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Hyr film
Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal
Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning
på tel 560 383 00 eller Bonn direkt 560 383 06.

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Öppet
för beställning
och bokning!
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Öppet till 24.00
Träkvista
08-560 300 96

Dags för deklaration och bok
slut!
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Apoteket får utökade
öppettider.
För att ge våra kunder ännu bättre service och tillgänglighet förbättrar vi nu våra öppettider fr om 30 mars.

Boka rådgivning
Vi på Apoteket vill inspirera och hjälpa dig som kund till
ett liv i hälsa. Hos oss kan du boka rådgivning om dina
läkemedel, mäta blodtrycket eller prata med vår hälsocoach.
Välkommen till Apoteket Tidlösan
Tegelbruksvägen 1 C.

Nya öppettider fr o m 30 mars
09.00 –19.00 måndag– fredag
10.00–15.00 lördag

Telefon 0771-450 450 | www.apoteket.se

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

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

Färingsö Väntholmen

Ekerö Hummelvreten

Utgångspris 2 500 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 134 kvm
Tomt 237 kvm Atriumgård

Byggt 1968, ombyggt 1978
Adress: Hoppargränd 11
Visas sön 5/4 12.45-13.45
och mån 6/4 18.00-18.45

Tillbyggt och attraktivt enplansradhus i genomgående mycket gott skick. Solig, insynsskyddad
atriumgård. Kök och vardagsrum i öppen trevlig planlösning. Fräscha dusch- och badrum med bastu.
Förråd i anslutning till entrén och garage i länga. Nära till skola, dagis, buss, bad och fina strövområden.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1723.

Ekerö / Närlunda

Utgångspris 6 500 000:5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 131 kvm
Tomt 7 600 kvm

Byggt 1990
Adress: Storhagsvägen 7
Visas sön 29/3 12.00-13.00
och tis 31/3 18.30-19.30

En fantastisk sjötomt m bl.a stor brygga, sandstrand samt en mindre ö m broförbindelse. Fastigheten är
på 7 600 kvm totalt varav 4 200 kvm är vatten. Trädgården är plan o består bl.a av en mindre damm.
Huset är välplanerat o mkt välunderhållet. För vägbeskrivning se internet. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1557.

Ekerö Sandudden Nybyggt

Fast pris 5 137 580:5 rok 154 kvm
Adress: Åsbranten 17
Visas sön 5/4 13.30-14.30
Nybbygt NCC- Hus med strålande utsikt. Vidbyggd carport.
Flera hus finns lediga för bokning. Välkomna!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1839.

Ekerö Sandudden Nybyggt

Utgångspris 2 795 000:3 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 97 kvm + hel källare
Tomt 852 kvm

Byggt 1968
Adress: Villavägen 26
Visas sön 5/4 15.15-16.15
och mån 6/4 17.45-18.15

Trevlig enplansvilla med bra läge. Hel källare med separat ingång. Ett rum i källaren är idag en
musikstudio. Bytt tak och nya fönster. Renoverat badrum i källare. 2st eldstäder samt luftvärmepump.
Vidbyggt garage. Stort renoverat trädäck med eftermiddagssol, delvis taköverbyggt. Fin trädgård.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1836.

Adelsö Stenby

Fast pris 3 847 396:Boyta 96 kvm, avgift 3.296:-/mån exl.
uppvärmning
Adress: Strandskogssvägen 21
Visas sön 5/4 12.00-13.00

Utgångspris 1 850 000:2 rok, boyta 63 kvm
Adress: Marielundsvägen 11
Visas sön 29/3 13.00-14.00
och mån 30/3 18.00-19.00

Brf Förening där man måste vara 55+. Helt
nybyggt med carport. Tomt gränsar mot vatten.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1834.

Trevligt enplanshus m strandnära o rofyllt läge,
Gäststuga. Nära till färja, bad o brygga m båtplats. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1699.

4:a Ekerö Sandudden

Utgångspris 1 450 000:Boyta 91 kvm, avgift 4.420:-/mån
Adress: Singelgränd 7
Visas sön 5/4 14.15-15.15
Ljus, tilltalande lägenhet m högt insynsskyddat
läge o fin utsikt över Mälaren. Öppen trevlig
planlösning mellan kök o v-rum. Balkong i S/V m
markis. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1772.
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Moderat Nytt

SÅLD

Gå moderaternas kandidatskola
Kandidatskolan är till för dig som vill engagera dig och vara med och
utveckla vår kommun. Var med du också! Delta i det politiska arbetet!
Det finns plats för fler som vill arbeta
politiskt! Genom att arbeta aktivt har du
stora möjligheter att påverka utvecklingen
av Ekerö kommun. Vi träffas 8 kvällar för
att under trevliga former gå igenom vår
politik, hur vår kommun fungerar och vad
ett kommunpolitiskt uppdrag innebär.
Du kommer att få träffa kommun- landstings- och riksdagspolitiker och göra
intressanta studiebesök.
Kursplan

nämnd som informerar, tar upp och diskuterar aktuella frågor.

VILLATOMT ADELSÖ HALLSTA

GAVELRADHUS EKERÖ GÄLLSTAÖ

6. Landstinget
Studiebesök Landstinget

Förverkliga villadrömmen till våren!
Plan villatomt om 2 081 kvm i natuskönt
läge nära vacker badvik. Soligt ostört läge.
Perfekt som komplement- eller åretruntboende. 2 km till mataffär, ca 5 km till
Adelsöfärjan. Ring för visning!

Välplanerat gavelradhus med ett av de
bästa lägena i området. Byggår 2005.
4 rum och kök, ca 129 kvm. Snygga
materialval. Garage. Uteplats i S/V.

7. Riksdagen

PRIS: 725 000 KR/BUD ADRESS: HALLSTAVÄGEN 56

5. Social, Byggnads och miljöfrågor
Vi träffar representanter från respektive
nämnd som informerar, tar upp och diskuterar aktuella frågor.

Studiebesök Riksdagen

1. Lokal upptakt

8. Kampanj och opinionsbildning
Debatt , retorik och sammanträdesteknik
-intressanta ämnen som alla har nytta av!

2. Vår politiska värld
Studiebesök fullmäktige.

Med reservation för ev. ändringar av
kursplan

3. Att arbeta som förtroendevald
Föredrag om vilka olika uppdrag som tillsätts
politiskt och hur den politiska processen ser
ut och regleras av bland annat kommunallagen.

Alla är hjärtligt välkomna!

Organisation och politisk historia i Ekerö
kommun samt moderat ideologi och politik.

4. Kultur och Barn och ungdomsfrågor
Vi träffar representanter från respektive
Vill du bli medlem?

Anmäl dig till:
Eva Laurén
Tel 0707338278
eva.lauren@telia.com

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.

SÅLD
VILLA MUNSÖ KYRKBY
Familjevilla, totalt ca 227 kvm, belägen i
vackert äldre bondesamhälle. 4 sovrum.
Varsamt renoverat med god känsla.
Rymligt lantkök och stora sällskapsytor.

PRIS: 2 475 000 KR/BUD
ADRESS: SOLSIDAN MUNSÖ KYRKBY VISAS: SÅLD

Vi älskar Ekerö

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

PRIS: 3 475 000 KR/BUD
ADRESS: STORMANSGRÄND 15 VISAS: SÅLD

SKA DU
SÄLJA DIN
BOSTAD?
Kontakta oss
för rådgivning
och värdering.
SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA
TELEFON 08-807600
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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 möjlighet att få hjälp med frågor kring arbete och
utbildning.
●
●

●

●
●
●
●
●
●

BJURFORS EKERÖ | 08-728 22 00 | STOCKHOLM@BJURFORS.SE | WWW.BJURFORS.SE

Det kan t.ex. gälla:
ditt eget eller ditt barns val av skola/gymnasium/vuxenutbildning
barns och ungdomars rätt till stöd i undervisningen
intressetest inför yrkesval
yrkesväxling
dina möjligheter till yrkesutbildningar
distansutbildning och eller högskolestudier
studieekonomi
jobbsökning via arbetsförmedlingens
hemsida
Välkommen!

Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster
Tisdag 31/3
19.00 Passionsandakt hos Gerd
Engström, Kantorsbostaden, Lovö
Christer Kivi

Onsdag 1/4
Ekebyhovskyrkan ”Arken”
19.00 Mässa, Christer Kivi

Torsdag 2/4
Klockargården, Lovö
12.30 Sopplunch
19.00 Husförhör hos Senja och
Göran Ahlund, Tallbacken Munsö
Svän Fogelqvist

Palmsöndag 5/4
Adelsö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Jonas Gräslund
Ekerö Hembygdsgård
11.00 Temamässa, söndagsskola,
Ralph Sjöholm Musik: Rode Gustavsson, Anna och Helena Hansson
Lovö kyrka
11.00 Familjegudstjänst, Christer
Kivi, Lovö Barnkör

Måndag 6/4
Ekerö Hembygdsgård
19.00 Passionsandakt, soppa
Ralph Sjöholm

Må 6/4, Ti 7/4, On 8/4
Drottningholms slottskyrka
19.00 Passionsandakter,
Christer Kivi

Onsdag 8/4
Ekebyhovskyrkan, Arken
19.00 Mässa, Ralph Sjöholm

Skärtorsdag 9/4
Munsö kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa
Svän Fogelqvist
Lovö kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa
Ralph Sjöholm, Staffan Eklund
Fiol: Helena Hansson, Orgel: Leif Asp

Långfredag 10/4
Adelsö kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Svän Fogelqvist, Ad Mundi
Lovö kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Christer Kivi, Lovö kyrkas kör

Påskafton 11/4
Lovö kyrka
23.00 Påsknattsmässa, Ralph Sjöholm, Jonas Gräslund, Körgrupp

KYRKSIDAN

Påsken – den äldsta kristna helgen
Påsken ﬁras av alla kyrkor
över hela världen – vid något olika tidpunkter.
Anledningen till detta är att den
första påsken inföll i samband
med det judiska påskfirandet
till minne av uttåget ur Egypten.
Den judiska almanackan är en
månkalender, och påskfirandet
sker alltid vid fullmåne i vårmånaden Nisan.
Jesus firande påskmåltiden
med sina lärjungar innan han
tillfångatogs, dömdes och korsfästes. Han togs ner från korset
för att man skulle fira sabbat
(lördagen). Dagen efter sabbaten kom kvinnor med kryddor
för att göra i ordning Jesu kropp
– men fann en tom grav.
Enligt ett kyrkomötesbeslut år
325 firas påskdagen den första
söndagen efter fullmåne på eller
närmast efter vårdagjämningen.
I vår del av världen följer vi
numera en kalender som bygger

på solen, medan de ortodoxa
kyrkorna följer månkalender i
sitt påskfirande.
Den judiska påsken skulle
helst firas i Jerusalem, och
påskalammet var rituellt slaktat
på tempelplatsen.
När Jesus firade påskmåltiden
med sina lärjungar talade han
om sig själv som påskalammet,
den som offras. Därför sjunger
vi i nattvardsgudstjänsten
”O Guds lamm, som
borttager världens synder,
ge oss din frid
och välsignelse”.
Lärjungarna firade, precis
som Jesus, sabbat, vilodag, på
lördagen. Men snart började de
första kristna samlas på söndagen, uppståndelsedagen, för
att äta en gemensam måltid.
Söndagen har blivit gudstjänstoch vilodagen för en stor del av
kristenheten. Måltiden har blivit ett sakrament: Nattvarden.

Platser kvar i Kyrkans förskola!
En stor grupp femåringar slutar i Kyrkans förskola i vår. Det
betyder att det ﬁnns plats för nya barn i höst.
Kyrkans förskola, en av Ekerö kommuns enskilt drivna förskolor,
finns vid Ekebyhovskyrkan.
Kyrkans förskola är en liten förskola med två avdelningar. Den
har en stor och härlig gård med en trädbevuxen kulle som bidrar
till utemiljön.
Tack vare närheten till kyrkan kan förskolan använda kyrkans
lokaler för lek och rörelse, sångsamlingar och egen tid för en
femårsgrupp.
Förutom den ordinarie personalen, två förskollärare och en
barnskötare per avdelning är vår diakon Marie Björnvad och vår
musiker Helena Hansson resurser i verksamheten.
Förskolan är för närvarande öppen 7.00-17.00.
För frågor och information: Förskolechef Anna Stelling, tel
0739-36 14 88.

Påskdag 12/4

Kyrkorna på
Ekerö
i samverkan

Munsö kyrka
11.00 Påskdagsgudstjänst, Svän
Fogelqvist, Ad Mundi, PÅSKLUNCH
Ekerö Hembygdsgård
11.00 Familjemässa, Jonas Gräslund, Barnkören, PÅSKLUNCH
Lovö kyrka
11.00 Högmässa, Christer Kivi,
Ekerö kyrkokör, Kyrkkaffe

Annandag påsk 13/4
Lovö kyrka
11.00 Högmässa, Staffan Eklund
Kyrkradion 101,4
lördagar 12-13
Mer information:
Se vår hemsida ekeropastorat.nu
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar

Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud

nr 5 2009

Tisdag 31/3 kl 19
i Biblioteket, Ekerö Centrum

PILLRET
Författaren till boken ”Pillret”
blottlägger de ideologiska
motsättningarna inom psykiatrin.
”Skall psykiska problem ses som
biologiska maskinfel eller som
själsliga reaktioner på livserfarenheter?”

Ingrid Carlberg
Journalist och författare till
boken ”Pillret”

Innan föredraget: Kl 18
St Lukas ÅRSMÖTE

S:t Lukas - Mälaröarna-Västerort

SOPPLUNCH
i Klockargården

Onsdag 1/4
kl 19.30
Mälarökyrkan
Om templet
Anders Sjöberg,
teol.lic, präst och
författare
Söndag 19/4
kl 18.00
Mälarökyrkan
”Omvänd”
Göran Skytte
Ekerö Kyrkliga Samfällighet, Katolska Stiftsgården Marielund,
Mälarökyrkan

FOLKMUSIK PÅ TRE MAN
Rolf Jidell m ﬂ
Torsdag 2/4 kl 12.30
i Lovö Klockargård
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Nya Toyota iQ. En liten revolution.
Nu är den här. Bilen för dig som vill gå från ord
till handling vad gäller att dra ner på onödig last,
onödiga utgifter och onödiga utsläpp. Toyota
iQ är världens minsta bil för fler än tre personer. Komfort och säkerhet på hög nivå är lika
självklart som i större bilar - till standardutrustningen hör 9 strategiskt placerade krockkuddar
inklusive världens första i bakrutan. Dessutom
har iQ fått 5 stjärnor i nya tuffare Euro-NCAP.
Provkörning är ett måste.
Välkommen!

Passa pfåår!du en

re 1 /7
Vid köp fö
.000 kr.
mie på 10
re
p
ls
miljöbi
Pris från:

138.500 kr.

Prenumerera från:

2.770 kr/mån.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING/UTSLÄPP VID
BLANDAD KÖRNING FRÅN: 4,3 L/100 KM. CO2 99 GR/KM.
MILJÖKLASS 2005.

Today
Tomorrow
Toyota

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

Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)
Besiktigad

Ekerö Närlunda
Trevligt kedjehus i populära Närlunda! Perfekt läge i slutet av lugn åtrvändsgata och baksida med eftermiddag-/
kvällssol. Kök med öppen planlösning mot stort matrum. Vardagsrum och 4 bra sovrum. Två helkaklade badrum
med värmegolv. Delvis renoverat med bla nytt yttertak -04. Garage med förrådsdel. Endast några minuters
promenadväg till skola och dagis.

0 Boarea: 124 kvm
0 Utgångspris: 2.450.000 kr
0 Tomt: 546 kvm plan trädgårdstomt

Ekerö Lundhagen
Ett perfekt hus! Strålande sjöutsikt och del i brygga med båtplats.
Stora härliga ytor och genomtänkt planlösning. Kök och matrum m öppen planlösning mot nedsänkt vardagsrum
med ö-spis och utgång till stor stenlagd terrass. Fyra bra sovrum. Allrum m ö-spis och egen köksavdelning samt
utgång till trädgården. Stort hobbyrum, arbetsrum, bastu och relaxavdelning samt goda förrådsutrymmen.
Dubbelgarage i huset samt extra garage med förrådsdel på tomten. Fin insynsskyddad trädgård.

0 Boarea: 350 kvm
0 Utgångspris: 6.750.000 kr eller hbj
0 Tomt: 1.106 kvm Trädgårdstomt

0 Oa-Vägen 14
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

0 Filippavägen 35
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färingsö
Stor härlig naturtomt med högt läge och fin sjöutsikt. Beläget i ett lite område med både permanent- och
fritidsboende. Det finns tre hus på fastigheten varav det största är ett vinterbonat fritidshus om ca 60 kvm. 4 rok
varav 3 sovrum. Hus nr 2 är ursprungshuset om ca 30 kvm. Hus nr 3 är en isolerad Friggebod.

0 Boarea: 54 kvm
0 Utgångspris: 1.450.000 kr
0 Tomt: 3.787 kvm Natur/Trädgårdstomt

0 Kronhagsvägen 8
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

4:a Ekerö Björkudden

4:a Ekerö Brunna

Centralt beläget och i ett attraktivt och lugnt område ligger detta välplanerade Brf-radhus om 4 rum och kök
varav 3 sovrum. Hörntomt med nybyggd stor altan i syd-ost, vetter mot liten lekpark. Visst inre
renoveringsbehov. Förråd i anslutning till huset och garage i länga. Daghem och skola i anslutning till området.
Gångavstånd till bl.a Ekerö centrum, bussar och friluftsliv.

Fint br-radhus med gavelläge i omtyckt och efterfrågat område. Stort kök med rymlig matplats. Vardagsrum med
utgång till altandäck i söder, 2-3 sovrum, två fina badrum varav ett helkaklat, egen tvättstuga med tvättmaskin
och torktumlare samt stort invändigt förråd som går att inreda till kontor eller liknande. Genomgående mycket
välhållet skick. Centralt läge på Ekerö med gångavstånd till det mesta.

0 Boarea: 111 + 7 kvm
0 Utgångspris: 1.750.000 kr
0 Avgift: 4.275 kr/mån inkl vatten, kabel-tv samt
garage

0 Boarea: 122 kvm
0 Utgångspris: 750.000 kr
0 Avgift: 7.255 kr/mån inkl.VA, kabel-tv

0 Björkuddsvägen 68A
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

0 Tomtbacksvägen 44
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs

Ekerö Närlunda

Ekerö Älvnäs

3:a Ekerö Björkudden

På en härlig tomt m fin utsikt mot Mälaren o Älvnäs
hagar kommer ett nytt fräscht 1-plans hus om 155
kvm från Pinc House att uppföras. Huset har modern
arkitektur m öppna ytor och stora fönsterpartier. Ett
läckert o lättskött boende m focus på design och miljö.

Planerad nyproduktion på en sjönära tomt i omtyckta
Närlunda. Ett läckert arkitektritat designhem med
högkvalitativ inredning och där alla extraordinära tillval
ingår. Next House har strävat efter att ta fram
morgondagens boendekoncept.

På en härlig tomt m fin utsikt mot Mälaren o Älvnäs
hagar kommer ett nytt fräscht 1-plans hus om 100
kvm från Pinc House att uppföras. Huset har en
modern arkitektur m öppna ytor o stora fönsterpartier.
Ett läckert och lättskött boende med focus på design.

I ett attraktivt och lugnt område ligger denna
välplanerade 3:a. Visst inre renoveringsbehov. Bra läge
i området med hörntomt. Uteplats på baksidan med
västerläge, vetter mot liten allmänning. Förråd i
anslutning till huset och garage i länga.

0 Boarea: 155 kvm
0 Utgångspris: 4.950.000 kr
0 Tomt: 1.001 kvm Natur/Trädgårdstomt
0 Domherrevägen 39 A
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

0 Boarea: 94 kvm
0 Utgångspris: 4.700.000 kr
0 Tomt: 999 kvm Natur/Trädgårdstomt
0 Bigårdsvägen 8
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

0 Boarea: 100 kvm
0 Utgångspris: 4.150.000 kr
0 Tomt: 1.001 kvm Sluttningstomt
0 Domherrevägen 39 B
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

0 Boarea: 78 + 7 kvm
0 Utgångspris: 1.750.000 kr
0 Avgift: 3.686 kr/mån inkl.VA, kabel-tv och garage
0 Björkuddsvägen 10B
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Kulturens övärld
Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se evenemangskalendern
på www.ekero.se/evenemangskalendern
Lördag 28/3 kl 18-19
TrollKAR ON stage
En magiska föreställning med trolleri och dans
Karon Nilzén Jonsson, Isa Hammarlund
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C.
Biljetter säljs en timme innan föreställningen i
entrén. Barn upp till 12 år 30 kr, vuxna 60 kr.
Söndag 29/3
Ekerö Bio
Män som hatar kvinnor kl 15 och 19
Erskinesalen, Biljetter: 08-560 230 92
www.ekero-bio.se
Måndag 30/3 kl 18-19
Lär dig teckna manga med Emmy Boström
Från 9 år. Biblioteket i Ekerö C.
Samarr. Vuxenskolan Mälaröarna
Tisdag 31/3 kl 19
Pillret
Journalisten Ingrid Carlberg berättar om sin bok.
Biblioteket Ekerö C Samarr S:t Lukas på
Mälaröarna & Västerort
Torsdag 2/4 kl 19
Konsert med Hjärtslaget
Kulturskolans orkestersal
Torsdag 2/4 kl 19
Ekerö Filmstudio
Åke och hans värld
Medlemskort i Filmstudion kostar 180 kronor per
termin. Enstaka biljetter får ej säljas. Erskinesalen,
tfn: 08-560 313 54. www.ekero-filmstudio.se
Lördag 4/4 kl 12-15
Inka Plengier – Måleri
Vernissage med jazz.
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C

Lördag 4/4
kl 15
Mitt i
Prickteatern
med Kuddkriget
Om vänner som
blir ovänner –
och om hur allt
löser sig till sist.
Rek ålder:
3-6 år, familj.
Biljetter 50 kr
från den 23/3 på
Huvudbiblioteket; Kulturhuset, Ekerö C eller
biljettreservation@ekero.se
Arr: Ekerö kulturnämnd
Söndag 5/4 kl 12-16
Skapande söndag – 1 årsjubileum
Trollpriset 2009 delas ut.
Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra
Söndag 5/4
Ekerö Bio
Bolt kl 15
Män som hatar kvinnor kl 19
Erskinesalen, Biljetter: 08-560 230 92
www.ekero-bio.se
Måndagar 6/4, 20/4, 27/4 kl 18-19.30
Pyssel med Emelie
Från 8 år. Biblioteket i Ekerö C.
Söndag 12/4
Ekerö Bio
Betime stories kl 15
Valkyria kl 19
Erskinesalen, Biljetter: 08-560 230 92
www.ekero-bio.se

Ny
skrivare?

Jag har en
mac!
Ring inte...

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Datorhjälp
hemma

Platt skärm
eller
vanlig?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

+""%%#- #  .# 

8ZQUI
8s[S8ZQ[MZ
LUMI INREDNING
Effektivt, snyggt, föränderligt!

Ko m ih å g !
ROT-avd ra
get
ä r ti ll b a k a
!

KASTRULL
RESAN…

1 liters
kastrull

XsSXM\ia
vid köp av 2st valfr
ODEN STEEL

Din kokkonst
förtjänar bra verktyg.
Nya, fräscha kastruller förhöjer
dessutom matglädjen.
Passa på att fräscha upp
köket: köp två stycken valfria
ODEN STEEL kastruller från
OHB Nordica och få en
1 liters på köpet!

Just nu!



ZIJI\\

timentet
på hela sor
QVO
.ZQPMUSZV

Välj mellan sex olika kastrullstorlekar,
en traktörpanna och en stekpanna.

Erbjudandet gäller
t.o.m. 090411

VÅRTIDER, FÄRGTIDER!
När vårsolen börjar lysa då märks också skavankerna.
Dags att bättra utemiljön! Vi säljer ut vårt lager av
lacknaftabaserade utomhusfärger:

Utförsä



ljning!

t
t
t
t
t

Grundolja, 3 l. (307:-)
Trälasyr, 3 l.
(402:-)
Täcklasyr, 3 l. (469:-)
Utefärg, 3 l.
(512:-)
Utefärg, 10 l. (1.329:-)

ZIJI\\

184:241:281:307:797:-

Självfallet bryter vi
till önskad nyans
utan kostnad!

e
a b a s e r ad
L acknaf t färger
utomhus

Erbjudandet gäller t.o.m. 090411

-40%
-40%
-40%
-40%
-40%

FÖRVARING OCH
MILJÖ FRÅN LUMI
Sovrum, vardagsrum, hall, kök, kontor – med LUMI
skapar du enkelt nya planlösningar och förändrar miljön,
samtidigt som du löser förvaringsproblemen.

LUMI – DIN INREDNINGSPARTNER!

Priser inkl. moms.
Gäller så länge lagret räcker.

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre

*'#&&$%,# $.#,t,# %& ',  t  -
   t)    t !# $!%#$t(((# $!%#$
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Mindre stress, oro,
rädsla och frustrationer
med effektiv
terapibehandling!

.

.

Nytt på: Mälarö FriskvårdCenter
Jungfrusundsvägen 5, Träkvista Torg, Ekerö

7 år!

p r of

Vi säljer Tigi, L’Oreal,
Schwartzkopf.

.
.
.
.
.

●

Ler-ansiktsbehandling ........................... 320:-

●

Choklad ansiktsbehandling................... 320:-

●

Paraffin ansiktsbehandling.................... 320:-

●

Kaffe peeling m enkel massage ........... 440:-

●

Aroma inpackning m enkel massage .. 440:-

●

Lerparaffin inpackning, thalasso .......... 440:-

●

Lerinpackning m enkel massage ......... 440:-

Troxhammar Butiksby, Skå

.

FOTVÅRD Vårfina fötter!
60 min 350 kr.
www.salongstorabla.se 560 406 00

I dessa behandlingarna används produkter
från Beauté Pacifique, Anesi Beauté
och OrganicSpa (ekologisk, organisk och vegan).

.

(Ord. pris fr. 550 kr.)

Alla erbjudanden gäller t o m april

ansiktsbehandlingar 1/2 priset!

.

.

HÅRPRODUKTER
10% rabatt
Tigi-produkter!

.

.

Ansiktsbehand. ”special” A-vitamin ... 320:-

.

.

●

.

.

.

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

BLOMDAHL 50 kr rabatt vid
2 hål i öronen, näshål eller
navelpiercing.
10% på alla BLOMDAHLs smycken!

.

Låt en Naprapat hjälpa dig.

Ny Nagelterapeut erbjuder Dig manikyr, nagelförlängning m m.

.

Har du spänningshuvudvärk?

NAGLAR fr o m 1:a maj!

Diplomerad spaterapeut
hud – ansikte – kropp - Naglar

.

Även kvällar och helger ● Telefon: 08-560 407 07
http://anmo.bokadirekt.se

Vi firar framgången tillsammans
med våra fantastiska kunder!

Välkommen till oss!
Stina Jonson

.

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

.

Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

iercing naglar professionella ansiktsbehandlingar permanent hårb

An Mo Massageterapi

essionella ansiktsbehandlingar permanent hårborttagning vaxning make-up naglar frisörer fotvård hårförlängning öronhåltagning näshåltagning navelp

Må
br a

ar

or ttagning vaxning make-up naglar frisörer fotvård hårförlängning öronhåltagning näshåltagning navelpiercing naglarprofessionella ansiktsbehandling

www.livsfrojd.se

Tel: 560 310 11
Växthusvägen 24, 178 34 Ekerö
www.salongnarlunda.se

HiZc]VbgV@jc\hWZg\V
Priserna gäller endast hos Coop Konsum Stenhamra och Kungsberga 30/3-5/4, 2009 eller så långt lagret räcker.

CJtG6AA68DDE"7JI>@:G@G6K"8:GI>;>:G69:

Kassler

=DHDHH=>II6G9J
EuH@B6I:CI>AA
Au<6EG>H:G

SCAN
HidgW^iXV&(%%\#
BVm'W^iVg$]jh]aa#

39)=

HJE:G"
PRIS

K

Påskmust

Kycklingfiléer

Lagrad ost

CN<uG96
Välj mellan orIginal och light.
&*%Xa!_[g"eg^h)/--$a^iZg#
EVcii^aa`dbbZgbZY'/"$[aVh`V#
BVm'`e$]jh]aa#

@K>7>AA:
K~a_bZaaVc8]ZYYVg('!<gZk&,$'-!
=Zgg\gY&,!HkZX^V'-dX]Eg~hidhi&,$(&#

HJE:G"
PRIS

HJE:G"
EG>H

69)=K

@6AA:AH:

CN7:G<H9:A>
BgVY!XV-%%\#

I^aaughhi~bbV
;~g^c\h
@dchjbZci[gZc^c\
AgYV\Zc&-Veg^a!`a&*#%%
^HiZc]VbgVh`daVc

(hinX`Zc

Coop Konsum Stenhamra och
@jc\hWZg\V~gdbWjY[g/

64)=S
BZYaZbheg^h

Fläskytterfilé

22k

<JA9;u<:AC
;gnhiV#&%%%\#

69)=K

KtA@DBC6

HingZahZc[gZhag[dgihVii
]\iZgW~g^c\[g'%%-
I Stenhamra kan du ta ut pengar:

Vi löser in PlusGirots utbetalningskort/värdeavier

(Endast lotter)

lll#`dchjb[Vg^c\hd#XdbiZaHiZc]VbgV/%-"*+%)),,(iZa@jc\hWZg\V%-"*+%)'%&)
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10.00 Hatha Yoga
11.00 Pilates

a!

Tel 560 333 99

V

●

14.00 Hatha Yoga

www.mfcenter.se

&

Lindhov Bygg AB
Ett byggföretag med bredd och kvalitet
- Bygglovsärenden
- Renoveringar
- Altaner
Kontor: 08-530 322 50
Mobil: 070-667 81 41

 

 !"#!

Klipp ut annonsen och få 100 kr rabatt vid bokning av
kurs eller massage (gäller kurser i Troxhammar, massage i Träkvista, endast nya kunder under april)

mn
älko

     

   

GRATIS ”PROVA PÅ”
5 april kl 10-15

12.00 Hatha Yoga
13.00 Meditation



 

Nu även i Troxhammar By

ÖPPET HUS

  

- Tillbyggnader
- Badrum & Kök
- Uterum
Web: www.lindhovbygg.se
epost: info@lindhovbygg.se

Mycket mer
än bara bergvärme!

$ 
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www.eviheat.se

Teknikledande svensk kvalitetspump med
högsta verkningsgrad. Allt om den nya
värmepumpstekniken på www.eviheat.se

MEDLEM I

E-post: info.eviheat@evi.se Tel: 08-581 761 00
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Bibehåll konkurensen och arbetstillfällen för våra unga på Ekerö. Får vi inte in ﬂer
kunder till VI-butiken i Ekerö C, Mälarö torg 5 blir vi tvugna att stänga inom kort.
Som tack för hjälpen kommer vi under tiden 30 mars - 12 april erbjuda er
SUPERPRISER på några utvalda varor.

LÖSGODIS, Godisprinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,90 kr/kg
TORSKFILÉ, Östersjön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,90 kr/kg
AVOCADO, Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kr/st
PÄRON ANJOU, Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90 kr/kg
PLOCKSALLAD I KRUKA, Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,90 kr/st

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. 12 april eller så långt lagret räcker.

Mäklarhuset Ekerö
,-%&<(".*+     8
,%+&?+=/      8
2+%$"+(>8333*().%1/"0/""(".,8

+0"/0?./0"+=/0
Mäklarhuset bildades 1973 och förmedlade bostäder i Göteborg med
,*+"'! 102" ()!"/=().%1/"00&))"+.&(/0= (+!"("!'2
/(& ()&$#.&/0>"+!"#/0&$%"0/*=()."!$=.2&!"+tredje största
mäklarkedjan i Sverige

"!+ >.0&))($?.2"+/(02)&0"0/&+!"4*=0+&+$.&,)&(
.+/ %".#?.0010.?+%1.+?'!(1+!".+=.=().%1/"07ck
bäst betyg av säljarna, i jämförelse med Svensk Fastighetsförmedling,
/0&$%"0/5.>+(+!&*=().+, %6+++9!2/),()*=()."
Vi på MÄKLARHUSET EKERÖ har naturligtvis varit med och bidragit till
!"07na betyget och vi känner oss både stolta och sporrade till att göra
,*"!.&#0"+'=.0)&$02=)(,**"+0&)),//+=.!12&))/=)'!&+,/0!
1(+)&0->002&$?.))02&(+#?.00!1/()&+?'!
Sophia och Johan

+0),/0=!".0&))/)1->333*().%1/"0/"2&!0&!+&+$"+/-."//)=$$+&+$

2.290
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Plan byggklar villatomt 1093 kvm mitt i byn!
Nära buss, affär, badplats, skola/dagis.
Möjlighet att ha häst nära.
795.000:- eller bud. 070-756 70 59
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Ekerö - Älvnäs
“Vårpaket” ingår vid köp före 15/6-09.
Braskamin, bubbelbad och c-dammsugare.
Nyprod ca. 190 kvm i soligt sydvästläge.
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Michelin • Continental
• Nokian
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Ekerö/Kungsberga

Däckspecialisten!

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

  

F A S T I G H E T S K O N S U L T

DAMBERG & CO
TV- / Antennproblem?

Tranebergs TV-service

Visning sön 5/4 13.00-14.00

27 år i Bromma

Totalentreprenad med FAST PRIS: 4 995 000 kr
Adress: Rödhakevägen 6 B

Gesundaplan 59 ● Tel. 25 34 15, 0708-25 34 15
www.tranebergstv.se

JG Mark & Villa AB
www.movab.se

08-28 24 00

Ekerö Vårdcentral informerar
TBE-VACCINERING 2009
Vi kommer att stå parkerad med vaccinationsbussen på nedanstående platser och tider:
Lördagen .............. 18 april........ kl
Söndagen ............. 19 april........ kl
Lördagen .............. 9 maj ........... kl
Söndagen ............. 10 maj ......... kl
Söndagen ............. 7 juni ........... kl

10-14............vid
12-16............vid
10-14............vid
12-16............vid
12-16............vid

ICA
ICA
ICA
ICA
ICA

Nära Nyckelby
Supermarket Tappström
Nära Nyckelby
Supermarket Tappström
Supermarket Tappström

Ingen tidsbokning för vaccination på bussen. Övriga tider bokas på telefon 560 375 00.
Pris: Barn t o m 15 år 250 kr/dos, från 16 år och vuxna 300 kr/dos.
Våra öppettider: Vardagar kl 8-17.
Kvällsmottagning: Måndag och torsdag kl 17-20. Tidsbokning via telefon dagtid.
Telefon: 560 375 00. Fax: 560 375 49. Återbudstelefon: 560 375 70.
Distriktssköterskorna: 560 375 00
Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se
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JUNGFRUSUND NEWS

30 kväll

Den fjärde sparkar vi igång fjärde trettiopluskvällen för året och hälsar alla välkomna till ett
fantastiskt drag. Boka bord i tid, det börjar bli
otroligt populärt och vi har inte haft tid att bygga
ut krogen än...

Påsken

TORS 9/4 – SÖN 12/4
Påskmiddagar hela helgen!

Under hela påskhelgen får alla (utklädda) påskkärringar en present från oss på krogen. Förutom
påskmiddagar serveras brunch som vanligt under lördag-söndag och då målar vi dessutom ägg!
Högtider som dessa tycker vi om på Jungfrusund,
maten blir således lika traditionell. Glad Påsk!

!  "# $%%  &  '

Tag 3 betala för 2.

Den enda informationskanalen du behöver, varm från trycket på Restaurang Jungfrusund på Ekerö

4 APRIL
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Gäller gula blommande krukväxter.
Den billigaste på köpet.

%9 )#)9) ##
)))))))))))))#)4) )5+

%)

# )")1)/17.8,
) ')//7.8,
))))))))))))))1)  #)()&"#

, )#&#2))/.7.8,
  #
 #  #
 
  # 
   

# #

) "  #

  
  !"
#$

9) )&)#&"#) 5)& ""'"#) "" )' )& "" 
) "#)#))&#)#) ' #-)))9) )&5))#&" 
)) #" " # )5) ))$"#*)#&) -

 
 
3'&&#''- )))).6,2/.)0.6).6
)'##&' 4 )0*)&&#)     

 *)) #
Må-ti 11-14, on-fr 11-sent (köket stänger 21.30) lö-sö 12-sent (brunch 12-15)
Boka på 08-560 35 000 / info@jungfrusund.se
www.restjungfrusund.se · Bryggavägen 133 vid Jungfrusunds Marina

)9) 

Erbjudandet gäller endast i butik till och med den 12 april 2009.
Kan inte kombineras med andra erbjudanden.
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www.brommahobby.se

Ekeröblomman Mälarö Torg 14

Kontaktlinser

Priser som på nätet?!
Proclear 1 day

Focus Dailies

160:-

229:-

/30 st

Pure Vision

/30 st

Biofinity

430:-

550:-

/6-pack

/6-pack

Med kvalitetsglas från

Kaffet
är alltid på!

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

PREMIÄR
Här är värmepumpen du väntat på

IVT PremiumLine X11
• Bergvärmepumpen som är perfekt
för nästan alla svenska hus
• Nyutvecklad varvtalsstyrning ger
alltid rätt värme
• Extra eltillskott behövs inte.
• Besparingen blir maximal

www.ivt.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

ÖPPET HUS
torsdagar till
kl 19. Välkomna!

!BtA6Gy6GC6HCN=:I:G(%B6GH'%%.

tyck!

20

Mcbfdd\eXkkjbi`mX\e
cfbXc`eje[Xi\
Jbi`mbfikÆalbfikXi\[\jkf
jkii\Z_XejXkkbfddXd\[%
M`ccdjk\i\[Xbk`fe\e_X
bee\[fdfdeXde#X[i\jj
[ljbi`mXd\[j`^eXklifZ_
k\c\]feeldd\i%

Istället för nattgibb i stan...
Kommunen drar ner på alla aktiviteter till
ungdomar. Det enda som finns är sportaktiviteter. Många ungdomar kan inte och vill
inte sporta. 17 miljoner kronor har satsats
på Träkvistavallen. Noll kronor till annan
typ av ungdomsverksamhet.
Vi som föräldrar tycker att IT-Ladans verksamheter är fantastiska, vi föräldrar vet vart ungdomarna är och de slipper åker hela vägen in till
stan. Vi föräldrar vill inte att ungdomarna skall
åka in och nattgibba mitt i natten. För det första
så fungerar inte ens lokaltrafiken med bussar
och sen är risken att bli rånad riktigt stor. Flera
ungdomar som inte har något att göra går istället och har sönder busskurerna eller klottrar.
Dessutom är det trivsamt att vi som föräldrar

Jb`ZbXk`cc
`ejXe[Xi\7dXcXifXieXj$
ep_\k\i%j\%
<cc\ik`cc
DcXiXieXjEp_\k\i
É@eje[Xi\É#9fo(''
(./))<b\i
I\[Xbk`fe\e]iY\_cc\i
j`^ikk\eXkkXm^iXmX[jfd
cdgXij`^jfd`eje[Xi\fZ_
m\eXkkbfikX`ec^^\e%
KiX[`k`fe\ccXkXZbXeefej\i
_em`jXim`k`ccmigi`mXkXXe$
efejdXibeX[%

ETT INTERNETCAFÉ INNEBÄR inte bara spel,
utan även möjlighet att testa och dessutom lära
sig olika programvaror, skriva CV med mera.

Skall vi som föräldrar behöva skicka våra ungdomar som kan vara så små som 10 år till Solna
för en datorutbildning?
Vi oroliga föräldrar är glada för den positiva
stämningen som blir här ute när Internetcafé är
öppet.
Vi föräldrar är supernöjda med personalen
på IT-Ladan som ställer upp och är med våra
ungdomar. Vi föräldrar tycker det är bra att ungdomar träffar seniorer som också har sin mötesplats på IT-Ladan.

Æ=iefifc`^X]ic[iXi
Bi`jk`eX8cdcm
8e\kk\=c\d`e^

D`cajkXk`fe\egDlejk`ccYXbX
¢¢ ;8><EJIFJ

¢¢¢¢

JM8I

¿K@CC:?I@JK@E8=8CB

Dagens ros får Christina Falk på Munsö ta emot.
Tack vare sin insats att kostnadsfritt upplåta mark till
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamligen) får vi
tillbaka återvinningsstationen där den hör hemma
vid f.d Munsö Livs. När den nu inom kort kommer
tillbaka är den nymålad och ﬁn.

ÆJkfikkXZb]ieXccXeld\iX^cX[XdlejYfi
^\efd>lee\cDfjkid

My.IT AB är ett tjänsteföretag sedan 10 år. Vi
erbjuder bl.a grundläggande bokföring till
små/medelstora företag inom Ekerö kommun. Vi
söker nu fler uppdrag! Är du/ni i behov av någon
form av kontorstjänst så kontakta gärna oss!
Vi kan garantera konkurrenskraftiga priser!
Ring oss så berättar vi varför!

Tel:
Mail:
Web:

kan möta upp våra barn på Ekerö.
Ekerö kommuns politiker måste inse att
datorspelande har blivit en stor social bit.
Ungdomarna kommer till IT-Ladan och träffas.
Fritidsgården har enbart öppet för ungdomar
från årskurs 7 kvällstid. IT-Ladan har ungdomar
mellan 9-24 år. Vi som föräldrar ser att ungdomarna uppskattar detta. Vi anser att det här
är det bästa sättet att träffas. Allt är i en säker
miljö. Dessutom är fritidsgården stängda under
sommaren och möjlighet att åka på kollo finns
inte i denna kommun. Vad skall ungdomar göra
utan detta?

08-560 450 05
info@myit.se
www.myit.se

Anledningen till att jag
inte svarat tidigare är att jag
velat avvakta utvecklingen
i frågan för att kunna ge ett
bättre svar.
Förslaget att ﬂytta stationen till BRF Söderbacken är
skrotat. Stationen kommer
att komma tillbaka på sin
gamla plats vid fd Munsö
Livs. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har
kommit överens med mark-

ägaren Christina Falk om att
de får ha sin station där utan
kostnad. Jag vill passa på att
förtydliga från kommunens
sida att någon diskussion om
nivån på kommunens ersättning till Christina Falk enligt
det tidigare avtalet inte har
förts i det här sammanhanget. Inställningen från
kommunens sida har hela
tiden varit att det är principiellt fel att kommunen
har avtal med och betalar en
markägare för att FTI ska få

ha sina behållare på dennes
mark. FTI har avtal med
andra privata markägare,
även om de ﬂesta stationerna
står på kommunal mark och
nu blir det så även här, vilket
är helt riktigt.

ÆDm_
DXkj<i`bjjfe#
K\be`jbXbfekfi\k#
<b\ibfddle

3URIHVVLRQHOOWE\JJKDQWYHUN
9LnWDURVVPLQGUHWLOOVW|UUHNYDOLWHWVDUEHWHQ
x5HQRYHULQJRPWLOO± Q\E\JJQDWLRQ
x/lJJQLQJDYWHJHOVNLIIHU±VSnQWDNIDVDG
x ,Gp SURMHNWHULQJVDUEHWH
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Karin och Gösta Rittners
stipendiefond
Stiftelsen syftar till att genom stipendier till studerande ungdom stödja deras utbildning. Stipendiet
är uppdelat i två delar.

3D Hyrliftar söker en:

Redovisningsekonom/Ekonomichef
eller kvalificerad ekonomiassistent
till ett topp-jobb
För omgående anställning, hel eller deltid på vårt huvudkontor i Skå. Härifrån skall du sköta all ekonomi självständigt: Kundreskontra, leverantörsreskontra, lönehantering
och rapportering för hela landet.Vi har fräscha lokaler med
moderna system.
Vi är ett rikstäckande maskinuthyrningsbolag med flera
filialer i Piteå, Umeå, Ö-Vik, Göteborg, Malmö och Skå.
Hör av Dig till VD Anders Christensen:
070-394 95 60 eller anders.christensen@3dhyrliftar.se
Sista ansökningsdag 17 april 2009.

Bo Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Ekerö kommun
exempelvis som hjälp till utbildning.
Andra delen av stipendiet delas ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Färingsös församling exempelvis som ett bidrag till utbildning.

SJÖNÄRA
HÄSTGÅRDHÄSTGÅRD
BONAVIK – BONAVIK

Charmig
frånsekelskiftet
sekelskiftet
med
flera
kakelugnar
och
Charmig hästgård
hästgård från
med
ﬂera
kakelugnar
och vedspis.
vedspis.
Nära och
Mälaren
och med
Nära Mälaren
med servitut
att möjlighet
ansöka om att
att bygga
anläggaegen
egenbrygga
brygga.
(bygglov krävs). Gården (ca 5 ha) gränsar delvis mot naturreservat.
Fastighet gränsar delvis mot naturreservat. Utanför stallet ﬁnns uteridI stallet finns 5 boxplatser med möjlighet att utöka till fler.
bana, 5 boxplatser med möjlighet att utöka till ﬂer.
I anslutning till stallet finns ridbana. Ca 30 min från
Endast ca 40 min från Brommaplan.
Brommaplan. Pris 5.000.000 kr.

FÖR VISNING KONTAKTA MÄKLAREN:
FÖR VISNING KONTAKTA MÄKLAREN
Bengt Aresik 08-599 05 220
Bengt Aresik 08-599 05 220

Information

Regler för stipendiet finns på www.ekero.se

Ansökan

om stipendiet eller förslag till stipendiater ska
skickas/lämnas till: Barn- och ungdomsnämnden,
Box 205, 178 23 Ekerö senast den 30 april 2009.

Kontakt:

Ida Malmborg, Nämndsekreterare/ Ekerö kommun
ida.malmborg@ekero.se, Tfn 08-560 391 49
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När vi på kontoret hade
möte med fackförbundet
Kommunal angående uppsägning av fyra anställda,
gick det upp för mig att detta
är dagens verklighet.
Ekerö Sotningsdistrikt,
verksamt som bolag sedan
1983, kommer att läggas ner.
Vi måste tydligen ha
misskött oss kapitalt under
dessa år, eftersom vi enligt
upphandlingen inte klarar
av våra arbetsuppgifter lika
bra som den nye entreprenören, VSNAB, Ventilation
& Sotningstjänst i Norden
VSNAB. Det var tydligen
vårt pris som var för högt
samt vår sämre klagomålshantering.
Priset är satt per timme
och debiteras enligt fastställda minuter samt en så
kallad inställelseavgift som
är samma för varje fastighet
var än den ligger i kommunen.
Vårt pris för sotning av till
exempel ett objekt inklusive
inställelsetid, är 262 kronor
plus moms. VSNAB ligger
på 250 kronor plus moms.
Merparten sotningen utförs
vart fjärde år. 12 kronor
utslagna på 4 år blir således 3
kr dyrare/år.
Priserna för brandskyddskontrollen ligger hos oss
på 348 kronor exklusive
moms för ett objekt, medan

ÆD\[mec`^_cje`e^
B\ek_fZ_LYY\
jXdk]piXXejkcc[Xjfd
Yc`iXiY\kjcjX\]k\i[\e
(alc`#`XccX]Xcc`[\e_i
bfddle\e%
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VSNAB:s pris ligger på
310 kronor plus moms. 38
kronor utslagna på 8 år leder
således till ett högre pris på
4,75 kr dyrare/år.
Märk väl att den nye
entreprenören måste åka
mycket längre.
Peter Juhlin på Södertörns
brandskyddsförbund hävdar
att det går bra att hitta för en
utomstående. Alla som bor
i ytterområdena vet precis
vad jag menar: det går inte
att använda en gps för att
hitta fastigheter utan riktig
eller riktigt skyltad adress.
Det kan väl inte vara en
nyhet för kommunen? Vart
tror ni brandkåren, ambulansen och polisen ringer till
när dom inte hittar...?
Vidare har de 27 st
anställda, på hur många
innevånare/kunder då?
Sollentuna och Järfälla
måste väl vara en bit över
100.000 invånare. Sen
tillkommer Bromma och
Stockholm samt sedemera
Ekerö. Vi är ju bara sex personer på 30.000 innevånare
(ganska enkel matematik).

| tyck!

Vem ansvarar för städningen
av busshållplatsen i Ekerö
centrum? Så här har det sett
ut sedan före jul.
Æ;X^c`^i\j\ei

@K$cX[XeÆ\e`em\jk\i`e^
får sköta en stor del av sina
postala ärenden själva borde
det ligga i stat och kommun
intresse och ansvar att bl. a
seniormedborgare klarar av
denna hantering.
Där har IT-ladan gjort en
ovärderlig insats. Om 100 st
av kommunens 80-åringar
klarar att betala sina räkningar via datorn tror jag att
det innebär en besparing för
kommunen. Därför, Ekerö
kommun, behåll IT-ladan.
Det är en investering.

IT-ladan läggs ner i juni
berättar MN. Ett cyniskt
beslut tycker undertecknad
som själv fått utbildning i
data genom IT-ladans duktiga medarbetare.
– Det är ingen kommunal
kärnverksamhet och dessutom har verksamheten
hela tiden gått med kraftigt underskott, förklarar
ekonomichefen på Ekerö
kommun.
Hur räknar man fram detta
underskott ? Har man satt
ett pris på folks kunskapsnivå? I dag när medborgarna

Jag har två gånger på en vecka
varit inne i lokala matbutiken och drabbats av migrän
pga den kraftiga stank som
ett par tre ridklädda personer
sprider omkring sig.
Jag antar att det ﬁnns allergiker som också får besvär
förutom den vidriga odören
alla andra kunder tvingas stå
ut med som dessa personer
sprider.
Det ﬁnns nog inga människor som har så lite självinsikt som ”hästfolk”.
Hur kan man efter ett
pass i stallet med ridkläder
gå in i en matvarubutik och
förpesta luften för alla andra
kunder? Varför ber inte per-

sonalen att dessa personer
byter kläder innan de besöker butiken? Går sotaren,
avloppssaneraren, ﬁskrenaren eller kirurgen in i butiken
i sina arbetskläder? Näe, jag
har då inte sett någon. Heller
inte nån nygymmad svettig
person.
Om förbud är enda sättet
att få dessa hästluktande personer att inte dela med sig av
stanken till resten av kunderna så står jag bakom det.
Det kanske är aktuellt att
utöka symbolerna på entrédörrarna med nåt liknande!

meslös körning av denna
Mälaröbusschaufför. Vi blev
väldigt chockade av denna
situation, därav missade vi
att kolla bussnumret och den
exakta tidpunkten, varför vi
ej anmälde denna chaufför.
Hoppas han läser Mälar-

öarnas Nyheter och får sig en
rejäl tankeställare.

Æ:_i`jk\i

Æ=[\c\mg@K$cX[Xe

<ekXeb\jkccXi\
prejar oss så att vi måste
köra ut i mötande ﬁl. Tur att
maken reagerar snabbt och
trycker gasen i botten. Även
mötande bilar reagerar och
håller långt ut till höger för
att undvika frontalkrock.
En synnerligen omdö-

En röd Mälaröbuss står stilla
vid hållplatsen Träkvista
idrottsplats, blinkers ej
påslagna. Vi börjar passera bussen och när vi är
bredvid den slår chauffören
på blinkers och kör rakt ut
från busshållplatsen och

ÆKmlggii[X
dcXiYfi
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Nu längtar vi efter båtsäsongen…
Den ljusa årstiden kommer fortare än du anar. Vi har
därför fyllt våra hyllor med allt du kan tänkas behöva till
din båt. Här ﬁnns produkter för rengöring, spackling,
tätning och – naturligtvis – kvalitetsfärger till din båt.
Nu 15 % rabatt på Internationals sortiment!
Klä väggarna i vårens mode!
Vi bjuder på det senaste från InTrade, Midbec, Boråstapeter, Eco-tapeter med ﬂera. Allt från enkelt och enfärgat,
till krusiduller i olika färger. Din personliga smak avgör vad
du väljer och vi hjälper gärna till om du undrar över något.
Vägen till ett trivsammare hem, kan börja med ett besök
hos oss. Välkommen!

15 % rabatt

på hela vårt
sortiment från
International.
Gäller t o m
19 april 2009.

www.malaroidedesign.se

®

®

h
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Ekerö: Bryggavägen 100. Tel: 08-560 308 30.
Öppettider: Vard 7–18. Lör–sön 10–14.
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Hockeyderbyn väntar Skå

Ekerökval mot tvåan

ISHOCKEY I Efter att under hela säsongen ha levt på
hoppet om en snar vändning för Skås hockeyherrar i
division 1 har nu även de mest inbitna optimisterna
gett upp.

INNEBANDY I Ekerö IK:s innebandydamer som inför
säsongen hade revanschsiktet inställt på att som
sämst bärga en kvalplats mot division 2 har nu klarat
första delmålet. Nästa etapp är att vinna kvalserien
och bli ett lag i tvåan.

sport

22

Det senaste halmstrået till ett fortsatt liv i ettan sattes till tio
omgångars kvalspel till division 1, med tre hungriga lag från tvåan
samt seriekollegan Haninge på motståndarsidan. När fem av åtta
omgångar spelats i kvalserien har Skå parkerat på liknande plats
som under övriga säsongen, i botten. Så de som ser fram emot
derbykamper mot Ekerö nästa säsong kan i alla fall glädjas.
Bottenkänningen har tärt hårt på spelarnas självförtroende, så
när man vid flera tillfällen lyckats ta sig till ett avgörande i sudden
finns inte kraften att vårda läget till sin egen fördel. Speciellt nu
när man möter lag med gott självförtroende och flyt som vill
uppåt. Huvudorsaken till årets långa bottenkänning handlar dock
mest om att man inte haft en homogen trupp att bygga en stark
lagenhet på. Alltför många av de tänkta nyckelspelarna har deltagit alltför sällan på träningarna. Under säsongen har ett fyrtiotal
spelare omsatts i laget.
– Nu får vi bara hoppas att klubben lärt sig hur man bör jobba
seriöst för att ha ett lag på den här nivån. Det är också viktigt att
junior- och ungdomslagen finns med i planeringen om man ska
kunna bygga ett framtidslag, av mestadels egna spelare. Det positiva är att ovanligt många juniorer fått känna på hetluften, vilket
är mycket lärorikt. Nu ska vi försöka avsluta säsongen på ett
snyggt sätt. Sen kan vi bryta ihop och komma igen, säger tränaren Fredrik Wikman.

Förra säsongen slutade ekerödamerna på en fjärdeplats, efter att i
de två avslutande omgångarna tappat den ”givna” kvalplatsen
som tvåa. I årets serie missade man troligen förstaplatsen efter
två raka förluster efter juluppehållet, vilket var förvånade efter en
förlustfri höstsäsong.
Nu riktas all fokus på dubbelmötena i kvalserien som ger ettan
en plats i nästa säsongs division 2. För motståndet står Väsby IBK
från tvåan och Ingarö IF från granntrean. Tränaren Samuel
Rosenkvist har studerat och analyserat motståndarlagen i deras
första kvalmöte, som slutade 6-0 till Väsby. Så EIK:s kvalpremiär
mot Ingarö den 26 mars borde vara en lagom inledning på den
intensiva miniserien.
– Tyvärr är några av våra nyckelspelare borta när det drar ihop
sig. Men om vi kan hålla vårt spel och ha rätt fokus så ska vi nog
gå segrande ur kvalspelet. Vi har ju en förmåga att oftast spela
riktigt bra mot bättre lag, säger Samuel Rosenkvist.
Något som visar på fördel Ekerö även mot Väsby är att man vid
ett par möten spelat jämnt mot deras seriekollega Hässelby SK,
vilka vann division-2-serien. I Hässelby SK, som troligtvis spelar
i ettan nästa säsong, återfinns numera före detta EIK-tränaren
Torbjörn Aanerud som huvudtränare samt några spelare med
EIK-rötter.

OW

OW

Skå upp i derbyserien
INNEBANDY I Skå avslutade seriespelet på
bästa tänkbara sätt
genom att säkra förstaplatsen som bär till
division 4.
Skåoddsen inför sista om gångens drabbning mot IKStym den 22 mars borde varit
mycket goda efter segern
med 17-6 från första mötet.
Ödet hade dock tillfört en
rad faktorer som gjorde matchen lite osäkrare.
För Skås del var det minst
oavgjort som gällde om man
skulle säkra förstaplatsen,
något som bidrog till att
matchnerverna hos en del
spelare började spöka något.
IK-Stym som var rejält taggade slogs för sin överlevnad
i division 5, här gällde också
minst oavgjort.
Mötet blev följdriktigt en
rysare där slutresultatet 5-5
gjorde alla till vinnare. Detta
efter att IK-Stym prickat in
sista målet knappa halvminuten före matchslut.
Därmed hade Skå hållit
säsongens övriga topplag,
Stockholm IBK och Offensiv



Seriesegrarna Skå IK efter den dramatiska avslutningsmatchen.
Lidingö, på behörigt avstånd.
– Kul att avsluta seriesäsongen med en riktig kamp, säger
Stefan ”Bobo” Angerfeldt.
Säsongens två förluster
noterades mot mittlaget

DET HÄNDER HEMMA

TILL 13 APR
INNEBANDY | Damer kval till div 2:

30 mar kl 18.20 Bollhallen:
Ekerö IK-Ingarö IF

ISHOCKEY | Herrar kval till div 1:

29 mar kl 16 Allhallen:
Skå IK-Lidingö Wikings HC

Djurgårdens IF som verkade
vara extra tända på att spöa
just Skå. I övriga matcher har
Skås främsta segervapen
varit högt tempo och offensivlusta, där Rasmus Moberg



OVE WESTERBERG

INNEBANDY I Trots att
seriespelet inte riktigt blev
som Ekerös herrlag hade
hoppats på avslutade man
säsongen på bästa tänkbara
sätt. I sista avgörande
omgången ställdes EIK mot
Tureberg, vilka var de två
lag som båda ville undvika
den nedre kvalplatsen, som
innebar mer spel för att
hålla sig kvar i division 4.
Trots att några rutinerade
nyckelspelare saknades
lyckades Ekerö bärga en 4-3
seger och därmed en tryggad nära framtid.
– Förhoppningsvis stannar alla spelare till nästa
säsong. Större delen av
truppens spelare är födda
mellan 1987-91 så det ska bli
riktigt kul med derbykamperna mot Skå som har liknande snittålder, säger tränaren Peter Svedén.
BROTTNING I Det blev
maximal guldskörd när Skå
IK:s två riktigt stora brottartalanger, Leo Dahlström
och Samuel Myhrer, tävlade i FT-Cupen den 7-8 mars.
I turneringen, som är en av
de större i Norden, tävlade
507 brottare från Danmark,
Norge och Sverige i 55 olika
klasser. Att Samuel tillhör
Sverigeeliten i sin 32-kiloklass är välkänt. Leos guld i
42 kilo får däremot betraktas
som en skräll
med tanke på
att det var stortävlingspremiär efter bara sju
månaders träning.
ALPINT I Emma Beck man, Mälaröarnas Alpina,
var i storform när LVC-finalen för B-åkare, 12-13 år,
avgjordes i Gesunda i mitten av mars. Emma vann
SG-tävlingen på fredagen,
kom tvåa i GS på lördagen
och trea i söndagens slalom.
Detta gjorde även att Emma
tog hem totalsegern i LVCfinalen. Blans pojkarna placerade sig MASK:s Sebas tian Arledal på en fin
åttonde plats i GS.

Maila en kort
sportnyhet till:
red@malaroarnasnyheter.se

LÄGET! DEN 24 MARS

HANDBOLL
Herrar div 4 östsv södra
Tumba HBK
23 23
Hofet IK
23 20
Harrington Team 23 15
Visby IF Gute
23 15
Sannadals HK
23 10
IK Stubbhagen 23 10
HF HUFF
23 10
BK Sparta
23 10
Haninge HK
23 9
Westis HK
24 7
Skå IK
23 8
Jakan HK
23 5
Ösmo GIF
23 1

0
0
1
1
2
1
1
1
0
4
1
2
0

0 865-506 46
3 793-593 40
7 716-637 31
7 639-583 31
11 609-642 22
12 666-646 21
12 598-666 21
12 615-687 21
14 577-619 18
13 618-691 18
14 580-659 17
16 555-657 12
22 486-731 2

INNEBANDY
Damer div 3 norra
Bele Barkarby
Ekerö IK

varit lagets överlägsne poängskördare.
– När vi i olika cuper och
DM-matcher märkte att vi
står oss bra även mot lag från
högre divisioner satte vi mål-

sättningen att vinna serien.
Styrkan har varit vårt offensiva spel, där även våra tekniska och skottskickliga
backar legat högt upp. Vi har
efterhand också blivit allt
bättre i vårt defensiva spel.
En annan viktig faktor är att
vi är ett mycket sammansvetsat gäng som har kul tillsammans, även utanför
innebandyn.
Lagets grundsten las av
Stenhamra IB i början av 90talet innan de inlemmades i
Skå IK. Som bäst i karriären
låg laget ett par år i division 3
innan spelarbrist gjorde att
man rasade till sexan. Sedan
dess har det dock bara gått
rakt uppåt genom divisionerna, och nu ser man fram
emot täta derbykamper mot
Ekerö IK i division 4.
Merparten av spelarna i
truppen är födda mellan
1989-91, så om de inte tröttnar i förtid kan de under lång
tid hålla laget intakt.Ur de
egna leden finns i dagsläget
inget att hämta eftersom sektionen bara kan mönstra ett
lag, A-laget.

KORT OM SPORT

SLUTSPELAD
16 12 2 2 80-42 38
16 11 1 4 67-40 34

Åkersberga IBF
Bollstanäs SK
Bro IK
Enskededalen
Västerorts IBK
Töjnan IBK
KTH IF

16
16
16
16
16
16
16

11
10
9
4
3
4
0

0
0
1
2
5
2
3

5
6
6
10
8
10
13

76-57
79-58
64-55
54-69
49-69
49-89
39-78

33
30
28
14
14
14
3

Herrar div 4 norra
Kungsängens IF
Nyboda IBK
IK Frej
Västerorts IBK
Veddesta Finska
Westermalms
Ekerö IK
Vällingby BK
Turebergs IF
Rosersbergs IK

SLUTSPELAD
18 14 2 2 114-81 44
18 13 0 5 123-100 39
18 10 4 4 113-93 34
18 9 2 7 93-87 29
18 8 2 8 120-109 26
18 7 3 8 70-94 24
18 7 2 9 91-101 23
18 6 1 11 99-93 19
18 6 1 11 109-108 19
18 1 1 16 70-136 4

Herrar div 5 västra
Skå IK
Stockholm IBK
Offensiv Lidingö
Stockholm West
Djurgårdens IF
Handelshögsk.
Hässelby IBK
IK-Stym
Mariebergs SK
Östermalms IBS

SLUTSPELAD
18 14 2 2
18 14 2 2
18 13 2 3
18 9 2 7
18 7 4 7
18 7 0 11
18 6 3 9
18 3 4 11
18 4 1 13
18 2 2 14

ISHOCKEY
Herrar kval till div 1 grupp D
Nynäshamns IF 5 4 0
Haninge HF
5 2 2
IF Vallentuna BK 5 1 3
Lidingö Vikings
4 1 1
Skå IK
5 0 2

1
1
1
2
3

150-81
124-72
123-63
87-97
90-83
98-107
76-106
84-116
84-125
66-132

44
44
41
29
25
21
21
13
13
8

22-12
14-11
13-12
10-9
12-27

12
10
8
4
2
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Nybörjarkurs med medlemskap
Vuxen 2.195 kr. Barn/ungdom 1.595 kr
Nybörjarkursen innehåller:
Medlemskap med obegränsat spel på korthålsbanan
under 2009 ● 16 timmars teoretisk och praktisk utbildning
● Kurslitteratur ● 2 st lunch ● Teoriprov
● Lån av utrustning under kursen
●

Fortsättningskurs 695 kr
Vill du komma vidare med din golf?
Denna kurs passar dig som har börjat spela golf men behöver
hjälp att komma vidare. Kursen innehåller 6 timmars instruktion
uppdelad på två tillfällen på alla delar av spelet.
För mer information och anmälan kontakta Golfansvarig Jessica Krantz

på tel: 564 206 12, mail: jessica.krantz@troxhammargk.se
eller se www.troxhammargk.se under ”utbildning”
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Spela golf på
Troxhammar 2009!



Restaurangen öppnar
för lunch
måndag 6 april

%   
 !$ 
"  
! 
&    !"
   
  !$ 
  
   
'" $ ()*+,
   $   
---  . 

Hjärtligt välkomna!
560 248 07
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

/ #4, 2'-&

 #!

Sigvard
Stensell

"#)'# #(2*)
#)0# !  #)''2
  
 
 
  
## ## 
 
 ## 
-##- #
  
 
  
  



ss
Ny adre

%/'$ 

#, '2(). *-- $ -.*,
-*," *# -&)
.,2)")2Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџ їѢџіёіј ѓҦџѠѫјџіћєюџ яљќњњќџ
єџюѣѠѡђћюџ ѡџюћѠѝќџѡђџ ѕђњяђѠҦј їќѢџ ёѦєћђѡ џѢћѡ

 
    
 



(,- 


*)$ %3,)
0 ) ,$
,),)
50,$" -'2&. *# 02)) ,
   
    
 
 
     
 ",0)$)" ) 2" , ,/( $
.,2)")2- *(&1,&
!, "  )  &'  
!. , &. ) $)%/ - .$''
($)) --./) - .$''
*)/-    - )-.
 )   2)& +4 ,*-..
,3 ,) +"   

'- ! '!$$!
/'-!'$
'-$

  
  
&'*,'

 $% '*1*0

'!' -$!''
''''!!
 2'+.' %!'+))1
# '' 
! ''  !
 !'' !
 !'' 
"- '
     
 
 ! '- '$'
  (

KLOCKAREBOLAGET
BEGRAVNINGSBYRÅ AB

FamVux söker familjehem

Gå in på YouTube/familjehem

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10
Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

Vi finns, om du behöver oss
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.

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

TORSDAG 2 APRIL
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Tappens Rör AB
Peter Söderstedt

0708-38 05 73
Det är jag som säljer och
installerar Värmebaronen.

www.varmebaronen.se

Ekerö
Farmartjänst AB

Elomax
Bästa valet för
värmepump och
solfångare!

Din lokala utemiljö-entreprenör
Dags för beskäring fruktträd.
Borttagning av sly, trädfällning.
Vi tar hand om markarbeten,
gräsklippning, plantering mm.
Fastighetsarbeten inne och ute,
uteplatser, plattläggning
Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com
Innehar F-skattsedel

TORSDAG 9 APRIL
SÅNGA KYRKA

MÅNDAG 30 MARS

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

MÄLARÖARNAS

malaro.com

Vecka 14

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch

Bromma
Tel: 08-709 86 50
www.fonus.se
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Kl. 12 Påsklunch

Vecka 15
STILLA VECKAN
MÅNDAG 6 APRIL
SKÅ KYRKA

Kl. 19 Passionsandakt
Gunvor Johnsson
Piano: David Aurelius
Sång: Theresa Roos
Kaffe i vapenhuset

LÖRDAG 4 APRIL
FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 9-13
Brödförsäljning
Behållningen går till
Hela världen

TISDAG 7 APRIL
FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 19 Passionsandakt
Gunvor Johnsson
Piano: Nick Atkinson
Sång: Theresa Roos, Sofia
Johnsson och Niklas
Rasmussen
Kaffe i vapenhuset
ONSDAG 7 APRIL
HILLESHÖGS KYRKA

SÖNDAG 5 APRIL
FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 11 Högmässogudstjänst, Gunvor Johnsson
Färingsö kyrkokör

Kl. 19 Skärtorsdagsmässa
Gunvor Johnsson
Färingsö kyrkokör,
Dir Anders Ohlson
Kvällsmat i kyrkstugan

Kl. 19 Passionsandakt
Gunvor Johnsson
Orgel: David Aurelius
Violin: Emilio Estrada
Kaffe i vapenhuset

www.svenskakyrkan.se/faringso

FREDAG 10 APRIL
SKÅ KYRKA

Kl. 11 Långfredagsgudstjänst, Torger Torgerson,
Färingsö kyrkokör
SÖNDAG 12 APRIL
HILLESHÖGS KYRKA

Kl. 11 Högmässa
Torger Torgerson
Färingsökvartetten
Var femtonde sekund
dör ett barn av bristen
på rent vatten.

| privata marknaden 25
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Välkommen på 1-års kalas!
Söndag 5 april 12-16
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Utdelning av årets
Trolldiplom!

Vi bjuder
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Lennart Hellsingtema på biblioteket!

www.malaro.com/mn
Gi`mXkg\ijfe\iXeefej\iXi>I8K@J%
DXo(,'k\Zb\e`ebcYcXebjk\^jXdk\mag\^Y`c[
Jb`ZbXk`ccgi`mXk7dXcXifXieXjep_\k\i%j\
<cc\ik`ccDE#9fo(''#(./))<b\i%

www.ekero.se/barnensegetbibliotek

LkXeefej\iXkmi[\]imXiX_^jk),''''bi
GlYc`Z\i`e^jb\i`klifi[e`e^fZ_`deXmlk$
ipdd\%MXilk\`^f[k`[%?\cjk)m]i\lk^`me`e^%
DXeljkXj`ek\\dfkm`Xk\c\]fe\cc\i]Xo%

Sture Lindblad till minne

Det blev så tomt på Hembygdsgården. Under ett
stort antal år var Sture den
självklara person man mötte
vardag som helg på gården.
Alltid glad och i full gång
med något nytt projekt. För
Sture var ingenting omöjligt. Bäst trivdes han nog i
snickarverkstaden, vilken

8cck`[^cX[fZ_
`]lcc^e^d\[
e^fkepkk
gifa\bk

han grundat och till
stor del byggt upp.
Vem har inte sett
och beundrat Stures
vackra kubbspel?
Helt outstanding.
En trasig stol, nya
marknadsstånd, en
misshandlad hylla,
en trasig vattenkran, en
skadad skottkärra, allt, stort
som smått, tog Sture lika
glatt hand om och ﬁxade.
Underbara trätulpaner ﬁnns
spridda i Stures stora vänkrets.
Sture var trogen och vänfast. Hade han åtagit sig
något uppdrag, visste man
att det blev gjort. Under de
år han satt ordförande i Färingsö hembygdsförening
blev många nya idéer verklighet.

Vi kommer att
sakna Sture bland
lövet och blommorna vid midsommarstången,
vi kommer att sakna hans glada och
drivande person
vid höstmarknaden, men kanske mest mitt i
vardagen. Han var en del av
livet på Hembygdsgården; i
snickeriet, vid kaffekoppen i
köket, bakom gräsklipparen.
Hans plats vid sommarkaféets utemöbel kommer
att stå tom i sommar.
Vi saknar honom redan,
men kommer alltid att minnas honom.
=FKF18EE$D8I@<8E;<IJJFE

=vI@E>J{s En välkänd
och omtyckt person i
bygden, medlem i många
föreningar, har lämnat
oss. Sture Lindblad.

Din lokala
musikaffär!
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Trångt inför Påsken?
Vi har lösningen!
2499:-

AUTOEXPERTENS TAKBOX – TILLVERKAD AV THULE
Prisvärd takbox av hög kvalitet. Rymmer 450 liter.
Lastkapacitet 50 kg.

4895:-

THULE ATLANTIS 900
Rymlig och med ﬁnesser som centrallås, Dual side-öppning,
Power Grip-fäste. Rymmer 650 liter. Lastkapacitet 75 kg.

Gäller t.o.m. 15/4

Ulvsundav. 142 (vid Kakeldax), tel: 564 352 80 Öppet: mån–tor 7.30–17.30, fre 7.30–17, lör 10–14. www.autoexperten.se/bromma

Boka Buss för:
Bröllop, konferens,
föreningsresor, idrottsresor
och företagsresor.

AE Einarsson Byggnads AB

Många trafikkontroller

För offert:

Tillbyggnad
r Ombyggnad
r Nybyggnad
r Generalentreprenad
r Kvalitetsansvarig
enl PBL – nivå E
r Kompetens för
AE Einarsson Byggnads AB
asbestsanering

www.adelsobuss.se
Tel 560 512 80

r
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Adelsö buss AB

Nedan följer merparten av de
15 MARS I Polisen får samtal om en
Drottningholm sker.
larm och anmälningar som engamc-förare som buskör på Brygga• Två vattenskotrar med släp anmäls
gerat Ekerö närpolis och
vägen.
stulna från Brostugan på Kärsön.
N
Södertörns
brandförsvars EkeröMÄLARÖARNAS
7 MARS I En
mobiltelefon
anmäls stu2008 • Ett villainbrott på Gällstaö anmäls.
• 25 AUGUSTI
NYHETER
34
TAKARBETE
station de senaste tre veckorna.
16 MARS I Polisen får samtal om en
len från Tappströmsskolans omklädfastfrusen svan vid Drottningholm.
ningsrum.
Polisen söker vittnen till ett inbrott
Ärendet överlämnas till Viltjouren.
• Brandförsvaret återkallas när de får
som begicks på byggarbetsplatsen på
• Skadegörelse på en bil på Ekebyveta att en anmäld bilbrand på Helgö
Bryggavägen 127 mellan 6-9 mars.
hovsvägen anmäls.
visar sig vara en leksaksbil som brinner.
❒ Tillbyggnad
För offert:
Tjuvarna, som klippte hål i stängslet,
• Ett narkotikabrott på Färingsanstal8 MARS I Polisen upptäcker vid patrul❒ Ombyggnad
● Nybyggnad
stal bland annat mängder av isoleringsten anmäls.
lering att ett inbrott skett på Uppgård● Renovering
material.
• En misstänkt rattfyllerist grips på
skolan när de ser en öppen entrédörr.
❒ Nybyggnad
19 JULI I En pojke född -90 anm
delsanmälan efter att ha blivit biten i
Sommarens brottsstatistik tyder på
Ekuddsvägen.
• En anmälan görs om att tavlor stulits
● Markarbeten
❒ Generalentreprenad
blivit utsatt för ett personrån
han
håret.
i
dragen
och
fingret
relativt
en
haft
närpoliser
Ekerös
att
Ring så spikar vi!
• En anmälan om hot mot tjänsteman
ur en källare på Ekerö.
NÄRPOLISEN har vid flera av sina
● Grunder
rånarna tog han
Knalleborg,
upp
drar
Räddningstjänsten
I
JUNI
22
brandFör
jobbet.
på
sommar
lugn
❒ Kvalitetsansvarig
och skadegörelse görs av endär
busschauf• En person skadas lindrigt vid en
● Bodar och etableringar trafikkontroller noterat att många bilismobiltelefon.
dyhål
ett
i
rejält
sig
ner
gått
som
häst
en
det
har
Ekeröstationen
på
männen
för i Svartsjö.
singelolycka på Bryggavägen. Fem
ter kör med både halvljus och dim● Maskinuthyrning
enl PBL – nivå E
anmälan
I En
23 JULI
i Drottningholm.
Bredablick
varit lugnt.
ocksådagtid,
periodvis under
• Ekerö bostäder
gör en
anmälan
om om brott m
personervid
fanns
i bilen vid olyckan.
ljus/varselljus
vilket
❒ Kompetens för
görs efter a
speciallagstiftningen
är inblandade
Treenpersonbilar
Ifår
JUNI
26
klotter
på
Fårhagsplan
i
Stenhamra.
9
MARS
I
En
bilist
ordningsbot
sedan
1995
är
det
förbjudet.
Polisen
har
fri offert på
Givetvis
Vi behöver
Jag
behöver
lågt öv
flugit
samt
störtdykt
plan
Lovö.
på
Kanton
vid
kollision
en
i
under
bilstölder
antalet
har
Exempelvis
17 MARS I Polisen får samtal om att
på Färentunavägen.
hittills bara upplyst bilisterna om det
asbestsanering
alla arbeten
någon
som
någon att
på Munsö.
Husbygropen
anmäls
ofredande
5 JULI I Ett sexuellt
i
varit två
åttaveckorsperiod
ungdomar springer
på Stenhamra
för• Räddningstjänsten
hjälper en
hund
hela en
då de
flesta inte verkar känna
till stycken
Kontaktperson:
sköter
våra
27 JULI I Enärnarkotikapåverkad
ned-tak. Ungdomarna
sig och sagt
man
prata
datorer
åtta förra
jämfört med
sommar,
skolas
borta när
som gåttsedan
genomen
isen
vidblottat
Drottningförbudet.
Anledningen
till förbudet
är året.
För offert:
Mats Fältgård
anländer.
kallas skällsord
till platsentill
eftersom
att mötande
bländas
fårmarkant holm. Polis
datorer!
slår sönder ett fönster på äldrebo
i
en kvinnapolisen
sättande
ökat
somoch
brotten
De endaförare
med!
• En anmälan
om stöld
avtar
bildelar
vill se dramat.
sämre
siktsträcka
av anmälningar
bilar som har halvi huset. Ma
sig ingörs
och
Kullen
centrum.
Ekeröåskådare
är miss-väldigt många
antalet
utifrån
Ring
Ring
• En kraftigt
person
ljus kombinerat
dimljus. UndanEkerö
grips på plats.
skadas
vägen ochi Stenhamra.
köriav
mc-förare
• Enberusad
skadegörelse.
handel ochmed
Binärdata AB
18 MARS I Brandförsvaret
ut till anmäls
taget är–att
man
vidsommar
kraftig vad
Binärdata AB
centrum
körsvid
av polis
till en tillnyktmordförsök
28 JULI I Ett larmas
Hillehög.
svårt
lugn
varit enoch
hari dimma
Det
vi!
så spikar
Ring
0707-139 000
en
tjutande
brandvarnare
nederbörd
får
ringsanläggning.
använda
dimljus
i
stället
i
Gräsåker.
0707-139
000
någon skurit av bromsledningar
6 JULI I En cyklist skadas svårt vid kolgäller antalet anmälningar och larm.
samt 51
F-skatt
eller 560
402
10 MARSlision
I Fyramed
bildäck
sönför halvljus,
även vid mörker.
Ingen brand eller
röklukt upptäcks.
eller 560 402 51
i Drottningholm.
en personbil
bil på Jungfrusundsen anmäls
ökat,
Att skadegörelseanmälningarna
Entreprenadförsäkring finns.
derskurna
på en bil på Fårhagsplan i
19 MARS I Trafikkontroller
genomförs
alla dagar 07-22
skadas allva
29 JULI I En person
vägen-Bryggavägen.
där även klotter ingår, beror delvis på
alla dagar 07-22
Stenhamra.
2 MARS I En bil som stulits i Årsta hitpå Bryggavägen och vid Lindö tunoch två lindrigt vid en trafikolyc
• Tre personer skadas lindrigt när när
kommunens uppmaning till alla att
11 MARS I Tre trafikböter utfärdas vid
tas vid Sånga kyrka.
nel.
mellan två personbilar och en la
en lätt lastbil kör av vägen nära Pressanmäla allt klotter omedelbart. Det
Busschaufförer sökes
en trafikkontroll på Älvnäsvägen.
• SL anmäler klotter vid busshållplat• Ett villainbrott sker i Ekerö somJag
behöver
vid Tappström.
Ekerövägen
Drottningholm.
i
byrån
klotav
uppklarningen
att
är
positiva
Heltid, deltid samt extra
• Ett alkolås anmäls stulet ur en av
marstad.
serna Ekebyhov och Växthusvägen
Linjetrafik, skolbuss samt turist- &
en fyrhjulin
man påom
Enanmälan
Ien
JULI
30
i
genomförs
villainbrott
I Ett
8 JULI
terbrotten numera är mycket stor, sädatorhjälp
kommunens
bilar
som
parkerats
i
•
Träkvista
skola
gör
på
Ekerö.
beställningstrafik. Start och slut på
Man
Munsö.
på
polis
av
stoppas
sig
tar
Inbrottstjuven
Drottningholm.
GunAnn-Kristin
närpolischef
ger
Adelsö, Munsö och Ekerö
Drottningholm.
klotter.
• En anmälan om misshandel och
NU!
Du har D-behörighet på körkortet
fö
misstänks
och
körkort
saknar
dator,
stjäl
och
fönster
ett
genom
in
narsson.
• En person som fiskat utanför Stock20 MARS I Ett trafikbrott anmäls på
olaga hot utanför restaurangen i Ekerö
och gärna yrkeskompetensbevis
narkotikainnehav.
Ring
mera.
med
smycken
somden
under
åkte
Brandförsvaret
bybadet
anmäler
stöld
av
en
mobilteKärsön.
centrum
görs.
Johnny för mer info.
Hör av dig tillRing
kvinna på äldreb
I En cen1 AUGUSTI
mindre lefon. • Ett slagsmål i Ekerö centrum• melpå fleraom
perioden
martorra
En bil anmäls
repad i Ekerö
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www.aeeb.se
Entreprenadförsäkring finns.
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 Kvalitetsansvarig
enl PBL – nivå E
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KÖRKORT






Gardintyger
mm

PC Akuten

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

Stort sortiment av

Gardintyger
mm



Teorikurser





F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

Lamellgardiner Skärmgardiner Rullgardiner
Gardinstänger och skenor Markisväv



Lamellgardiner  Skärmgardiner  Rullgardiner
 Gardinstänger och skenor  Markisväv











Ring så spikar vi!



F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.



Nybyggnad
Renovering
Markarbeten
Grunder
Bodar och etableringar
Maskinuthyrning
Givetvis fri offert på
alla arbeten
Kontaktperson:
Mats Fältgård

För offert:



N

AE Einarsson Byggnads AB

Daikin, Sverigepumpen, Mitsubishi

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

Välommen till vår butik: Hemvärnsvägen 1, Stenhamra centrum
ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök
Mobil: 070-260 16 24 Tel & Fax 08-560 466 00 www.ekvt.se

Stort sortiment av

Handledarkurser
VÄRMEPUMPAR
EU-mopedkurser
Ekerö Centrum!
intill
Alldeles
VÄRMEPUMPAR


Daikin, Sverigepumpen, Mitsubishi



Lamellgardiner  Skärmgardiner  Rullgardiner
 Gardinstänger och skenor  Markisväv

Gardintyger
mm





Detaljerad information finns på hemsidan

Välommen till vår butik: Hemvärnsvägen 1, Stenhamra centrum
ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök
Mobil: 070-260 16 24 Tel & Fax 08-560 466 00 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!

Detaljerad information finns på hemsidan

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



(ord 395:-)

Auktoriserad

(ord 330:-)

Dags att börjaVälommen
om Du
vill
till vår
butik:ha
Hemvärnsvägen 1, Stenhamra centrum
Befolkningen har vuxit på Ekerö, men inte vi.
ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök
körkort eller mopedkort
under
våren.
Fyrhjulsinställningar
Mobil: 070-260 16 24 Tel & Fax 08-560 466 00 www.ekvt.se
VÄRMEPUMPAR
Vi satsar stort
under
kommande
år
service
-verkstad
Auktoriserad
Auktoriserad
-verkstad
- service
Daikin,
Sverigepumpen, Mitsubishi
Rabatterade paket
PC Akuten
Akuten
Fyrhjulsinställningar
ACPC
- service
Ny hemsida
AC - service
på hemsidan!
och
behöver
Dig
till
vår
hjälp.
!
Vi ser till att företagets
Fyrhjulsinställningar




Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.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!

O

RB

RANSC

R

Shoppingresa
till Borås och Ullared

Tel 560 512 80
www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag
med miljön i tankarna

•

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

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

Pris: 690 kr inkl. buss t/r & motell,
del i 4-bäddsrum, frukost.
Avresa: 4-5,18-19, 25-26 okt,
R A N S C 29-30 nov, 7-8 dec.
R B 22-23,
O Träkvistavallen kl. 06. Boka plats!

IK

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag
med miljön i tankarna

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

SFÖ

RBU

N

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
ADELSÖ BUSS AB
info@svanhagensbil.se,
www.svanhagensbil.se
Tel 560 512 80
S

Ekerö Taxi
Inte bara taxi
Kör även bud!

i säkra händer

www.pcakuten.se

IK

ADELSÖ BUSS AB

Detaljerad information finns på hemsidan

PC Akuten
S

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

EN

230:- (ord 330:-)

Tel: 020-441 441
Boka på www.skrotanu.se

Centrum!

Pråmvägen 4A, innergården

R

...............

SKROTBILAR

och FARMARSKROT hämtas



H

www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)
Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14
..............kontokorten!
Damklippning
295:- (ord 395:-)
Vi tar de vanligaste

•

11-18

IT-miljö fungerar.

EN

Inte bara taxi
bud!

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

till Borås och Ullared

 Mån-fre
Tel
560buss
357
16
Pris: 690
kr inkl.
t/r &
motell,
del i 4-bäddsrum, frukost.
Avresa: 4-5,18-19, 25-26 okt,
22-23, 29-30 nov, 7-8 dec.
Träkvistavallen kl. 06. Boka plats!

i säkra händer

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

H

111 25
Mörbyvägen,
179 75 Stenhamra,
Tel 08-560
240 00
Alldeles intill Ekerö Centrum!
Välommen
tillSkå,vår
butik:
Hemvärnsvägen
1, Stenhamra
centrum
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
info@pcakuten.se www.pcakuten.se
ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök
hemsidan Mån-fre 11-18 Pråmvägen 4A, innergården
Shoppingresa
Mobil: 070-260 16 24 Tel & Fax 08-560 466
00 www.ekvt.se
Alldeles
intill Ekerö
Tel 560 357 16

Detaljerad information finnsEkerö
på hemsidan
Taxi

Herrklippning

Vi ser till att företagets

IT-miljö
fungerar.
 Frisör
Hälsokost
 Massage  SPA
Ring
för rådgivning 08-564
 Ansiktszonterapi


T

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

Sida 1

MO

Detaljerad information finns på

Hälsokost  Frisör
Massage  SPA
Ansiktszonterapi

D

ut!

(Ny frisör i Ekerö Centrum)
i säkra händer

AC - service

Ekerö Taxi
service
AC -åkare
Vi söker
och förare.
Ekerö Trafikskola AB
Nu
kör
vi
fullt
Kontakta
Annika
eller ut!
Theresa
Ekerö Trafikskola
taxi AB
Inte bara
på tel 560 333 90.
Ekerö Trafikskola AB
Kör även bud!


12.00

Välkomna Kattis!

T

Nu
vi fullt
ut!
Nukör
kör
vi fullt

-verkstad - service

Fyrhjulsinställningar

(Ny frisör i Ekerö Centrum)




07-01-05

07-01-05

Auktoriserad

-verkstad - service

(ord 995:-)

Ring för tidsbokning kl 9-20
12.00 Sida 1
0704-53 96 62

Ring för tidsbokning kl 9-20
0704-53 96 62
Välkomna Kattis!

(ord 945:-)

MO

Välommen till vår butik: Hemvärnsvägen 1, Stenhamra centrum
ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök
Mobil: 070-260 16 24 Tel & Fax 08-560 466 00 www.ekvt.se

Slingor + Klipp ............ 705:Stort sortiment av
Permanent + Klipp ... 745:-

D

..............

...............

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)
Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)
Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)
Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Ring för rådgivning 08-564 111 2
info@pcakuten.se

www.pcakuten.se
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WMR

CHRISTER WERSÄLL AB

Bil & Maskin

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

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

●
●
●
●

Ekerö Centrum

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

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå
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HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
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samarbete med samtliga
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Person, lastbil & släp

❒

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

❒
❒

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

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

560 47 111

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se
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08-560 377 66

 


Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

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

  

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!
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MÅLARE


Köp brandsläckare

Målningsarbeten
och
Tapetsering


Montering

Brandsäkert hem

SBA-Konsult

Larsas Måleri

Brandskyddsbutiken
08-560 354 09

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

  

Trygghet & Kvalitet

www.Brandskyddsbutiken.se

560 301 00

¢¢ KIv; $KFD K8I9<K<E
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s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND

Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis
0705-94 23 19

Bryggavägen 5, Ekerö

¢¢ =vI>? 8E; <C

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

 

www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu
08-560 243 62

Flyttstädning?

❒
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Allt inom städ

¢¢ CFB8C<I
L E D I G A

Öppet

¢¢ 9ILEEJ9FIIE@E>
Service & reparationer
av alla bilmodeller

¢¢ =8JK@>? <KJJ<IM@:<

Statoil, Träkvista
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Tel 560 244 38

BILUTHYRNING
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Snabb leverans!

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

¢¢ 9@CLK? PIE@E>

0XAXFFM@CROK@MDQ
1L AXFFM@CROQNI DJS
$XFFKNURfQDMCDM
#QJHSDJSQHSMHMF@Q

Köksluckor
m.m. lackas!

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

560 349 30, 528 006 55

¢¢ 8IB@K<BK

27

¢¢ JKv; E@E>

¢¢ C8:B<I@E>

¢¢ <EKI<GI<E8;

| service för dig!

Målarmästare på Ekerö

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

www.bernardtrad.se

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

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

Tel: 0708-10 63 69

¢¢ GCwKJC8><I@

¢¢ >FCMBC@EB<I

0739-22 75 30

b er ga
Å-

¢¢ KIP:B<I@

08-560 304 54
070-555 15 08

l
kake
&
v
l
go

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

Auktoriserad
serviceverkstad för

För hem och offentlig miljö

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

■ Kakel och klinker
■ Badrumsrenoveringar
■ Golvläggning – trä, plast, linoleum, textil
■ Utnyttja ROT-avdraget

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

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



Plåtreparationer
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Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

 

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

¢¢ MvID <GLD G8I

KYL&KLIMAT
Service AB



 !"#$ %& ' !(
  

Leif Rickegård

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

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

Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

Läge för förändring?
VILLOR
EKERÖ LUNDHAGEN

FÄRINGSÖ
STENHAMRA
5 ROK, 122 KVM

Ett hus att trivas i! Stor modern
villa om 174 kvm byggd år 2000
med genomgående bra standard
och materialval. Öppen
planlösning med kök, matsal och
vardagsrum i fil; ljust och fräscht
med stora fönsterpartier. 2
helkaklade badrum; ett med
massagebadkar. 4-5 sovrum samt
allrum med braskamin och öppet
upp till nock. Viss sjöglimt från
ovanvåning. Garage. Tomt om
1.000 kvm med stor altan med
mycket bra solläge. Nära till
Lundhagsbadet, natur och
strövområden, skola (f-åk9),
Slagstafärjan och buss.

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

7 ROK, 174 KVM

PRIS 3 995 000 kr/bud.
Jungfrusundsvägen 60B.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 48330 till 71122

PRIS 2 190 000 kr/bud.
Ramunds Backe 1a.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 48197 till 71122

FÄRINGSÖ
FÄRENTUNA

FÄRINGSÖ
STENHAMRA

Mycket fin 1-plans villa byggd
2001 med vidbyggt isolerat
dubbelgarage. Härlig sällskapsdel
med braskamin, ryggåstak + extra
fönster skapar ljus och rymd.
Vidsträckt utsikt över åker/äng.
Nyrenoverat och modernt kök
med matplats och eldstad. 4
sovrum, kaklat bad/duschrum,
tvättstuga med praktisk entré via
garage. Stor altan med bra
kvällssolsläge och härlig vy. Plan
tomt 2.343 kvm. Några minuter
till skola, förskola och med buss
ca 30 min till Brommaplan.

Mycket omtyckt villa med ett bra
läge längs med återvändsgata.
Genomgående ljust och fräscht.
Trä och parkettgolv. Vardagsrum,
matplats och kök med öppen
planlösning och med braskamin.
Ljust kök. 4-5 sovrum. Renoverad
underhand med bl a nya
gavelspettsar och nytt yttertak
-00. Altan + inglasat uterum -02.
Plan fin och inhägnad
trädgårdstomt med flera fruktträd
917 kvm. Bra s/v-läge! Garage
och förråd.

5-6 ROK, 140 KVM

VARUDEKLARERAT

5 ROK, 127 + 48 KVM

PRIS 2 325 000 kr/bud.
Morellvägen 6.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 46917 till 71122

VARUDEKLARERAT

PRIS 2 675 000 kr/bud.
Björkhagen 1.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 47399 till 71122

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

Fin 1,5 plans villa med fristående
garage. Centralt bra läge i
Stenhamra på fin hörntomt med
mycket bra kvällssolsläge. Huset
har 4 sovrum, ett trevligt kök
(renoverat -05) med matplats,
ljust vardagsrum med fönster åt
tre håll. Badrum, duschrum och
tvättstuga. Fristående
enbilsgarage + förrådsutrymme.
Trädgårdstomt 1. 003 kvm. Från
huset är det gång/cykelväg bl a till
förskola, skola, mataffär.

EKERÖ VÄSBY

EKERÖ VÄSBY

Ljust o fräscht radhus i omtyckt barnvänligt område. Välskött
skyddad trädgård m eftermiddags o kvällssol. Stort ljust
vardagsrum med utgång till trädgården. Ljust nyligen renov. kök
m matplats, 3-4 sovr, renov. tvättstuga m duschpl samt badr.
Allt i gott skick! Skyddad entrégård, markiser, förråd. Garage i
länga. Central tvättstuga i samfälligheten m tvättmaskiner,
torktumlare, extra centrifug o mangel.

Välskött radhus i barnvänligt område! Fräscht o varsamt
renoverat under de senaste åren m bl a fasadbyte, omlagt tak,
nytt kök o helkaklat dusch- o tvättrum. Ovanvåning m 3 sovrum,
arbetshörna o helkaklat badrum. En stor tillgång är det mycket
fina uterummet m fönsterdetaljer i vitmålade panelväggar o
trädäck som övergår i en mysig täppa m fri vy över ängen där
barnen leker. Ostört o insynsskyddat läge m morgonsol.
Framsida m kvällssol. Perfekt för barnfamiljen!

PRIS 2 175 000 kr/bud.
Linvägen 21.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 48435 till 71122

PRIS 2 250 000 kr/bud.
Linvägen 48.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 48864 till 71122

4-5 ROK, 126 KVM

4 ROK, 125 KVM

VARUDEKLARERAT

BORÄTTER

FÄRINGSÖ KUNGSBRYGGAN

EKERÖ CENTRUM

Mycket sjönära läge! Mysigt hus om totalt ca 90 kvm i
genomgående bra skick! Nytt kök -07, kaklat badrum -05, fint
sovrum, ljust härligt allrum med fönster åt tre håll. Ljust,
fräscht, trägolv och öppen spis. Bra källare med litet garage,
förråd/hobbyrum samt tvättstuga. Borrad brunn. Nytt permanent
avlopp -05. Stor härlig altan. Plan fin trädgårdstomt om 2.595
kvm. Gästhus. Vackert lantligt i område
med "bykänsla". Nära bad.

Högst upp i huset på eget våningsplan! Mycket trevlig lägenhet
med balkong utanför köket med fritt västerläge och sol till sena
kvällen, viss kanalglimt. Ljus och fin lägenhet, ombyggd 3:a
idag 4 rum och kök. Fina parkettgolv och ljusa färger. Omtyckt
förening med närhet till butiker, bussar, vårdcentral, dagis mm.

PRIS 1 595 000 kr/bud.
Kungsbryggan 10.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 47533 till 71122

PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 5 770 kr/mån
Tegelbruksvägen 9 E.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 49467 till 71122

2 ROK, 55 + 35 KVM

Ska du sälja ditt fritidshus?
Vi berättar det för hela Sverige.


     

          
        

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

4 ROK, 79,5 KVM

