp br

nneekkiittuubbssddddyykyk

09540 365

eddsbutiken.sydskky

tulns
met hreäk

gn
ackdslän

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

www.aseanna.se

VÄRMEPUMPAR 
VARMVATTENBEREDARE 
VATTENRENING 
GOLVVÄRME  
PUMPAR
SERVICE & REPARATIONER 
OM- & NYBYGGNADER

560 354 00 070-717 79 49 
www.sjogrensvvs.se



Läge för förändring?

På ”Min bostad” 
fi nns rum för alla. 

NU KAN DU FÅ ETT EGET RUM 

PÅ SVENSKFAST.SE MÖBLERAT MED MASSOR 

AV BOENDENYTTA OCH INSPIRATION. 

Önska dig en 
ny bostad. 

Vi slår in din gamla 
i ett fint paket. 

MEDAN DU FIRAR JUL FÖRBEREDER 

VI DIN FÖRSÄLJNING. LÄS MER OCH HITTA 

DIN MÄKLARE PÅ SVENSKFAST.SE  

EKERÖ VÄSBY
5 ROK, 133 KVM

Lummigt skyddat läge längst ner
vid återvändsgata och med utsikt
över fälten. Ljust, fräscht och
topprenoverat 1 1/2-plans hus
med mycket bra läge i omtyckta
Väsby. Vardagsrum och kök i
öppen planlösning med utgång
till trädäck på baksidan, 3 bra
sovrum samt ljust allrum. 2 bad/
duschrum med kakel och klinker
samt ljus tvättstuga/groventré.
Nära till dagis, skola, buss och
med strövområden och elljusspår
invid knuten.

PRIS 3 475 000 kr/bud.
Ängskornsvägen 13.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 41261 till 71122

FÄRINGSÖ
FÄRENTUNA
3 ROK, 74,7 KVM

Trivsamt och charmigt 1-
plansradhus 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 795 000 kr/bud.
AVGIFT 4 599 kr/månad
VISAS Lö 6/12 13.15-13.45.
Ulrika Jansdotters väg 4.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 40803 till 71122

EKERÖ VÄSBY
6 ROK, 150+92 KVM +
GARAGE

Välskött o trivsam villa i omtyckta
Väsby! Optimal planlösning m
gott om utrymmen, perfekt för
barnfamiljen eller för
egenföretagaren. På ett o samma
plan finns 3 av husets 4 sovrum,
trevligt kök delvis öppet mot
allrum och mysig Contura
braskamin. En trappa upp finns
stora vardagsrummet, ytterligare
ett sovrum samt duschrum.
Inredd källare. Villan är belägen
på trädgårdstomt om 796 kvm.
Nära till buss, träningscenter,
idrottsplats, skolor, dagis samt
strövområden.

PRIS 2 875 000 kr/bud.
Slåttervägen 2.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 39478 till 71122
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FÄRINGSÖ
STENHAMRA
2 ROK, 58 KVM

Fritt ljust läge med em/kvällssol
och utsikt över äng i mycket
omtyckt förening med bra
ekonomi. Ljust kök med matplats,
stort sovrum med fri utsikt, ljust
vardagsrum med utgång till altan
under tak med kvällssol och fin
utsikt över ängen. Garage i länga
ingår i avgiften. Gångavstånd till
butik, busshållplats samt
promenadstråk och badplats.

PRIS 995 000 kr/bud.
AVGIFT 2 870 kr/månad
Blåsbacksvägen 59.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 39084 till 71122

EKERÖ EKUDDEN
3 ROK, 91,5 KVM

Ljus, fräsh gavel 3:a med extra
fönster i mycket omtyckta
barnvänliga Ekudden.
Genomgående välskött och ljusa
färger, stort kök med matplats,
vardagsrum med utgång till
trädgård på baksidan, 2 sovrum,
samt 2 duschrum. Uteplats på
entrésidan samt uteplats och
förråd på baksidan. Nära till
strövområden samt Bokskogen,
Ekerö Centrum med butiker och
bussar, vårdcentral, bibliotek
mm. Perfekt för barnfamiljen!

PRIS 975 000 kr/bud.
AVGIFT 6 194 kr/månad
Ekuddsvägen 6A.
.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 41731 till 71122

ADELSÖ HALLSTA
5 ROK, 168+80 KVM

Ett lantligt boende för
livsnjutaren! Trivsam villa (-05) m
härliga ytor, högt i tak o många
fönster för optimalt ljusinsläpp.
Kärnan i huset är stora köket o
vardagsrummet där braskaminen
m murstock upp till nock fungerar
som rumsavskiljare, allrum, 3-4
sovrum, 2 bad-/duschrum.
Golvvärme i hela huset!
Bergvärme. Stort dubbelgarage m
gästvåning ovanpå. Trivsam
trädgård om 2.659 m stor
potential. Naturen precis om
hörnet o ca 200 m till närmaste
badplats. Möjlighet till båtplats.
Ca 1 km till buss som tar en till
Brommaplan.

PRIS 1 975 000 kr/bud.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 41208 till 71122
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VILLOR

BORÄTTER

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


