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Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

Bröllop, Festvåning, 
Företagsfester, Catering m.m.

Dags för deklaration och bokslut!

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

 nyheterMÄLARÖARNAS

Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

Hyr film
Öppet till 24.00

Helgöppet i maj
Med start lördag 2 maj kl 13-21

Alltid öppet för beställning och bokning!
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fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 1 850 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boyta 63 kvm
Tomt 1 144 kvm trädgårdstomt

Byggt 1972
Adress: Marielundsvägen 11
Visas sön 19/4 15.00-16.00
och mån 20/4 18.00-19.00

På uppvuxen trädgårdstomt med strandnära och rofyllt läge, ligger detta trevliga enplanshus med fin
sjöutsikt. Kök med separat matrum. Ljust och trivsamt vardagsrum med utgång till inglasad veranda i
sydost. Skön insynsskyddad altan i soligt sydvästläge. Gäststuga med förråd. Nära till färja, bad och
brygga med båtplats. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1699.

Adelsö Stenby

Utgångspris 1 975 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 122 kvm
Tomt 324 kvm trädgårdstomt

Byggt 1961
Adress: Träkvista Bygata 16
Visas sön 19/4 12.30-13.30
och tis 21/4 18.00-19.00

Väldisponerat 1,5-plans kedjehus, centralt beläget med visst renoveringsbehov. Byggt 1961. 3-4 rejäla
sovrum. Stort vardagsrum med utgång till insynsskyddad uteplats och trädgård. Vidbyggt varmgarage
med hobbyrum. Rymlig förrådsbod. Gångavstånd till Träkvista torg, skolor, dagis, bussar, bad och fina
strövområdet. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1740.

Ekerö Träkvista

Acceptpris 490 000:-
Adress: Göholmen

Härlig tomt med högt läge och viss sjöutsikt på
lugna och fridfulla Göholmen. Gemensam bad-
och båtbrygga.Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1543.

Färentuna Göholmen

Utgångspris 2 975 000:-
6 rok, boyta 140 kvm
Adress: Sidensvansvägen 7B

Välplanerad villa m 4 sovrum i Älvnäs. Stort
vardagsrum m ö-spis. Stor solig altan som
sträcker sig runt tre sidor om huset. Plan träd-
gårdstomt. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-0786.

Ekerö Älvnäs

Fast pris 5 137 580:-
5 rok 154 kvm
Adress: Åsbranten 17
Visas sön 19/4 13.30-14.30

Nybyggd 2-plansvilla i NCĆs regi strålande utsikt
över mälaren. Vidbyggd carport. Högt och fritt
läge Flera hus finns lediga för bokning.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1839.

Ekerö Sandudden Nybyggt

Fast pris 3 847 396:-
Boyta 96 kvm, avgift 3.296:-/mån exl.
uppvärmning
Adress: Strandskogssvägen 21
Visas sön 19/4 12.00-13.00

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

Ekerö Sandudden Nybyggt

Dags att 

köpa aktie-

fonder!

Utgångspris 2 975 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 112 kvm, biyta 52 kvm
Tomt 1 812 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1954
Adress: Soltorpsvägen 6
Visas sön 19/4 12.00-12.45
och mån 20/4 18.00-18.45

Med bra läge i Gamla Stenhamra ligger denna fräscha och mkt välskötta villa. Stor fin trädgård
angränsande mot natur. Vardagsrum i vinkel med parkettgolv och öppenpis. Gångavstånd till skola,
affär, buss, bad, natur m.m. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1781.

Färingsö Stenhamra



Moderat Nytt
 Bussgaraget i Ekerö centrum

Ekerö kommun och SL är överens om att bussgaraget måste flytta för att ge 
plats för en utveckling av centrum med bostäder, butiker och p-platser. Men det 
har varit många olika ”turer” innan kommunen och SL blev eniga. Planeringen 
har dock försenats pga. att Västeräng inte längre är aktuellt som en tänkt ny 
placering av ett bussgarage. Nu är planeringen att det nya bussgaraget/
bussdepån ska ligga i närheten av Färingsö Trä i östra Enlunda. Just nu pågår 
detaljplanearbete för att hitta en ny bra plats för bussgaraget.

Det är värt att notera att SL äger marken i centrum men vi Ekerömoderater vill, 
tillsammans med den borgerliga Alliansen, att vi utvecklar centrum genom att 
skapa bl a: 

 Fler butiker
 Fler p-platser
 Lägenheter i bostadsrätt och hyresrätt
 En ny busshållplats för alla bussresenärer 

Med vårljus 

För Nya Moderaterna

Peter Carpelan
Kommunalråd

Hur går det med flytten av bussgaraget?

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

Med ett lättillgängligt lantligt läge nära fridfull natur och Mälarens vatten ligger denna trevliga
villa. Mycket funktionellt och representativt hus med rena, enkla former beläget på höjd med
sjöutsikt. Ljus och trivsam planlösning samt soliga uteplatser utmed vacker altan längs husets
långsida. Eldstäder på båda planen. Stor lantlig trädgårdstomt. Gäststuga/förråd samt carport.

EKERÖ HILLESHÖG - GEMYTLIGT OCH SJÖNÄRA

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

VILLATOMT ADELSÖ HALLSTA
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.

GAVELRADHUS EKERÖ GÄLLSTAÖ

SÅLDSÅLD
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I ett remissyttrande till läns-
rätten har skolinspektionen 
stått fast vid det avslag som 
de tidigare gjort på Raoul 
Wallenbergsskolans ansö-
kan om att driva Drottning-
holmsskolan. 

Det innebär att de avråder 
från att låta dem ta över verk-
samheten med hänvisning 
till att ”skolan för närvarande 
saknar förutsättningar att be-
driva den sökta skolverksam-
heten, eftersom de uppvisat 
betydande brister såväl i an-
sökan som i redan tillstånds-
given skolverksamhet”.

på Drott-
ningholmsskolan är för-
stämningen stor. De trodde 
att problemet med vem som 
ska ta över skolan var löst när 
kommunen i december för-

ordade Raoul Wallenbergs-
skolan.

– Det är en stor uppgiven-
het bland föräldrar, barn och 
personal på skolan nu när 
ingen vet vad som ska hända. 
Vi hoppas bara att skolan 

ska få vara kvar. Under det 
senaste året har vi tappat yt-
terligare elever eftersom alla 
känner stor oro, säger Ca-
milla Beck-Friis, ordförande 
i Hem och skolaföreningen 
på Drottningholmsskolan.

Frågan om skolans framtid 
togs även upp till diskussion 
på senaste kommunfullmäk-
tige. 

– Vi vet ingenting om 
framtiden, men vi gör allt vi 
kan för att lösa situationen 

och har kontakt med för-
äldrarna på skolan, sade Jan 
Runesten, ordförande i barn- 
och ungdomsnämnden.

 intensiv och 
handlade främst om hur 
kommunen och skolin-
spektionen kan ha så olika 
uppfattning om vem som är 
lämpad att driva skola i kom-
munen.

– Det är skolinspektionens 
uppgift att bedöma kvalite-
ten på undervisningen och 
inte vår. Hade vi haft tillgång 
till samma underlag som 
dem hade vi förmodligen 
inte gjort samma bedöm-
ning, sade Jan Runesten.

 Raoul 
Wallenbergsskolan in en ny 
ansökan till skolinspektio-
nen.

– Om de lämnat in en ny 
ansökan så kommer den na-
turligtvis att prövas av kom-
munen och skolinspektionen 
i enlighet med gällande regel-
verk, säger Jan Runesten.

Trots att både privatperso-
ner och företag anslöt sig 
och släckte ner, blev elför-
brukningen i kommunen 
endast marginellt mindre 
än närmast föregående lör-
dag.

Enligt Ekerö energis be-
räkningar sjönk energiför-
brukningen endast med 0,9 
procent under den aktuella 
tiden, vilket delvis kan för-
klaras med att många av Mä-
laröarnas hushåll har direkt-
verkande el och att det kyliga 
vädret gjorde att elförbruk-
ningen var förhållandevis 
hög ändå.

Ekerö kommun var en 
av de 164 kommuner som 
anmält sig till manifestatio-
nen och de kända byggnader 
som släcktes ner var Drott-
ningholms slott, Svartsjö 
slott och Ekerö kommun-
hus. Både Ekerö energi 
och Ekerö bostäder deltog, 
liksom sex skolor runtom i 
kommunen.





VI SÄLJER

TILL DIN TRÄDGÅRD
Fyllnads-, Planterings- och Anläggningsjord

JORD

SpångaMälarö LBC AB  • 08-564 109 50 •  www.smlbc.se

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

• HEMSTÄDNING 
• KONTORSSTÄDNING
• FLYTTSTÄDNING
• FÖNSTERPUTS

Nu  även  BARNPASSNING!

Vi bjuder 
på första 

städningen 
vid bokning 
före sista 

april!
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Färjefrågan har sedan tidigare 
engagerat många boende och 
då främst när det gäller den 
tänkta vägsträckan som ska 

leda fram till färjan, och vad 
som händer med säkerheten 
när trafiken ökar på de smala 
vägarna på Färingsö. Många 
blev upprörda över att inte få 
plats i lokalen och lämnade i 
vredesmod. 

– Vi hade aldrig kunnat 
förutspå att så många skulle 
komma, vanligtvis kommer 
det mellan 100 och 150 per-
soner till den här typen av 
möten. 

–  Därför fattade vi beslutet 
på plats att ha ett ytterligare 
möte, vilket kommer att äga 

rum inom en månad, säger 
pressekreterare Johan Elfver.

Projektledare Ove Lind-
qvist från Vägverket och 
Ann Wahlgren, teknisk chef 
på kommunen berättade att 
kommunen skrivit avtal med 
Vägverket om en fördjupad 
studie, projektering och kal-
kylering. Avsikten är att ett 
genomförandeavtal ska vara 
klart till september 2009 och 
att trafiken ska kunna påbör-
jas under 2010.

– Nu börjar vi med själva 
arbetet och ska bland annat 

räta ut frågetecken och göra 
kostnadskalkyler, säger Ann 
Wahlgren.

De redogjorde även för de 
tre alternativa vägsträckor 
som varit aktuella, och att det 
i dagsläget är sträckan som 
går utmed kraftledningsga-
tan fram till Skogsbrynsvä-
gen, med ny anslutningsväg 
västerut mot Ricksätra och 
vidare ner mot Svartsjö, som 
är huvudförslaget.

på fyrtiofem 
minuter tog snabbt slut och 

främst var det påverkan och 
säkerheten på de smala vä-
garna som diskuterades.

– Jag tycker att det är posi-
tivt att vi har en dialog igång 
med kommunen och att så 
många kom till mötet, men 
den vägsträckning som före-
slås nu tycker vi är lika tokig 
som den förra. Det är lika 
lång sträcka som trafiken ska 
köra på smala vägar och ris-
kerna är lika stora, säger Claes 
Bruhn, representant för den 
arbetsgrupp i Svartsjö byalag 
som bevakar färjefrågan. 

Från kommunens sida är 
målsättningen att ta tillvara 
de frågor som kommer upp 
och låta dem finnas med i det 
fortsatta arbetet med ärendet.

– Ambitionen är att vi ska 
göra något bra för invånarna 
i området och vi är intres-
serade av vad befolkningen 
tycker. Det är också viktigt 
att poängtera att den lösning 
vi slutligen väljer kommer att 
gälla under en tioårig prövo-
tid, säger Ann Wahlgren.

Förutom den kraftigt höjda 
avgiften får de tunga fordo-
nen med följebil inte använda 
färjan under rusningstrafik.

– Vi gör den här föränd-
ringen för att få bort bety-
dande störningar i trafiken, 

som till exempel att dispens-
fordon med följebil ockupe-
rar Nockebybron i rusnings-
trafik, säger Ann Wahlgren, 
chef för tekniska kontoret.

Under 2008 skedde mer än 
en fördubbling av den så kal-
lade dispenstrafik som pas-
serade färjan. 2007 var siffran 
376 och 2008 hade den ökat 
till 840. Kommunens vägar 
slits hårt och den tunga trafi-
ken täpper till Nockebybron 
och Tappströmsbron, som 
är de enda infartsvägarna till 
Ekerö.

– Vår förhoppning med 

den här åtgärden är att förar-
na ska göra ett annat vägval, 
så att vi minskar belastning-
en på våra vägar. Men den 
lösning vi hoppas på ska lösa 
problemet är att vägverket 
ska köra igång den nya färjan 
för tung trafik mellan Slagsta 
och Bällsta, som det fattades 
beslut om i juni förra året, sä-
ger Ann Wahlgren.

För de fordon som har sin 
slutdestination på Mälar-
öarna är avgiften oförändrat 
3 000 kronor för dispensfor-
don med följebil och 1 500 
kronor för övriga .                 



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

Onsdag 15/4
Ekebyhovskyrkan ”Arken”

19.00 Mässa
Ralph Sjöholm

Söndag 19/4
Adelsö Sättra Handelsträdgård

11.00 Temagudstjänst:               
”Frälsarkransen”

Svän Fogelqvist med medvandrare

Ekerö Hembygdsgård
11.00 Högmässogudstjänst,       

söndagsskola 
Christer Kivi

Lovö kyrka
11.00 Temagudstjänst: 

”Maria Magdalena”
Drama: Magdalena Ljunggren 

Orgel, cembalo: Kerstin Baldwin 
Präst: Ralph Sjöholm

Onsdag 22/4
Lovö kyrka
13.00 Mässa

Christer Kivi 

Ekerö Hembygdsgård
13.30 Onsdagsträff

Vårkonsert
Sonorakören

Ekebyhovskyrkan, Arken
19.00 Mässa

Jonas Gräslund

Torsdag23/4
Adelsö Hembygdsgård

13.30 Torsdagsträff
”Tryggare kan ingen vara”

Fredrik Lundh talar om nära relatio-
ner i olika tider i livet

Söndag 26/4
Ekerö Hembygdsgård

11.00 Högmässogudstjänst,      
söndagsskola 

Jonas Gräslund

Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässa

  Ralph Sjöholm

Munsö kyrka
19.00 Musikgudstjänst

”Den gode herden”
Sång: Eva Udd 

Orgel, piano: Carina Einarson 
Präst: Svän Fogelqvist

Kyrkradion 101,4  
lördagar 12-13

Drama på Lovö och dramatik på Ekerö

Nyheter & information från våra församlingar                                                      nr 6  2009

ONSDAGSTRÄFF

SONORAKÖREN
sjunger in våren

Söndag 19/4 kl 11.00
i Lovö kyrka

Onsdag 22/4 kl 13.30
i Ekerö hembygdsgård

Torsdag 23/4 kl 13.30
i Adelsö hembygdsgård

TORSDAGSTRÄFF
            Tryggare kan

                 ingen vara
Om nära relationer

i olika tider i livet

Fredrik
Lundh

Tisdag 28/4 kl 19.00
i Lovö kyrka

FOLKMUSIK PÅ TRE MAN
Rolf Jidell m fl

Söndag 26/4 kl 19.00
i Munsö kyrka

Vårsånger
Leif Asp med musiker

 Söndag 19/4 kl 11.00
 Sättra Handelsträdgård, Adelsö

Temagudstjänst 

Frälsarkransen
Svän Fogelqvist 

med ”medvandrare”

Kyrkkaffe
Blomsterförsäljning

Musikgudstjänst

”Den gode herden”
Eva Udd  sång  

Carina Einarson  orgel/piano

Svän Fogelqvist  präst

Påskens drama har varit föremål för 

många dramatiseringar.  

Vid söndagens gudstjänst i Lovö 

kyrka får vi följa påskens budskap 

genom Maria Magdalenas ögon.

De, som gestaltar Maria Magdalena, är 
prästen Magdalena Ljungren och vår orga-
nist Kerstin Baldwin. 

De har varit arbetskamrater i Umeå stads-
församling, och dramatiseringen gjordes då 
församlingen önskade sig en påskvandring 
för vuxna. Dramat har levt vidare och 
framförts på olika platser, även om det är 
många år sedan Kerstin och Magdalena var 
arbetskamrater.
Ut ur det egna mörkret
– Dramat handlar om vägen ut ur det egna 
mörkret och befrielsen när Maria Magda-
lena möter Jesus, berättar Magdalena.

– Vi får möta Maria Magdalena på vägen 
tillsammans med lärjungarna den första 
påsken, fortsätter Magdalena.

I sommar kommer vi att få träffa Magda-
lena igen som ikonmålare i en utställning av 
små och stora ikoner i Ekerö kyrka.

Dramatik vid Ekebyhovskyrkan
En annan typ av drama – också välregis-
serat – utspelade sig vid Ekebyhovskyrkan 
i månadsskiften mars/april. 

En efter en lyftes husmodulerna till ar-
betsplatser och verksamhetslokaler bort 
från Ekebyhovskyrkan. Några tog vägen 
till Adelsö, medan de flesta kördes vidare 
till en plats nedanför Jungfrusundsåsen, 
där de kommer att bli Sjöscouternas nya 
lokaler.

Under ett par veckor kommer området 
runt Ekebyhovskyrkan att upplevas som 
ett rivningsområde, även om en del grund-
arbete pågår.

Andra akten ...
Andra akten i dramat kring Ekebyhovskyr-
kan börjar strax efter påsk. 

Enligt planerna kommer de nya modu-
lerna att levereras på plats 15-16 april.På ett 
par dagar kommer de nya lokalerna på plats 
och utifrån kommer Ekebyhovskyrkan att 
se ut nästan som vanligt.

Invigningen av nya fräscha lokaler be-
räknas till 13-14 september.

Hur är det möjligt? Som åskådare känns det 
lite otroligt att se sin gamla arbetsplats ”flyga 
iväg” ut på nya äventyr.
  Foto: Olle Lilliesköld



E-post: info.eviheat@evi.se Tel: 08-581 761 00

MEDLEM I

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

KLAR  FÖR SOLVÄRM
E!

COP 
UPP TILL

Rotavdrag 
upp till 

50 000:-
läs mer på  

www.eviheat.se

Mycket mer  
än bara bergvärme!
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Under kristallkronan hos 
Bengta och PG Redberg på 
Munsö träffades ett femton-
tal damer och några herrar en 
kulen marskväll för att hålla 
husförhör, eller fasteandakt 
som det också kallas.

– På sommaren är man 
rädd för åskan och blixten 
och på hösten kommer hus-
förhöret, inledde prästen 
Svän Fogelqvist och kopp-
lade kvällens sammankomst 
till den skräck som försam-
lingsmedlemmarna kände 
förr inför husförhören.

är det lättsam-
mare tillställningar, även om 
svåra frågeställningar kom 
upp till diskussion när delta-
garna turades om att läsa bi-
belstycken med anknytning 
till påsken. Samtalen kring 
texterna handlade om hur de 
grundläggande frågorna om 

förlåtelse och ondska kan til-
lämpas på dagsaktuella äm-
nen.

Själva förhörsdelen var 
en del av samtalet och ingen 
behövde känna sig generad 
över dåliga bibelkunskaper.

– Hur många evangelier 
finns det i nya testamentet, 

frågade Svän och höll upp 
fyra fingrar i luften.

Men mest är husförhö-
ret en social sammankomst 
kring påskens tema som får 
långt större uppslutning än 
om den hade ägt rum i kyr-
kan.

– Jag tycker om husförhö-

ren, det är ett mycket trevligt 
sätt att träffa gamla bekanta 
och arbetskamrater, sade 
husförhörsdeltagaren Inger 
Carlström innan hon för-
svann ut i köket och försåg 
sig från det dignande fika-
bordet.

– Miljöarbetet ligger i tiden 
och det rimmar väl med vårt 
skapelsebudskap. Vi har fått 
nytt liv i vår verksamhet ge-
nom det här arbetet, berättar 
Gunvor Jonsson, kyrkoherde 
i Färingsö församling.

I stort och smått har verk-
samheten skärskådats och 
församlingen har ändrat 
inriktning och policy på en 

mängd punkter. De väljer 
numera att använda lågener-
gilampor, köper ekologiskt 
och närodlat, komposterar, 
använder biobränsle och ar-
betar aktivt för att samordna 
transporter mellan kyrkans 
lokaler, bland mycket an-
nat.

– Roligast är att se hur 
barnen har tagit till sig det 
nya arbetssättet. Varje dag 
går de i stolt patrull med 
sina äppelskrutt till kom-
posten. 

– Där ser de hur resterna 
blir till jord och får på så sätt 
uppleva hela kretsloppet, sä-
ger Gunvor Jonsson.

Med anledning av den se-
naste tidens rapporter om 
glasbitar i kyckling har kom-
munens matproduktion be-
slutat att inte servera kyck-
ling i skolorna. Det har inte 
inkommit några rapporter 
om glas i storköksprodukter 
men kommunen väljer ändå 

att avvakta med att servera 
kyckling tills vidare.



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

Besiktigad

Färingsö Stenhamra
Stora öppna ytor och högt fint läge har denna trevliga villa med bra läge i Stenhamra. Nytt fint kök med öppen
planlösning mot matrum och vardagsrum, 3-4 bra sovrum, allrum med ö-spis och kontorsdel/hobbyrum med egen
ingång. Bastu och duschavdelning. Garage och bra förrådsutrymmen. Stort altandäck med söderläge om ca 50
kvm, delvis med tak. Fastigheten i bra skick med bla ny dränering och nytt yttertak. Plan fin trädgårdstomt med
flertal fruktträd och bärbuskar.

Boarea: 145 + 80 kvm
Utgångspris: 2.450.000 kr
Tomt: 1.099 kvm Trädgårdstomt

Gudmundvägen 5
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

Ekerö Skärvik
En idyll i Skärvik. Ett härligt hus byggt 2003 i äldre sekelskiftesstil med vackra fönster, burspråk, lutade trägolv
och många fina detaljer. På tomten finns även en ateljebyggnad i 2-plan som innehåller en lägenhet om 26 kvm i
vardera plan. Båda planen har wc, dusch & kök. Charmig trädgård med växthus, fruktträd, bärbuskar och rosor.
Del i fin brygga. Endast en kort promenad till badplats, buss och stort naturområde med fina motionsspår och
vandringsleder.

Boarea: 120 + 52 kvm
Utgångspris: 4.950.000 kr
Tomt: 1.000 kvm Trädgårdstomt

Södra Erikstensvägen 7
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

4:a Ekerö Björkudden
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.

Boarea: 111 + 7 kvm
Utgångspris: 1.750.000 kr
Avgift: 4.275 kr/mån inkl VA, kabel-tv och garage

Björkuddsvägen 68A
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Besiktigad

Ekerö Lundhagen
Strålande sjöutsikt och del i brygga med båtplats. Ett härligt hus med stora öppna ytor och genomtänkt
planlösning. Kök och matrum med öppen planlösning mot nedsänkt vardagsrum. Fyra bra sovrum. Allrum m ö-spis
och egen köksavdelning samt utgång till trädgården. Hobbyrum, arbetsrum m.m. Dubbelgarage i huset samt ett
extra garage med förrådsdel. Fin insynsskyddad trädgårdstomt endast ett stenkast från Mälaren. Omtyckt och
efterfrågat område med närhet till skola, dagis och buss.

Boarea: 350 kvm
Utgångspris: 6.750.000 kr
Tomt: 1.106 kvm Trädgårdstomt

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

3:a Ekerö Björkudden
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.

Boarea: 78 + 7 kvm
Utgångspris: 1.750.000 kr
Avgift: 3.686 kr/mån inkl.VA, kabel-tv och garage
Björkuddsvägen 10B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
På fin tomt med härlig utsikt över Älvnäs ängar och
med viss sjöutsikt har du möjlighet att skapa ditt
drömboende. Byggrätt för ett 1-plans hus alt 1-plans
hus m souterrängplan. Areal om max 200 kvm samt ett
garage/uthus om max 40 kvm. Anslutningsavgift för
kommunalt v/a om 101 000 kr tillkommer.

Utgångspris: 1.650.000 kr
Tomt: 1.001 kvm Sluttningstomt
Domherrevägen 39 B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Besiktigad

Ekerö Stenhamra
Enplans villa med källare, visst renoveringsbehov. 4-5 rok varav
3-4 sovrum. Hel källare med bl.a gillestuga och gott om biutrymmen. Garage. Härligt lantligt läge med
cykelavstånd till bl.a skola, dagis och affär. Huset är byggt på en gammalt enbacke så det finns många fina enar
bevarade i trädgården. Privat läge utan insyn. Gångavstånd till buss.

Boarea: 128 + 128 kvm
Utgångspris: 2.350.000 kr
Tomt: 2.406 kvm Trädgårdstomt.

Karlslund
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

4:a Ekerö Brunna
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 samt stort
invändigt förråd. Genomgående mkt välhållet skick.

Boarea: 122 kvm
Utgångspris: 750.000 kr
Avgift: 7.255 kr/mån inkl.VA, kabel-tv
Tomtbacksvägen 44
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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.

Utgångspris: 1.850.000 kr
Tomt: 1.035 kvm Trädgårdstomt
Hagens Backe 24 B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
På fin tomt med härlig utsikt över Älvnäs ängar och
med viss sjöutsikt har du möjlighet att skapa ditt
drömboende. Byggrätt för ett 1-plans hus med en
areal om max 200 kvm samt ett garage/uthus om max
40 kvm. Anslutningsavgift för kommunalt vatten och
avlopp om 120 000 kr tillkommer.

Utgångspris: 1.800.000 kr
Tomt: 1.001 kvm Natur/Trädgårdstomt
Domherrevägen 39 A
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
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.

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



TILL VÅRSTÄDNINGEN 

HYR CONTAINER

SpångaMälarö LBC AB  • 08-564 109 50 •  www.smlbc.se

VI HAR ALLA STORLEKAR

INVIGNING 
SOBEA & KOMPISAR 

 
LÖRDAG 18 APRIL KL. 11-15  

TROXHAMMAR BUTIKSBY 
 

 

            11.30, 13.00 & 14.00 ………..Sagostund i jordkällaren 
            12.00-14.00……………………..Ponnyridning 
            13.30 & 14.30…………………..Fiskdamm 

           -Scones + kaffe/te/saft servering på vår veranda 
           -10% rabatt i hela butiken 
           -Handla för 500 kr och du får ett presentkort på  
            50 kr att köpa Sobeakläder för 

 

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN ROLIG DAG PÅ LANDET! 
 

 
 

Sobea & kompisar 
Troxhammar Butiksby 

Tel. 56030860 
www.sobea.se 
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Det ärende som satte fart på 
debatten var ”återrapporte-
ring av uppdrag som följd av 
förändrade ekonomiska för-
utsättningar”.

På grund av ett kärvare 
ekonomiskt läge föreslogs 
till kommunfullmäktige 
bland annat att ”nämnderna 
skall ompröva budgeterad 
resurs för projekt och tillfäl-
liga anställningar som ett led 
i att minska kostnadsnivån 
redan 2009 men framförallt 
för att minska kostnaderna 
inför 2010.” 

Med andra ord ett beslut 
om nerdragningar där nämn-
der och kommunstyrelsen 
ändrat kommunfullmäktiges 
beslut, utan kommunfull-
mäktiges medverkan.

Förutom ärendets inne-
börd var det förfarandet på 
vilket man ändrat beslutet 

som ifrågasattes av opposi-
tionen.
– Här är det inte så att kom-

munfullmäktige, som fat-
tade budgetbeslutet hösten 
2008, ska själva ta ställningar 
till ändringar i det utan nu 
ska en mindre församling, i 
värsta fall en nämnd kunna 
göra nerdragningar utan att 
kommunfullmäktige ges 
möjlighet att ta det slutgil-
tiga beslutet, sa miljöpartiets 
Krister Skånberg.

Kommunstyrelsens ord-
förande Peter Carpelan (M) 
menade att det ändå är kom-
munfullmäktige som kom-
mer att få ta ställning till stora 
ändringar.

Krister Skånberg ifråga-
satte vem det är som ska be-
sluta vad som är stora änd-
ringar. Han befarade att det 
blir kommunstyrelsen som 
avgör detta och på så sätt inte 
ger plats för en kommunfull-
mäktigedebatt om verksam-
hetsförsämringar.

Krister Skånberg föreslog 
därför en beslutspunkt ”om 
att nämndbeslut som innebär 
förändringar/försämringar 
av budgeterad verksamhet 

ska underställas kommun-
fullmäktige för godkännan-
de.”

Efter votering avslogs 
Skånbergs beslutspunkt och 
kommunstyrelsens beslut 
klubbades igenom.

Socialdemokraterna, Mil-
jöpartiet och Vänsterpartiet  
har reserverar sig mot full-
mäktiges beslut i ärendet och 
skriver att det finns en risk att 
”Ekerö kommun på kort sikt 
utvecklas till en liten enpar-
tikommun”.  

 säger i en 
intervju att de borgerliga 
stödpartierna inte vågar gå 
emot kommunstyrelsen och 
poängterar att det var endast 
en folkpartist som vågade 
rösta med oppositionen.

Kritik riktas mot det sätt 
kommunstyrelsen hanterar 
demokratin, att kommun-
fullmäktige degraderas till 
att enbart ta ställning för de 
förslag som den moderata 
ledningen vill låta massme-
dia och kommunmedbor-
garna få insyn i genom att 
följa kommunfullmäktiges 
debatt. ”Den är ju faktiskt 

öppen för både massmedia 
och allmänheten.”

Kommunstyrelsens ord-
förande Peter Carpelan kom-
menterar reservationen:

– Givetvis ska eventuella 
besparingar som väsentligt 
avviker från den budget vi 
beslutat om i kommunfull-
mäktige, också tas upp i just 
kommunfullmäktige. Här 
är vi helt överens. Men vän-
steroppositionen vill av po-
litiska skäl försöka vilseleda 
medborgarna i denna fråga 
och helt bortse från nämn-
dernas arbete som också är 
en del av demokratin. Enligt 
gällande regler ska frågor 
som innebär en ändring av 
den lagda budgeten lyftas till 
KF, men inte varje liten av-
vikelse. Om vi i stora stycken 
ska ompröva budgeten med 
hänsyn till det ansträngda 
ekonomiska läget, är detta en 
fråga för kommunfullmäk-
tige.”

Även Ö- partiet har läm-
nat en reservation mot kom-
munfullmäktiges beslut i 
ärendet.

Stenhamra Hälsocentral - Din vårdcentral på Färingsö!

Vallviksvägen 12, Stenhamra. Tel: 560 477 00. Återbud: 560 477 10
Öppettider: vardagar 8.00-17.00. Även i sommar!

Välkommen Jeni Dragomir de Leyva, specialist i allmänmedicin!

FÄSTINGVACCINATION:  Du kan träffa oss på vaccinationsbussen utanför ICA Skå: 
Fredag 17/4, 8/5, 5/6 kl 15-19.  Kostnad 300:- (gärna kort). Vi vaccinerar även på mottagningen året om!

Vi behöver vikarierande sjuksköterskor/distriktssköterskor i sommar 
Intresserad? ring 560 477 10 och meddela var vi kan nå dig eller skriv några rader! 

Alla är välkomna!   Besök gärna vår hemsida; www.stenhamrahalsocentral.se

Ny doktor!



VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

NY PRODUKT

HOS OSS!

1951 arbetade George som 

svetsare hos Weber Brot-

hers Metal Works i Chicago, 

som tillverkade havsbojar 

för skeppsindustrin. Privat var han passionerad 

grillmästare. En dag på jobbet fi ck han en idé. Han 

svetsade ihop en grill efter sin ingivelse. Världens 

första klotgrill var född…
 

I slutet av 50-talet hade George Stephen fått fart 

på affärerna. Då kunde han köpa Weber Brothers 

och döpa om företaget till Weber-Stephen Products 

Company. Vilket det heter än idag!

KÄNNER DU

GEORGE STEPHEN? 

WEBER – 

TRADITION OCH 

INSPIRATION
Weber är en ikon för grillar. 

Kol, briketter, el- eller gas - 

WEBER har modeller för 

alla typer av grillning.

VILKEN ÄR DIN 

WEBER-MODELL?
Olika behov har skapat 

olika grillmodeller. Kom in 

till oss och prata grillning. 

Och bli inspirerad. 

Säsongen har just börjat…

WEBER PERFORMER
Tänd med gasol, grilla med 

kol: snabbare glöd, mindre 

sot, mera smak!

Porslinsemaljerat lock och balja, 

Touch-N-Go™ gasoltändnings-

system, arbetsbord av ter-

moplast, grillyta: 57 cm, One-

Touch™ rengöringssystem

DET LILLA FORMATET 

GER DEN STORA UPPLE-

VELSEN… WEBER Q120
Kan tas med överallt. Gott om grill-

yta, tar liten plats – grilla direkt på 

matbordet! Perfekt för camping, 

skogen, stranden, båten. 

Bärbar grill, grillyta 42,5 x 32 cm, 

tryckknappständning, gjutjärns-

galler, färdigmonterad på 5 min.

WEBER ONE-TOUCH 

GOLD 57 CM 
Klassikern – 

som det en gång började!

Tänd upp i grillen! One-Touch® Gold 57 

cm levereras med grillgaller med vikkant, 

aluminiumventil samt avtagbar ask-

fångare, porslinsemaljerat lock och balja, 

grillyta: 57 cm, One-Touch™ rengörings-

system, färger: Svart-Blå-Grön

VISST KAN DU 

GÖRA PIZZA I 

GRILLEN!
Med en pizzasten 

på grillgallret får du 

en minivariant av en 

riktig – vedeldad – 

pizzaugn!

WEBER  TILLBEHÖR

En perfekt grill kräver perfekta till-

behör: en grillkokbok, ett redskaps-

set, en grillborste och en stektermo-

meter. Du får bättre resultat, arbetet 

blir roligare. Och dina vänner blir 

ännu mer imponerade…

Ett tips: WEBER tillbehör är bra 

presenter till WEBER-grillare…

Introduktions-

erbjudande:

 till alla som köper en 

grill från Weber!



Sommardäcksdax

Komplett däckservice 
med däckhotell

Personbil – Lastbil – MC – ATV

Passa på att lämna in dina hjul när det är billigt. Kolla in våra containerpriser på

www.guson.se/ekero

08-560 32610 
www.guson.se/ekero
Adress: Bryggavägen 106

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

Kom in och kolla 
vårens nyheter

CONTINENTAL 
PREMIUM CONTACT 2  
195/65-15V  ...........................775:-
205/55-16V  ........................1040:-
215/55-16V  ........................1525:-
225/45-17V  ........................1495:-
225/40-18W  ........................1895:-
 +ytterligare 20-talet dimensioner

PIRELLI
185/60-14H P6000 ..............399:-
185/65-15T P4 Cint. ...........545:-
195/65-15H P6 ....................545:-
215/55-15W P6000 ...........1125:-
225/55-16W P6000 ...........1195:-
DOT 05-06 

Månadens 
SPECIAL
205/55-16V 
Dunlop Sportmaxx  
..................  895:-

225/45-17Y
Good Year Exc.
................. 1295:-

235/40-18W 
Wanli S1088
..................  650:-



Miamiburgare
Recept hittar du på coop.se

Priserna gäller endast hos Coop Konsum Stenhamra och Kungsberga 14/4-19/4, 2009 eller så långt lagret räcker.

Nötfärs
Max 2 köp/hushåll.

59)=K

PRIS

Kaffe
 Välj mellan olika sorter och rostningar. 

75k

Hot dogs
SCAN 
Välj mellan original och chorizo. 

30k
Hushållspapper 4-pack
LAMBI 

hushållspapper 4x141 g,

45k

Vaniljyoghurt

32k
Coop Konsum Stenhamra och 

(Endast lotter)

I Stenhamra kan du ta ut pengar: 

Vi löser in PlusGirots utbetalningskort/värdeavier

2%
fördelas som återbäring till

våra medlemmar.

Du glömmer väl inte års-

Stenhamraskolan? 



Senast den 4 maj ska 
deklarationen vara 

inlämnad!

Lämna 
Deklarationen!

www.ekero.se

I Ekerö kan Du lämna Din 
deklaration i skatteverkets 
deklarationslåda som finns i kom-
munhusets reception. 
Lådan är låst och hanteras endast 
av skatteverkets personal och är 
inlåst på natten. 

Deklarationer får inte lämnas 
i kommunhusets brevlåda!

Ordinarie öppettider: 
måndag - fredag  08.00-16.30 

torsdag den 30 april 08.00-13.00 

fredag den 1 maj  Stängt 

måndag 4 maj  08.00-24.00

Lördag 4/4-8/5
Inka Plengier – Måleri
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C

Måndag13/4 Obs! annandagpåsk
Ekerö Bio
Betime stories kl 15
Valkyria kl 19
Erskinesalen, Biljetter: 08-560 230 92
www.ekero-bio.se

Onsdag 15/4 & varannan onsdag 
t.o.m 27 maj kl 17-19
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart. Kan bokas samma dag.
Biblioteket i Ekerö C. Samarr. Juristjouren

Torsdag 16/4 kl 9.30-12
Vandring för vardagslediga
Varje torsdag  2/4 -11/6 (ej 30/4 och 21/5)
Fritt för medlem, övriga 30kr/gång
Samling: Anslagstavlan vid Träkvista torg.
Arr: Friluftsfrämjandet, ledare: Ivar Danefjäll 
08-560 317 17 el. 070-560 50 56

Torsdag 16/4 kl 14-16
Torsdagsmix
Barnens eget bibliotek i Stenhamra

Lördag 18/4 kl 13-15
Barnlördag Alfons och Millakalas
Alfons helikopter har landat på biblioteket. 
Helikopterpyssel, sagostunder, fika, bokförsäljning.
Biblioteket Ekerö C

Söndag 19/4
Ekerö Bio
Hundpensionatet kl 15  

Revolutionary road kl 19
Erskinesalen, Biljetter: 08-560 230 92
www.ekero-bio.se

Måndag 20/4 kl 18, Fredag 24/4 kl 17.30 
och Lördag 25/4 kl 13
Mind the Gap – En rockmusikal
50:- vuxna 20:- barn och ungdomar, 
gratis för elever vid Ekerö Kulturskola.
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C. 
Biljettbokning på kulturskolan@ekero.se 

Måndagar 20/4 och 27/4 kl 18-19.30
Pyssel med Emelie
Från 8 år. Biblioteket i Ekerö C.

Torsdag 23/4 kl 14-20.30
Världsbokdagen
14.00 Tésalong med berättelser och biblioteks-
personalens boktips
19.00 Författarbesök av Ekerös egen deckar-
drottning Karin Alfredsson
Biblioteket i Ekerö C. 
Samarr Vuxenskolan Mälaröarna

Söndag 26/4
Ekerö Bio
Pettson & Findus Glömligheter kl 15
I taket lyser stjärnorna kl 19
Erskinesalen, Biljetter: 08-560 230 92
www.ekero-bio.se

Kulturens övärld
Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se evenemangskalendern 

på www.ekero.se/evenemangskalendern 

14  nyheter | 

 hade ett 
välbesökt årsmöte på Svart-
sjö slott den 5 mars. Inbjuden 
talare var europaparlamenta-
rikern  Christofer  Fjellner.

anordnade en konferens i 
anslutning till årsmötet på 
Svartsjö slott. Temat för kon-
ferensen var förberedelse av 
fokusfrågor inför 2010 års 
val. Gästtalare var riksdags-
ledamoten och kandidaten 
till EU-parlamentet, Cecilia 
Wikström.

Till styrelse för Folkpar-
tiet Liberalerna valdes som 

ordförande Gunnar Pihl, 
övriga ordinarie ledamö-
ter Jan-Eric Billter, Emma 
Jakobsson, Dan Melin, Ma-
ria Piotrowski Halkiewitz, 
Ingela Söderbaum, Careen 
True, Stefan Wåhlin och 
Gunilla Lindberg. Ersät-
tare blev Birgitta Dahl, Roy 
Olofsson samt Olle Setter-
lund. Mötesordförande var 
nestorn KG Lööf.

Vid  års-
möte i februari i kommun-
huset diskuterades bland an-
nat det kommande EU-valet, 
Förbifart Stockholm och de 
olika trafikplatsalternativen 
på Lovö.

Christina Blom-Anders-
son omvaldes till ordförande 

och till förste vice ordförande 
valdes Peter Östergren.

 de gröna på Mä-
laröarna hade cafédag och 
årsmöte på Ekebyhovs slott.

Årsmötet enades om att 
det är bäst att arbeta både 
kommunalpolitiskt och i 
projektform. De gröna på 
Mälaröarna ska i fortsätt-
ningen arbeta vidare med 
framtidsfrågor som gäller 
barn, ungdomar, familjer, 
skola, fritid och äldreomsorg 
och medverka till bättre sam-
spel människa-teknik som 
ger klimat- och miljöanpas-
sade lösningar på regionens 
trafikproblem i stället för 
Förbifart Stockholm.

Stig Marklund omvaldes 

till ordförande på två år. Lena 
Holst fortsätter som projekt-
inspiratör och kassör och Eva 
Külper och Krister Skånberg 
som gruppledare.

 hade sitt års-
möte på Ekebyhovs slott den 
15 februari.

Vid årsmötet diskuterades 
när ombyggnaden av trafik-
platsen i Svanhagen ska ske 
och när äldreboendet på Sö-
derströmska tomten i Sten-
hamra ska byggas. 

Till ordförande omvaldes 
Kjell-Erik Börjesson och till 
vice ordförande Rolf Eriks-
son. Av övriga styrelsele-
damöter omvaldes Solveig 
Brunstedt, Martin Hamberg, 
Veronica Cornils-Berg, Inge-

mar Svensson, Ingalill Säll 
och Tom Öhrström samt ny-
valdes Pontus Lindroth.

 i Ekerö 
höll årsmöte på Svartsjö slott 
15:e mars.

Mötet ägnades åt informa-
tion och diskussion om ar-
betet i Europeiska Unionen, 
inför EU-parlamentsvalet 
den 7 juni i år.

Styrelse för socialdemo-
kraterna i Ekerö har nu föl-
jande sammansättning: 

Ordförande Madeleine 
Mjöberg, Närlunda, vice ord-
förande Lars Holmström, 
Stenhamra, nyvald kassör 
Johan Hammarström, Väsby, 
sekreterare Eleonor Eriksson, 
Stenhamra, övriga ledamö-

ter Hanna Svensson, Helgö, 
Sveneric Larsson, Munsö och 
Naslin Pirayeghar Brunna.

Gunilla Jerlinger, mångårig 
ledamot och de senaste elva 
åren kassör i styrelsen och 
som nu önskade att lämna 
styrelsearbetet, avtackades.



Mäklarhuset Ekerö  

KOMMANDE

KOMMANDE

KOMMANDE

KOMMANDE

KOMMANDE

KOMMANDE

Kommande visningar:

Ekerö - Gällstaö 
PRIS/BUD: 2 995 000 kr
BOAREA: ca 85 kvm
TOMT: 1 571 kvm
ADRESS: Parkslingan 25

MÄKLARENS BESKRIVNING: Sjönära idyll i ett av Ekerös mest popu-
-

utsikt, idag bebyggd med äldre vinterbonat fritidshus tillbyggt och 

2.348

PRIS/BUD: 950 000 – 1 100 000 kr
AREA: 762 – 801 kvm
ADRESS: Penselgränd 13 B, 16 B och C

MÄKLARENS BESKRIVNING: Tre lättbyggda och bygg-

-

PRIS/BUD: 995 000 kr
AREA: 1 074 kvm
ADRESS: Stenstigen 6 A

MÄKLARENS BESKRIVNING: Solig, torr och svagt slut-

-

KOMMANDE

KOMMANDE

Stenhamra - nybyggd enplansvilla ca 100 kvm

Stenhamra C - radhus i barnvänligt områdeStenhamra - nybyggd enplansvilla ca 118 kvm

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. 26 april eller så långt lagret räcker.

HAJMALFILÉ, Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RÖDING, Svensk, Odlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VINDRUVOR, Gröna, 500g, Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69,90 kr/kg

99,00 kr/kg

19,90 kr/st

19,90 kr/kg

19,90 kr/kgSATSUMAS, Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GURKA, Svensk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bibehåll konkurrensen och arbetstillfällen för våra unga på Ekerö. Får vi inte in fler 
kunder till VI-butiken i Ekerö C, Mälarö torg 5 blir vi tvungna att stänga inom kort.
 
Som tack för hjälpen kommer vi under tiden 13 - 26 april erbjuda er 
SUPERPRISER på några utvalda varor.!



Sjuksköterskor 
Undersköterskor 
och Kockar
Ta tillfället att arbeta på Ekgården 
i sommar!

Vi söker dej med utbildning och erfarenhet för 
sommarvikariat. 
För arbete i vården kontakta Sektionschef Barbro 
Bergman, för arbete i vårt kök kontakta 
Outi Polakanahovia genom Ekgårdens växel tfn. 
56410900, eller mail 
barbro.bergman@ekero.se 
alternativt 
outi.puolakanaho@ekero.se 

Huvudkontor
Sand & Grus AB Jehander
Liljeholmsvägen 30, Box 47124 
100 74 Stockholm
Kundtjänst Stockholm: 08-625 63 10

Kampanjpris på jord,  
makadam, sand och singel

Välkommen till våra terminaler i 
Bandhagen, Bromma och Spånga 
den 25/4 och 9/5, mellan kl 09.00-
13.00. Vi ger 200 kr i rabatt på 
hela lastbilslass, som bokas direkt 
på terminalerna dessa dagar. Att 
fylla det egna släpkärrslastet med 
valfri fyllning, kostar 200 kr.

Specialpris på Storsäck 25/4-15/5
Första säcken kostar kostar 1 300 
kr, och efterföljande säckar kostar 
1 000 kr. För mer information, 
beställning och adresser, gå in på:

www.jehander.se

Sand & Grus AB 
Jehander ingår i 
den internationella 
byggmaterialkon-
cernen Heidelberg-
Cement som 
omsätter drygt 100 
miljarder svenska 
kronor och har 
cirka 65 000  
anställda i 50 
länder.

Erbjudanden från Jehander på sand, grus, singel, kross- och jordprodukter. 

Specialpriser från 

Specialerbjudanden på våra terminaler

Lunda, Högdalen Tyska Botten Tyska Botten

16  nyheter | 

Föreningen har idag två 
grupper, symfoniorkestern 
och en grupp som  Björn 
Holtsberg håller i som heter 
Fnyko – Färingsö nya kam-
marorkester. Den är för de 
som inte spelat så länge el-
ler för de som börjat lära sig 

spela på  äldre dagar.
– Under en lång tid fanns 

också en grupp som hette 
Symfoniettan för  ungdo-
mar, där är vi många som har 
börjat, säger Anna Maria Jo-
hansson som är  ordförande i 
Mämus förening.

Mämus har under många 
år haft ett gott samarbete 
med Färingsö  församling 
som låtit dem repetera i kon-
sertlokalen Herman Palm-
salen. I somras beslöt för-
samlingen att ta ut en hyra 
för lokalen, något som inte 
föreningens budget klarade 
av. Stenhamraskolans matsal 
har i och med detta varit Mä-

mus  repetitionslokal sedan i 
somras. 

– Det fungerar, men det är 
ingen lokal för musik, man 
vill ju helst  inte att det ska 
låta så mycket i en matsal! 
säger Anna Maria. Men vi 
hoppas att  vi ska kunna ta 
upp samarbetet med försam-
lingen igen.

firas med 
en konsert den 25 april i Mä-
larökyrkan i  Ekerö centrum. 
Det blir operatema och med-
verkar gör bland annat tenor-
solisten  Eric Westanskog, 
Michael Lagerström dirige-
rar.

Den stora årliga konserten 
i Bokskogen den 13 juni blir 
lite extra  festlig och även 
här medverkar en sångso-
list, Karin Renborg från Skå, 
som  sjunger visor. Monica 
och Carl- Axel Dominiques 
son Jonas Dominique, bo-
satt i Färentuna, kommer 
förmodligen att arrangera 
något för Karin Renborg och 
orkestern.

Han dirigerar också själva 
jubileumskonserten den 10 
oktober, som blir  en bland-
ning av jazz och klassisk mu-
sik.

Ekebyhovskyrkan behövde 
byta ut fläkt- och värmesys-
tem och för detta krävdes ett 
utbyte av husmodulerna. Det 
är däremot inget fel på dem 
och de kan återanvändas.  
 Scouterna, som hyrt den 
gamla skolan på kullen 
ovanför Ekebyhovskyrkan 
som tillhör kyrkan, behövde 
större lokaler. 

 – Det här är en riktig win 
win-situation.  Istället för att 
kassera våra gamla moduler 
kunde vi ställa upp dem på 
den mark som scouterna hyr 
av kommunen, säger Tomas 
von Gegerfelt, administrativ 
chef på Ekebyhovskyrkan. 

Det är också ett samver-
kansprojekt på sikt, där kyr-
kan hoppas kunna få använda 
lokalerna för sin ungdoms-
verksamhet i samarbete med 
scouterna.    

     
 att scouternas ”nya” 

lokaler ska vara klara för kå-
rens inomhusaktiviter  till 
hösten.                                                       

– Allt är en ekonomisk frå-
ga, vi arbetar helt ideellt, sä-
ger Ragna Strömqvist, scout-

ledare och även projektledare 
för det hela. Vi räknar också 
med att kunna hyra ut delar 
av lokalerna för andra dag-
verksamheter. 

Ekebyhovskyrkan får sina 
nya moduler, som inte är 
återanvända, i april. Invig-
ning av kyrkan sker 13 sep-
tember.

 Ekebyhovskyr-
kans husmoduler har gått 
till Adelsö IF. Adelsö IF har 
tidigare inhyst sig i brand-
försvarets träningslokal vid 
Hembygdsgården, en lokal 
på cirka tolv kvadratmeter. 
Med de nya modulerna får 
föreningen dubbelt så stor 
yta att träna på.

VÄLLINGBY
 Köper   Säljer   Byter 
Bra begagnade bilar från 20.000:- till 150.000:-



Sommardäcksdax

Komplett däckservice 
med däckhotell

Personbil – Lastbil – MC – ATV

Passa på att lämna in dina hjul när det är billigt. Kolla in våra containerpriser på

www.guson.se/ekero

08-560 32610 
www.guson.se/ekero
Adress: Bryggavägen 106

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

Kom in och kolla 
vårens nyheter

CONTINENTAL 
PREMIUM CONTACT 2  
195/65-15V  ...........................775:-
205/55-16V  ........................1040:-
215/55-16V  ........................1525:-
225/45-17V  ........................1495:-
225/40-18W  ........................1895:-
 +ytterligare 20-talet dimensioner

PIRELLI
185/60-14H P6000 ..............399:-
185/65-15T P4 Cint. ...........545:-
195/65-15H P6 ....................545:-
215/55-15W P6000 ...........1125:-
225/55-16W P6000 ...........1195:-
DOT 05-06 

Månadens 
SPECIAL
205/55-16V 
Dunlop Sportmaxx  
..................  895:-

225/45-17Y
Good Year Exc.
................. 1295:-

235/40-18W 
Wanli S1088
..................  650:-

TBE-VACCINERING 2009
Vi kommer att stå parkerad med vaccinationsbussen på nedanstående platser och tider:

Lördagen ..............18 april ........ kl 10-14 ............vid ICA Nära Nyckelby
Söndagen .............19 april ........ kl 12-16 ............vid ICA Supermarket Tappström
Lördagen ..............9 maj ........... kl 10-14 ............vid ICA Nära Nyckelby
Söndagen .............10 maj ......... kl 12-16 ............vid ICA Supermarket Tappström
Söndagen .............7 juni ........... kl 12-16 ............vid ICA 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

Ekerö Vårdcentral informerar



Kommunstyrelsens arbetsutskott 
inbjuder till uppföljningsmöte om den 

nya färjeförbindelsen mellan 
Färingsö och Lövsta

www.ekero.se

Tid:  tisdag 21 april 
  kl. 19.00-20.00

Plats: Erskinesalen, 
  kulturhuset, 
  Ekerö centrum

18  mälaröarna runt | 



Crazy Night
i  Ekerö  centrum
Torsdag  7 maj kl 18.30 till 20.00

www.ekerocentrum.se

Apotek Tidlösan ● BC-låsservice ● Biblioteket ● Butik Backsippan 
Din syn – Ekerö optik ● Ekeröblomman ● Ekerö Bokhandel – En annan 
bokhandel ● Ekerö kemtvätt & skomakeri ● Ekerö Video ● Ekerögrillen 

Eurosko ● Hair & Shop ● Folktandvården ● Handelsbanken 
ICA Supermarket ● Klädkammaren ● Mälarökyrkans Café 

Pizzeria Tappström ● Queens Konditori & Café ● Rest. Lilla Venedig 
Salong Costmetae ● Similan Thai food ● Smultronet ● SportXtra 

Svensk Fastighetsförmedling ●  Swedbank ● Systembolaget 
Vi-butiken Matskeppet ●  Wiking Herrekipering

Gäller endast torsdagen den 7/5 kl18.30-20.00
Läs mer på www.ekerocentrum.se

 eller i nästa nummer av Mälaröarnas Nyheter

En vara till 
kanonpris!

En vara för                    

100:-

erbjudanden 
i alla affärer

En vara med 
50 % 
rabatt

Crazy-



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

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 per-
soner. Komfort och säkerhet på hög nivå är lika 
självklart som i större bilar - till standardutrust -
ningen 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!

Nya Toyota iQ. En liten revolution.
Passa på! 

Vid köp före 1/7 får du en 

miljöbilspremie på 10.000 kr. 

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

Pris från: 138.500 kr.  
 

Prenumerera från: 2.770 kr/mån.



Vill du kunna
se ner på
dina grannar?

Höghöjdsfoton tas från en zeppelinare eller en mast med 
fjärrstyrd kamera. Att använda tekniken i marknadsföringen
av bostäder är än så länge ganska ovanligt. Men det brukar
innebära ett rejält lyft – när det gäller att locka spekulanter
att titta på ditt hus och delta i budgivningen.
Ring och boka ett förutsättningslöst möte med en av våra 
skickliga mäklare. Du får goda råd och en kostnadsfri värde-

ring. Och om du sen anlitar oss får du en serie höghöjdsfoton 
av ditt hus. Helt utan extra kostnad.

Som ett av de största privatägda mäklarföretagen i Stock-
holm kan vi erbjuda ännu fl er fördelar. Som ett uppdaterat 
spekulantregister. En effektiv och beprövad arbetsmetod.
Och lokalt förankrade mäklare med en gedigen yrkeskom-
petens. Ring oss så berättar vi mer. 

Gymnasiet till hösten?
Välkommen till Spånga gymnasium

Informationskväll 21 april 2009 kl 18.30
Info om respektive program kl 18.45 och 19.30

Träffa våra elever och lärare och lyssna 
till våra intressanta utbildningar

VÅRA PROGRAM ÄR:

Naturbruksprogrammet med inriktning på  ●  djurvård

Naturvetenskapliga programmet med tre inriktningar:  ●  naturvetenskap  ●  adventure  ●  djurkunskap

Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning:  ●  ekonomi  ●  adventure

Vi har även individuella programmet med PRIV-NP och IVIK

Adolf Rudbecks väg 21, 163 54 Spånga. Tel: 08-508 413 00.  www.spangaskolor.se
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När nu deklarationsbe-
skedet i dagarna landat 
i brevlådan får över 200 
000 Stockholmare veta 

att de drabbats av Stockholmskat-
ten. Det är en retroaktiv skatt som 
regeringen infört som gäl-
ler uppskov på reavinster 
vid bostadsförsäljning. 
Det drabbar vanliga 
barnfamiljer inte minst i 
Ekerö som har köpt större 
bostad i takt med att fa-
miljen vuxit. Det drabbar 
dem som har förverkligat 
en dröm om ett eget rad-
hus eller en egen villa. 

Regeringen Reinfeldt nonchale-
rar stockholmarna och alla Ekerös 
många barnfamiljer. De ignorerar att 
bostadspriserna också här i Ekerö är 
betydligt högre än i andra delar av 
landet. Det gör att den nya skatten på 
uppskov drabbar vanliga barnfamiljer 
med normala inkomster hårdare än 
andra. Regeringen försvårar därmed 
för dem att planera sina liv.

till-
växtmotor. När jobbkrisen nu 
slår till i Stockholmsregionen gör 
den moderatledda regeringen 

det dyrare för barnfamiljer att bo. 
Stockholmsskatten blir en svidande 
överraskning för många och den läggs 
ovanpå det som redan är Sveriges 
dyraste boende. Till exempel drabbas 
den som har ett uppskov på en miljon 

kronor av ökade 
kostnader med 
över 5 000 kronor 
om året. I vår 
kommun drab-
bar regeringens 
Stockholmsskatt  
3 500 ekeröfa-
miljer, som får 
betala 1,6 miljoner 
kronor varje år i 

en extra skatt. Regeringen ger med 
ena handen och tar tillbaka med råge 
med den andra. 

byggste-
nar i ett samhälle med hög kvalitet 
i välfärden – men därmed är inte 
alla skatter bra. Att införa en skatt i 
efterhand är omoraliskt då det för-
svårar för medborgarna att planera 
sin ekonomi och sina liv. Införandet 
av Stockholmsskatten är obegåvat 
då denna skatt minskar rörligheten 
på Stor-Stockholms bostads- och 
arbetsmarknad i en tid när det är 

nödvändigt att få hjulen att fortsätta 
att snurra. I en tid av ”nationellt nöd-
läge” (som Anders Borg uttryckt det) 
är det särskilt viktigt att en regering 
är både tydlig och klok i sina beslut – 
men regeringen Reinfeldt agerar både 
otydligt och oklokt.

 innebär 
att människor avstår från att sälja 
och köpa nytt eftersom de inte har 
råd med uppskovsskatten. HSB och 
Riksbyggen såg en omedelbar effekt 
när denna skatt blev känd – efterfrå-
gan på exempelvis nya, större lägen-
heter sjönk direkt. När omvärlden 
är osäker är det högst rimligt för den 
enskilde att skjuta drömmar och 
planer för framtiden. Det Sverige, 
Stockholm och Ekerö verkligen 
behöver är att vi vågar nytt. Att mot-
verka Stockholmsregionens medbor-
gares mod och vilja att investera i att 
byta jobb eller bostad minskar rörlig-
heten på bostads- och arbetsmarkna-
den och är därför kontraproduktivt 
och en obegåvad politik. 

Vi tror på Stockholmregionen – 
Stockholm och Ekerö behöver en ny 
färdriktning. Vi vill investera så att 
jobben blir fler. Vi vill investera i sek-
torer som fortfarande växer, i forsk-

ning och utbildning, i infrastruktur 
och i klimatsmart teknik. I Ekerö vill 
vi investera inte minst i skolor och 
förskolor för att klara framtidens 
utmaningar.

till det gamla 
systemet för fastighetsskatt – däre-
mot vill vi göra två förändringar. 
För det första vill vi höja skatten 
för de villor som har ett taxerings-
värde på över 5 miljoner – inga 
andra. För det andra vill vi avskaffa 
Stockholmsskatten. 

Ekeröborna förtjänar en bättre 
politik än den nuvarande!

Vi står på Ekeröbornas och 
Stockholmarnas sida!

Första gången på massage hos mig?
Spänd/trött i nacke, axlar och rygg?

15  års  erfarenhet

30 min á 190:-  (ord. pris 380:-)

Naprapaterna Ekerö – JungfrusundsMarina
Bryggarvägen 133. Tel. 073-615 58 60 

jessica@hotorgskliniken.se. Mottagning även på Hötorget

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

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Lindhov Bygg AB
Ett byggföretag med bredd och kvalitet
- Bygglovsärenden - Tillbyggnader 

- Renoveringar - Badrum & Kök

- Altaner - Uterum

 

Kontor:  08-560 377 71
Mobil: 070-667 81 41

Web:  www.lindhovbygg.se
epost:  info@lindhovbygg.se

Du har drömmarna. 
Vi har verktygen.
Vi erbjuder utbildningar av hög kvalitet på distans med nya starter 
varje vecka. Dessutom är alla våra kurser kostnadsfria och berättigar 
dig till studiemedel från CSN.
Ansök hos Ekerö kommuns vuxenutbildning: 08-560 392 69 
eller www.ekero.se/vux

Litterär gestaltning, 100p

E-post: distans@infokomp.se
Tfn: 08-555 989 00

I sam
arbete

Läs mer på www.infokomp.se

  

www.brandskyddsbutiken.se 
Brandskyddsbutiken 

08 - 560 354 09 

Köp brandsläckare 
Montering/service 
Brandsäkert hem 
Systematiskt  
brandskyddsarbete 
Besök vår e-butik! 

e

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Inga dator 
frågor är 
dumma



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

Välkommen!
Ekerö Centrum.
Tel 560 336 62

Mån-fre10-18.30 
Lör 10-15

Wiking Herrekipering erbjuder 
14/4 - 18/4:

Vi bjuder på den billigaste varan. 
Gäller hela sortimentet, ordinarie priser

(Kan ej kombineras med andra erbjudanden)

Tag 3 
betala  för

2!!!

 08-560 313 10  ●  Ekerö centrum  ●  Snett emot Systembolaget  

Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

Legitimerad optiker  ●  Kontaktlinser  ●   Terminalglasögon  ●  Solglasögon 
 Specialglasögon Modebågar  ●   Synhjälpmedel  ●  Snabba leveranser  ●  Egen verkstad

Kaffet 
är alltid på!

Med kvalitetsglas från

Glasögon till 
Internet-priser!

PAKET
PRIS
inkl. båge, glas, 
fodral, putsduk

Fr.

I priset ingår obehandlade 
enkelslipade lagerglas

395:-
www.ivt.se 

• Bergvärmepumpen som är perfekt 
 för nästan alla svenska hus 

• Nyutvecklad varvtalsstyrning ger 
 alltid rätt värme 

• Extra eltillskott behövs inte. 

• Besparingen blir maximal

IVT PremiumLine X11

Här är värmepumpen du väntat på
PREMIÄR

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

ÖPPET HUS 
torsdagar till 

kl 19. Välkomna!
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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: 08-560 450 05
Mail: info@myit.se
Web: www.myit.se

3D Hyrliftar söker en: 

Redovisningsekonom/Ekonomichef
eller kvalificerad ekonomiassistent 
till ett topp-jobb
För omgående anställning, hel eller deltid på vårt huvud-
kontor i Skå. Härifrån skall du sköta all ekonomi självstän-
digt: 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.

PSYKOTERAPI  SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL   FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du 
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du 
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns 
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?

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

Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64  mail: pia@livslevande.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073 - 642 91 81  
mail: bjornwil@hotmail.com

IT-ladan består eller avvecklas
Jag har fått vetskap om att kom-
munstyrelsen på underlag från 
kommunledningsstaben beslutat 
avveckla nuvarande verksamhe-
ter vid IT-ladan. Jag har inte tagit 
del av kommunens dokument i 
ärendet varför jag önskar svar på 
ett antal frågor jag har.

Jag har själv haft glädje av seniorverk-
samheten vid IT-ladan. De som arbe-
tar där som instruktörer har utmärkt 
kunskap att hjälpa till inte bara med 
grundläggande tekniker för använd-
ning av datorer. De har dessutom god 
kunskap att hjälpa till med tekniker 
för att lösa problem som flera nog är 
okunniga eller tveksamma om hur 
de skall lösa. En strålande service till 
oss i kommunen som av kommunen 
förväntas kunna hantera kommu-
nikation med datorns hjälp. Jag är 
nog själv hyggligt bra att klara ordbe-
handling men saknar då och då möj-
ligheten att trolla vidare med andra 
tekniker. Där är seniorverksamheten 

en bra hjälp. Jag vet att andra brukare 
öppet pro-testerat hos kommunen 
mot att seniorverksamheten skulle 
avvecklas. Hur har dessa protester 
behandlats? Jag vet att IT-ladan också 
erbjuder ungdom under skollov 
träning i IT. Vad jag kan bedöma ett 
fint sätt att ge ungdom ett intressant 
innehåll under skolfria perioder. 
Viktigt är att erbjuda sådana träff-
punkter för seniorer och ungdom. 
Jag antar att IT-ladan har möjlighet 
till uppdragsverksamhet som kan ge 
ekonomiskt utbyte för kommunen. 
Jag vet att verksamheten vid IT-ladan 
från början skulle svara för internut-
bildning för kommunanställda inom 
IT-området. Hur har dessa möjlighe-
ter beaktats? 

PLATSCHEFEN UTFÖR sitt chefs-
uppdrag i princip varannan vecka på 
distans enligt överenskommelse med 
kommunen. Är detta organisato-
riska förhållande ett problem? Vilka 
möjligheter har platschefen haft 

att försvara IT-ladeverksamhetens 
utveckling och fortlevnad?

 
VERKSAMHETEN VID IT-ladan 
erbjuder arbete huvudsakligen för 
ekeröbor som saknar annat för-
värvsarbete. Viktigt är att undvika 
utanförskap, något som ju i rikspo-
litiken anses vara en kärnfråga som 
skall lösas. Är det inte det även på 
kommunal nivå? I en några veckor 
gammal artikel i Mälaröarnas Nyheter 
om kommunens beslut att avveckla 
just IT-ladans verksamhet uttalade 
sig kommunens representant att 
avsikten är att ge andra erbjudanden 
till dels de som arbetar vid IT-ladan 
dels också till brukarna av IT-ladans 
service. Hur sker detta och när?

Jag förutsätter att kommunens 
utredning, som ligger till grund för 
kommunstyrelsens beslut, är allsi-
digt genomförd. Med allsidigt menar 
jag att alla väsentliga fördelar och 
nackdelar med en avveckling respek-
tive ett bibehållande eller en utveck-

ling av verksamheten analyserats och 
beaktats.

Allsidigheten förutsätter en 
organisatorisk analys samt ett sam-
hällsekonomiskt såväl som ett kom-
munekonomiskt angreppssätt. Jag 
förväntar mig ett klargörande svar 
som belyser analyserna. Ett svar som 
ger i frågan engagerade ekeröbor klar-
het om vilka fördelar och nackdelar 
som den allsidiga analysen visar att 
avvecklingen eller utvecklingen av 
IT-ladans verksamhet skulle kunna 
ha. Och ett svar som belyser hur 
konsekenserna av en förändring skall 
handhas. Kan inte ett sådant svar ges 
utgår jag från att kommunfullmäk-
tige har anledning ta upp ärendet så 
att det överarbetas fram till klarhet i 
dessa punkter. 

Kommunen har lovat översända 
allt relevant material i ärendet.  Jag 
kommer att studera det från ovan 
angivna frågor.

Äntligen, utropade många på 
Ekvägen som väntat på att få åka ut
när bilströmmen från Träkvista 
och stan tagit slut
En av tankarna som dök upp, 
när man led väntans kval
Varför har så många bilister 
bromsar och  blinkers som tillval

Den andra tanken som fanns, 
varför, när man hade en chans,
gick inte förslaget ut på remiss 
så hade man kunnat undvika en 
och annan praktisk miss
För övrigt har något dykt ner 
i rondellen, 
tre blå ben, upplysta om kvällen

Vad skall skapelsen döpas till?
Kanske något Göteborgsinspirerat, 
likt rondellen intill
Som ”Ståltutten” enligt några 
humorister
Släpp loss fantasin,  passerande 
bilister!
Kanske gjorde en tur på kvällen
att namnet dök upp, ”Blåndellen”Text och bild: Rune Carlsson

ty
ck

!

Ekerö - Älvnäs

Adress: Rödhakevägen 6 B

www.movab.se                          08-28 24 00 
JG Mark & Villa AB

Nyprod ca. 190 kvm i soligt sydvästläge.

“Vårpaket” ingår vid köp före 15/6-09.
Braskamin, bubbelbad och c-dammsugare.

Visning sön 19/4 13.00-14.00 

Totalentreprenad med FAST PRIS: 4 995 000 kr
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Nu måste kommunen göra 
något åt den livsfarliga skol-
vägen för Gällstaöbarnen 
som går i Ekebyhovsskolan.
Gällstaö befolkas idag av 
ett stort antal barnfamil-
jer, många med skolbarn 
i Ekebyhovsskolan som 
numera är den skola där de 
flesta Gällstaöbarnen går. 
För att ta sig till skolan med 
cykel måste barnen pas-
sera den tungt trafikerade 
Bryggavägen vid Brygga 
industriområde. Även om 
det är en 50-väg håller de 
flesta trafikanter en högre 
eller mycket högre hastighet 
än tillåtet. Under rusningstid 
(då barnen cyklar till skolan) 

går färjan numera sex gånger 
i timmen. Trafiken är då 
intensiv och hastigheten ofta 
hög. Dessutom är det dålig 
sikt i området och en hel 
del dispensfordon (mycket 
tunga fordon) på vägen.

Med ett bevakat över-
gångsställe dvs trafikljus 
som aktiveras då barnen 
trycker på knappen och 
30-begränsning under skol-
tid skulle cyklande skolbarn 
på ett någorlunda tryggt sätt 
kunna ta sig till skolan på 
egen hand.

Redan 2007 lämnade 
Gällstaös fastighetsägar-
förening och Gällstaös 
samfällighetsförening in 

en gemensam skrivelse 
med begäran om att kom-
munen skulle anlägga ett 
bevakat övergångsställe över 
Bryggavägen på grund av 
olycksrisken för skolbarnen. 
Ännu har föreningarna inte 
fått något svar. 

Nu är snart cykelsäsongen 
här igen. Ska ett barn behöva 
skadas eller förolyckas innan 
kommunen agerar i denna 
fråga?

Det finns en utbredd före-
ställning om att ju mer 
pengar desto bättre kvalitet

 I två omfattande under-
sökningar som Sveriges 
kommuner och landsting 
(SKL) och Socialstyrelsen 
har gjort om sambandet 
mellan pengar och kvalitet i 
skola respektive hälso- och 
sjukvård visar det sig att 
det sambandet inte finns. 
Snarare finns en tendens 
till det motsatta samban-
det. Det som spelar en 
avgörande roll är ledarskap 
och medarbetarnas infly-
tande.

Ett strålande exempel är 
förskoleverksamheten i vår 

egen kommun. Ett av mina 
barn går i en förskola med 
samma ekonomiska resur-
ser som alla andra och för-
hållandevis stora barngrup-
per, men där kvaliteten är 
i topp. Tyvärr gäller inte 
det alla förskolor. Kunnig 
personal och ett fantastiskt 
ledarskap har skapat en 
förskola med trygga, sociala 
barn och engagerade för-
äldrar. De flesta femåringar 
kan läsa lite och är mer 
än redo att börja i skolan. 
Ledare och personal strävar 
hela tiden efter att möta 
dagens föräldrar utifrån de 
förutsättningar som finns 
idag. Dessutom visar de att 

de verkligen gillar och res-
pekterar varandra.

I alltför många undersök-
ningar hamnar Ekerö dåligt 
i olika undersökningar. Låt 
oss inte fastna i förlegade 
diskussioner om pengar 
och personaltäthet, utan ta 
upp verksamhetschefernas 
ansvar och betydelse för 
kvalitet och utveckling. 
Duktiga, engagerande och 
kreativa ledare spelar en 
avgörande roll för resultat, 
trivsamhet och välmående. 
Kraven på ledarskapet i 
Ekerö måste bli högre.

“Jag är en tjej på 12 år som tycker att det borde vara gatulampor 
på cykelvägen mellan Gällstaö och Ekerö Centrum. För det är 
läskigt att cykla/gå där när det är mörkt, och det kan även 
vara svårt att se när man åker bil. Tänker ni göra något åt det?”

Dagens unga är morgondagens vuxna!

Alfred och Julia blickar framåt!                 Foto: Eva Liljeros För en ny politisk kultur!

Så skriver en av Ekerös unga invånare till kommunalrådet Peter Carpelan. 
Tittar man på svaret ur ett barn- och ungdomsperspektiv är detta givet. 
Självklart ska vi ha gatubelysning så att alla, och inte minst barn och unga, kan 
känna sig trygga i vår kommun. På köpet får vi aktiva, friska barn som cyklar och 
går istället för att bli skjutsade av föräldrar.

Ekerö är en tillväxtkommun och här bor många barnfamiljer.
Öpartiet vill att Ekerö, som ett led i att stärka barn- och ungdomars 
in  ytande, inför ett barn- och ungdomsbokslut. I varje beslut som fattas 
ska konsekvenserna för barn och ungdomar värderas. 

Det bör vara självklart att barn och ungdomar bereds plats gällande frågor 
om framtiden. Genom att satsa på barn och ungdomar och se på hur besluten 
påverkar dem tittar vi också framåt och skapar tillväxt. 

Dagens unga är morgondagens 
vuxna. Och vi hoppas givetvis 
att många av dem ska leva 
sina liv här i Ekerö. 

I nummer 4 av MN fanns en liten artikel om 
kommunens avtal med Vägverket angående 
Förbifart Sthlm. Tystnaden runt denna är 
i skrivande stund illavarslande, därav mitt 
inlägg i en debatt som tycks ha svalnat men är 
långt ifrån död! 

Kommunen tycks ha slutit ett avtal om 
att medverka till att projektet genomförs 
skyndsamt möjligt. Det är inte första gången 
märkliga beslut på lösa grunder fattas i denna 
kommun. Fanns det verkligen en grundlig 
debatt och en politisk enhet bakom detta?

Man stirrar sig blind på att genomföra ett 
oproportionerligt dyrt, otidsenligt och mil-
jöfarligt projekt utan att ta ett helhetsgrepp 
och lösa kollektivtrafikfrågan. Trafikanter 

ska alltså åka en 
omväg upp till 
Vinsta, på viss 
kollektivtra-
fik, genom 
en tunnel 
som totalt 
är mer än 
fyra gånger 
så lång 
som Södra 
Länken och antag-
ligen kommer att beläggas med 
avgifter, för att där ansluta till Bergslagsvägen 
där man ännu inte löst Brommaplan – denna 
flaskhals som är Stockholm stads ”ange-

lägenhet”. Detta 
försöker man rå 
på genom att upp-

rätta en färja (en i 
sig bra lösning) från 

Färingsö till Hässelby 
utan genomtänkta 

tillfarter  –  en, som 
Ekerö kommun säger, 
temporär avlastning 

tills Förbifarten öppnas. 
Varför går man bakvägen 

genom problemet för 
att uppfylla ett gammalt 

prestigeprojekt? Detta när chansen finns att 
upprätta lösningar som rimmar med framti-

den, t ex spårförbindelse med Brommaplan 
med spårvagnar och spårbilar, utnyttjande av 
vattenvägarna genom t ex sjöbussar. Varken 
teknik eller visioner saknas! 

Jag efterlyser det samarbete mellan 
olika kommuner samt mellan Vägverket, 
Banverket och SL som borde vara självklart 
i ett stort regionalt projekt. Alla goda krafter 
måste samverka!

När den sexfiliga motorleden efter en 
tioårig byggperiod väl är klar har man byggt 
fast sig i en otidsenlig lösning som kommer 
att kosta både miljö och pengar för framtida 
generationer.



Här kan du lämna in din deklaration: HAR DU FRÅGOR OM DIN DEKLARATION RING:

Upplysningen 

0771-567 567 

(mån – tors 08:00 – 19:00, fre 08:00 – 16:00)

Förlängd telefontid:
 

27/4 08:00 - 22:00,  28/4 08:00 - 22:00, 29/4 08:00 - 22:00,         
30/4 08:00 - 16:00, 1/5 09:00 - 20:00, 2/5 09:00 - 20:00, 3/5 09:00 - 22:00, 
4/5 08:00 - 22:00. 

DU KAN FÅ AUTOMATISK SERVICE DYGNET RUNT
Beställ blanketter och broschyrer dygnet runt från vår servicetelefon 
020-567 000 eller gå in på vår webbplats www.skatteverket.se.

Så här beställer du några vanliga blanketter: 
Ring servicetelefonen 020-567 000, vänta på svar och slå sedan 
direktvalet.
Du har sålt värdepapper – blankett K4, direktval 6303.
Du har sålt villa/radhus – blankett K5, direktval 6304.
Du har sålt bostadsrätt – blankett K6, direktval 6305.

Magnus Ladulåsgatan 67:
(ordinarie öppettider: mån - tors 08:00 - 18:00, fre 08:00 - 16:00)
torsdag 30 april (Valborgsmässoafton) 08:00 - 18:00
fredag 1 maj       stängt
måndag 4 maj 08:00 - 24:00

Spånga:
(ordinarie öppettider: må - fre 8:00 - 16:00)
torsdag 30 april (Valborgsmässoafton)  08:00 - 16:00
fredag 1 maj       stängt 
måndag 4 maj 08:00 - 21:00

ÖPPETTIDER PÅ VÅRA EXPEDITIONER:

DEKLARATIONSGRANSKNING I ANNAT LÄN
Från och med 1 januari 2004 har de regionala skattemyndigheterna 
upphört. I stället finns en enda myndighet, Skatteverket. Gransk-
ning av stockholmsdeklarationer kommer att ske även utanför 
vårt län. För många stockholmare kommer det därför på deklara-
tionsblanketten att anges ett kontor i annat län som ”hemkontor”.

STOCKHOLM
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A

VÅRA EXPEDITIONER:
Magnus Ladulåsgatan 67, Stockholm
Spånstigen 31, Spånga

Du kan även lämna din deklaration på andra lokalkontor i länet
Södertälje   Nygatan 20
Norrtälje    Kungsgatan 2

ÖVRIGA INLÄMNINGSSTÄLLEN: 
(OBS! Deklarationslådorna finns ute under perioden 8 april t.o.m 4 maj.                
Se öppettider för inlämning på respektive inlämningsställe.)

Botkyrka Kommunalhusets entré, Tumba

 Medborgarkontoren i:

Danderyd
 Kommunförvaltningen, Slottet, Djursholm
Ekerö Kommunhuset, Tappströmsvägen 2
Haninge Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2
Huddinge Kommunalhuset, Kommunalvägen 28
Järfälla Kommunalhuset, Vasaplatsen 11
Lidingö Lidingö stadshus, Stockholmsvägen 50
Nacka Biblioteket i Forum Nacka
Nynäshamn Nämndhuset, Stadshusplatsen 1
Sigtuna Kommunkontoret, Södergatan 20, Märsta
 Sigtuna turism, Stora gatan 33
Sollentuna
Solna
Stockholm Stadshuset, Ragnar Östbergsplan 1
 Bromma stadsdelsförvaltn. Gustavslundsvägen 151 G

 Telefonvägen 30, plan 9, receptionen

 Kista bibliotek, Kista Torg 7
 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6
 Östermalms bibliotek, Valhallavägen 146

 Medborgarkontoren i: 
 

Sundbyberg Kommunalhuset, Kavallerivägen 4
Tyresö Kommunalhuset, Marknadsgränd 2
Täby Kommunalhuset, Stationsvägen 13  
Upplands-Bro

Upplands Väsby Kommunalhuset, Dragonvägen 86
Vallentuna Kommunalhuset, Tuna Torg 1
Vaxholm Kommunhuset, Eriksövägen  27
Värmdö Kommuntorget, Skogsbovägen 9-11
Österåker
 Åkersberga bibliotek, Stationsgränd 5

Gör som de allra flesta 
– e-deklarera du med!
Då kan du få din skatteåterbäring före midsommar

Senast

4 
maj



   |  femtio år sen  27

Under rubriken ”Mönster-
trädgård i Gällsta har väst-
kustbad på tomten” kan vi 
läsa att hortonom hr Ull-
ström har anlagt en bassäng 
vid foten av en berghäll, som 
ger sken av att den går rakt 
ner i vattnet. Bassängen är än 
så länge utan vatten i väntan 
på att det vackra vårvädret 
ska hålla i sig så att Ull-
ström kan fylla den. 
På den bild som il-
lustrerar texten ser vi 
honom själv sittande 
dinglande med benen 
på bassängkanten, och i bak-
grunden skymtar en del av 
hans utespis som också är en 
raritet

 har ge-
nomförts i konsumbutiken i 
Skå. Trots att butiksförestån-
daren och hans familj sov på 
övervåningen, har de inte 
hört hur tjuvarna har brutit 
sig in genom entrédörren 
med ett bräckjärn. Hela väx-
elkassan på 120 kronor, samt 

en ny reseradio och cigaretter 
till ett värde av 1 000 kronor 
blev bytet. Inbrottet upp-
täcktes av butiksförestånda-
ren själv, när denne kom ner 
till affären vid åttatiden på 
morgonen.

En uppskattad figur, kyrk-
vaktmästare och ordförande 
i kommunalfullmäktige Ar-
thur Andersson, fyller fem-
tio år. ”Uppvaktningsdepu-
tationer i rad torde samlas i 
Klockaregården på onsdag” 
spekulerar Mälaröarnas Ny-
heter. Han är känd för 
stor skicklig-
het och 

r ä t t r å -
dighet och tid-

ningen tycker att det 
är synd att inte fler ekeröbor 
besöker de offentliga kom-
munalfullmäktigesamman-
trädena. Ty hr Anderssons 
sätt att leda förhandlingarna 
är en levande lektion i fören-
ingsteknik. ”Med fast hand 
svingar han klubban, stramar 
åt yviga debatter och låter det 
sakliga komma till sin rätt”.

Hr Andersson är inte en-
sam om att bli uppmärksam-
mad för sin födelsedag. En 
”lägenhetsinnehavare”, två 
”änkefruar” och en ”konst-

när” firades också med födel-
sedagsannonser. 

 kan 
även meddela att Färentuna 
Folkets hus har nypremiär på 
biografen med ny utrustning 
– Cinemascope! Den kom-
mande veckan visas Sucks-
dorffs färgfilm ”En djung-
elsaga” och ”Pojke på delfin” 
med Alan Ladd och Sophia 
Loren.

kan vi se 
att den sensationella tvätt-
maskinen Hoovermatic 

både tvättar, sköljer och 
centrifugerar på samma 
gång och kan därför klara 

av att tvätta tio till tolv kilo 
tvätt på trettio minuter. E 
Lundells järnhandel poäng-
terar i annonsen att den är 
eluppvärmd.

Likaså annonseras att rått-
gift finns för avhämtning 
hos hälsovårdsnämndens 
ordförande Harry Lindholm, 
mjölnare Adolf Knutsgård 
samt på Färingsö kommu-
nalkontor. 

Att våren äntligen är här 
kan vi också konstatera i an-
nonsen som talar om att ki-
osken vid Träkvista torg har 
öppnat för säsongen.

Tarkett Nordic Ek 
14 mm lackerat 

259 kr/m2 

Forbo Abisko Ek 
3-stav 14 mm mattlackerat 

299 kr/m2

Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

www.malaroidedesign.se

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

Erbjudande: 

15 % rabatt
på Clearpools

produkter

Gäller t o m 
26 april 2009.

Vilket golv är din favorit? 
Kanske detta? Eller något annat... 
Hos oss kan du välja mellan olika 
material, mönster, färger och 
fabrikat. Du kan dess-utom vara 
säker på att vi bara erbjuder golv 
av hög kvalitet. Välkommen!

Nu börjar utesäsongen!



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

 
Ackrediterad ”släcka 2:or”

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

28   familj | 

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

Sandviksv. 4, 08 - 560 310 65 
Ring för tidsbokning

Ny adress

 nyheter
MÄLARÖARNAS

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.

Vi finns, om du behöver oss

Bromma

Tel: 08-709 86 50
www.fonus.se 

     Ekerö     Farmartjänst AB 
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   

 

KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

FamVux söker familjehem

Gå in på YouTube/familjehem

Vecka 16 

MÅNDAG 13 APRIL 
SÅNGA KYRKA 
Kl. 11  
Högmässogudstjänst 
Gunvor Johnsson 

TORSDAG 16 APRIL 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 

SÖNDAG 19 APRIL 
SKÅ KYRKA 
Kl. 11  
Högmässogudstjänst 
Magnus Magnusson 
 

”Liv i balans” 
Stenhamra församlings-
gård kl. 19.00  
följande tisdagar: 21 april, 
5 maj, 19 maj och 2 juni. 
Samtalsledare:  
Solveig Ohlson  
Aukt. Familjerådgivare 
Anmälan: 564 209 26 

Vecka 17 

MÅNDAG 20 APRIL 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 23 APRIL 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 
TIMMERMANNENS KAPELL 
Kl. 19 Mässa 
Kl. 19.30 Föredarg- 
”Svensk 1800-tals  
kyrklighet” 
Magnus Magnusson och 
Gunvor Johnsson 

SÖNDAG 26 APRIL 
FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 11 Högmässa 
Gunvor Johnsson 
Färingsö kyrkokör 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NY HEMSIDEADRESS   www.svenskakyrkan.se/faringso 
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Vår älskade Mamma

Margareta 
Jönsson

f. Jernberg

*  12 januari 1920
har stilla insomnat

Hillersjö 14 mars 2009

BJÖRN och INGER
ÅSA
ÅKE

GUNNAR och ULLA
LENNART och KARIN

EVA och TOMMY
BERTIL och LILIANA

Barnbarn
Barnbarnsbarn

____________________  

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen den 24 

april 2009 kl. 13.00 i 
Hilleshögs kyrka.

Därefter inbjudes till 
minnesstund. O.s.a. till 
Eva tel. 0703-16 62 82

senast den 17 april.
I stället för blommor tänk 

på Barncancerfonden 
pg. 90 20 90-0
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professionella ansiktsbehandlingar .perm
anent hårbortta gning.vaxning.make-up.naglar.frisörer.fotvård.hårförlängning.ör
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nsiktsbehandlingar.permanent hårborttagning.vaxning.make-up .
naglar .Ny Nagelterapeut 

1:a maj 2009!

100 kr rabatt 
på alla behandlingar!

Boka nu! 560 406 00 
Direkt 0700-133 160 info@fabulousone.se
T R O X H A M M A R  B U T I K S B Y , S K Å

Klassisk manikyr – fransk (ca 1 timme 15 min) 350 kr
Minimanikyr, herrmanikyr 250 kr
SPA-manikyr inkl. peeling av huden 450 kr
Nagelförlängning – gelé 750 kr
LASHbeLONG – ögonfransförlängning 850 kr

w w w . f a b u l o u s o n e . s e

Mindre stress, oro,  
rädsla och frustrationer

med effektiv  
terapibehandling!

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

www.livsfrojd.se

www.
malaro.

com

Ekerö 
kommunfullmäktige

Kallas härmed till sammanträde i 
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdagen 
den 28 april, kl. 16.00
Sammanträdet sänds i Närradion, 
101,4 Mhz. 

Ekerö kommuns årsredovisning finns 
tillgänglig från fredag den 15 april på 
www.ekero.se/kf, övriga handlingar är 
tillgängliga från den 18 april. 
 

Varmt välkommen! 
 

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

 www.ekero.se



 |  privata marknaden 29

www.malaro.com/mn
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Spela golf på 
Troxhammar 2009!

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” 

Högtryckstvätt 

125 bar, fordons-

borste, altantvätt 

(värstingmodellen), 

15 meter avlopps-

rensare, skum-

munstycke och två 

tvättmunstycken.

All
inclusive!

 (ord.pris 3.465:-)

Gäller t.o.m. vecka 17 eller 

så länge lagret räcker

Dags att väcka upp träd-
gården, dags att fräscha upp 
terrassgolv och plattgångar.

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre

REDSKAP 

FÖR MARK-

VÅRD

Ny säsong, nya red-

skap till trädgården. 

Björk från Värmland, 

stål från Norrbotten, 

den kvalitén håller 

längre än själva gräs-

mattan..!

HÖGTRYCKS-
PAKET TILL SISTA-

MINUTEN-PRIS!

Ekerö Taxi  – inte bara taxi. Kör även bud!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

Bläckstråle - 
eller laser-
skrivare? 

VI VET

Köpa dator 
med

 installation?

Val av dator, 
vad ska jag 
tänka på?



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

AE Einarsson Byggnads AB

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

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian

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

Serviceverkstad • Reservdelar 
Ackrediterad ”släcka 2:or”
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Boka Buss för:
Bröllop, konferens, 

föreningsresor, idrottsresor 
och företagsresor.

För offert:
www.adelsobuss.se

Tel 560 512 80

Adelsö buss Ab
Ett rent bussbolag 

med miljön i tanken!

l   Lamellgardiner  l   Skärmgardiner  l   Rullgardiner l   Gardintyger
 l   Gardinstänger och skenor  l   Markisväv  l    m m

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

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

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

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

TAKARBETEN

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

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

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson:
Mats Fältgård

070-770 65 79  
08-643 83 65

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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●  Lamellgardiner ●  Skärmgardiner ●  Rullgardiner ●  Gardintyger
●  Gardinstänger och skenor ●  Markisväv  ●  m m

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista ● Telefon:  560 355 01
Öppet mån-fre 10-18. Lördagar stängt 21/6 -10/8

Semesterstängt vecka 29

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:-)

Busschaufförer sökes
Heltid, deltid samt extra 

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

Adelsö, Munsö och Ekerö
Du har D-behörighet på körkortet
och gärna yrkeskompetensbevis

Hör av dig till Johnny för mer info.

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag 

med miljön i tankarna

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

3:a BRF
Björkudden 

Ekerö, 78 kvm +
liten gräsmatta,

förråd och garage.
0707-744 090 

eller 0485-661 007

Skå IK Fotboll F15 
söker en tjej 

14-16 år som vill 
bli målvakt.

Ingen tidigare erfarenhet
behövs. 

Hör av dig till Hans-Åke 
på 070-521 55  67

Sommarens brottsstatistik tyder på
att Ekerös närpoliser haft en relativt
lugn sommar på jobbet. För brand-
männen på Ekeröstationen har det
periodvis också varit lugnt.

Exempelvis har antalet bilstölder under
en åttaveckorsperiod varit två stycken i
sommar, jämfört med åtta förra året.
De enda brotten som ökat markant
utifrån antalet anmälningar är miss-
handel och skadegörelse.  

– Det har varit en lugn sommar vad
gäller antalet anmälningar och larm.
Att skadegörelseanmälningarna ökat,
där även klotter ingår, beror delvis på
kommunens uppmaning till alla att
anmäla allt klotter omedelbart. Det
positiva är att uppklarningen av klot-
terbrotten numera är mycket stor, sä-
ger närpolischef Ann-Kristin Gun-
narsson.

Brandförsvaret åkte under den som-
martorra perioden på flera mindre
markbränder. Även antalet trafikolyc-
kor har varit relativt många under
sommarperioden. 

Här följer ett axplock av händelser
som inrapporterats under sommarmå-
naderna. Under midsommaraftonsnat-
ten fick polisen samtal från minst tre
föräldrafria ungdomsfester som delvis
spårat ur. Bland annat fick två personer
föras till sjukhus efter att ha blivit
misshandlade vid en fest i Drottning-
holm.

21 JUNI I En anmälan om brott mot
sjötrafiklagen görs av en man som sov i
sin båt och blir påkörd utanför Krank-
holmen/Kärsön. Föraren är uppen-
bart berusad och kör iväg skrattande.
• En kvinna på Ekerö gör en misshan-

delsanmälan efter att ha blivit biten i
fingret och dragen i håret.
22 JUNI I Räddningstjänsten drar upp
en häst som gått ner sig rejält i ett dyhål
vid Bredablick i Drottningholm.
26 JUNI I Tre personbilar är inblandade
i en kollision vid Kanton på Lovö.
5 JULI I Ett sexuellt ofredande anmäls
sedan en man blottat sig och sagt ned-
sättande skällsord till en kvinna i
Ekerö centrum.
•  En mc-förare kör av vägen och skadas
svårt vid Hillehög.
6 JULI I En cyklist skadas svårt vid kol-
lision med en bil på Jungfrusunds-
vägen-Bryggavägen.
•  Tre personer skadas lindrigt när när
en lätt lastbil kör av vägen nära Press-
byrån i Drottningholm.   
8 JULI I Ett villainbrott genomförs i
Drottningholm. Inbrottstjuven tar sig
in genom ett fönster och stjäl dator,
smycken med mera. 
•  Ett slagsmål i Ekerö centrum mel-
lan två gäng, där samtliga är födda
kring 1990, resulterar i fem misshan-
delsanmälningar mot en misstänkt
som utdelat sparkar och slag. Flertalet
av de inblandade kommer från Häs-
selby och Vällingby. 
9 JULI I En 23-årig kvinna som ska
besöka en vän i Tappström blir biten
av en rottweiler. Hon förs till sjukhus
för operation.
12 JULI I En villabrand sker i När-
lunda. Ingen är hemma när brandför-
svaret anländer till villan som brinner
kraftigt på två våningar. Det krävs åtta
timmars insats med eftersläckning för
att få bukt på branden.
14 JULI I En personbilsägare på Ekerö
anmäler att någon lossat muttrarna på
ett av bilens hjul så att det lossat när
han körde iväg.

19 JULI I En pojke född -90 anmäler att
han blivit utsatt för ett personrån i
Knalleborg, där rånarna tog hans
mobiltelefon.
23 JULI I En anmälan om brott mot
speciallagstiftningen görs efter att flyg-
plan störtdykt samt flugit lågt över
Husbygropen på Munsö. 
27 JULI I En narkotikapåverkad man
slår sönder ett fönster på äldreboendet
Kullen och tar sig in i huset. Mannen
grips på plats.
28 JULI I Ett mordförsök anmäls sedan
någon skurit av bromsledningarna till
en personbil i Drottningholm.
29 JULI I En person skadas allvarligt
och två lindrigt vid en trafikolycka
mellan två personbilar och en lastbil på
Ekerövägen vid Tappström.
30 JULI I En man på en fyrhjuling
stoppas av polis på Munsö. Mannen
saknar körkort och misstänks för olaga
narkotikainnehav.
1 AUGUSTI I En kvinna på äldreboen-
det Kullen vaknar klockan 01.15 av att
det står en okänd man i hennes rum.
Åtal om olaga intrång och hemfrids-
brott är att vänta för mannen.
•  Polisen hittar en molotovcocktail
(primitiv hemmagjord handgranat) i
Vikingarondellen. Ett vittne har tidi-
gare sett ungdomar kasta en molotov-
cocktail i närheten.
2 AUGUSTI I Ett villainbrott sker i
Färentuna.
•  En anlagd brand av ett ödetorp i
Troxhammar släcks.
5 AUGUSTI I En bil kör i diket vid
Färingsökorset.
17 AUGUSTI I Vid en trafikolycka på
Björkviksvägen i Färentuna riskerar
en bil med två personer att välta ner i
ett djupt dike. Räddningstjänsten vin-
schar bilen upp på vägen.

34 larmet går | MÄLARÖARNAS NYHETER • 25 AUGUSTI 2008 

Lugn sommar på Mälaröarna
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Biståndsloppis 
i Ekerö centrum 6 sep kl 10-
15. Träffa Nassim Al Fakir
och gör en insats för värl-
den! Vi bjuder på ett bord
där du säljer dina saker och
du skänker minst 25 pro-
cent av vinsten till vårt bi-
ståndsprojekt i Tanzania.

Höstmarknad
Färingsö Hembygdsfören-
ing arrangerar sin traditio-
nella marknad på Färingsö
hembygdsgård. Försäljning
av lokala produkter; träar-

beten, textil, bröd, saft,
grönsaker, blommor, ljus,
honung m m. Servering och
lotterier. 6-7 september kl
12-16.

Wendtholmsdagarna 
Wendtholmens Kungsgård,
Färingsö. Traditionell konst-
och hantverksutställning i
1700-talsmiljö. Kafé och
loppis. Öppet:  6-14 septem-
ber lördag-söndag 12-17,
måndag-fredag 17-19.

Friluftsfrämjandet/
Studiefrämjandet
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 6-7 sep kl 12-16.

Lördag kl 14 Deborah
Cornland, färingsöbo och
miljöveteran. Förändring:
klimatet, företagandet och
dig. Söndag kl 14 Trio med
Tuba, swingmusik på klari-
nett, tuba och piano.

Svampvandringar
Friluftsfrämjandet Mälar-
öarna guidar i svampskogen
7, 14, 21, 28 september samt
5 oktober Samling: Kom-
munhusets parkering. Tid:
10-14. Ingen förhandsanmä-
lan!

Lovö Hembygdsdag 
anordnas på Rörby gård 7
september kl 10-16.45.

Marknad med loppis, serve-
ring, musik med Mälarstråk,
underhållning, knyppling,
tvåändsstickning, öppen
vävstuga, visning av
museet, Magasinet och
smedjan Hogsta. Utställning
Fjärilar av fjärilsmålaren
Martin Holmer. Lovöloppet
för ungdom och seniorer 
kl 10- 12 Start och mål,
Rörby. Musikgudstjänst 
kl 16.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.s

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

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

    07-01-05  12.00  Sida 1

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

Tel: 020-441 441

Boka på www.skrotanu.se

TAKARB
ETEN

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

 Nybyggnad
 Renovering
 Markarbeten
 Grunder
 Bodar och etableringar
 Maskinuthyrning

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  

08-643 83 65
F-skatt samt

Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00

info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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  Lamellgardiner   Skärmgardiner   Rullgardiner   Gardintyger

  Gardinstänger och skenor   Markisväv    m m

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

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:-)

Shoppingresa 
till Borås och Ullared

Pris: 690 kr inkl. buss 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!

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag

med miljön i tankarna

Nyckelby
Kulturbygg

 

 

 

Nu kör vi fullt ut!
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!

Ekerö Trafikskola AB

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR
Daikin, Sverigepumpen, Mitsubishi

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

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

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

    07-01-05  12.00  Sida 1

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

Tel: 020-441 441

Boka på www.skrotanu.se

TAKARB
ETEN

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

 Nybyggnad
 Renovering
 Markarbeten
 Grunder
 Bodar och etableringar
 Maskinuthyrning

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  

08-643 83 65
F-skatt samt

Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00

info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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  Lamellgardiner   Skärmgardiner   Rullgardiner   Gardintyger

  Gardinstänger och skenor   Markisväv    m m

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

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
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Daikin, Sverigepumpen, Mitsubishi

Välommen till vår butik: Hemvärnsvägen 1, Stenhamra centrum
ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök
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Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

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

Tel: 0704-53 96 62 
Välkomna Kattis!

Ring 
för tids-
 bokning 
kl 9-20! 

l   Hälsokost  l   Frisör
l   Massage  l   sPA
l   Ansiktszonterapi 

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

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

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

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

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

Alldeles intill ekerö Centrum!

Befolkningen har vuxit på Ekerö, men inte vi. 

Vi satsar stort under kommande år 

och behöver Dig till vår hjälp.

Vi söker åkare och förare.
Kontakta Annika eller Theresa 
på tel 560 333 90.

Dags att börja om Du vill ha 
körkort eller mopedkort under våren.
Rabatterade paket 
på hemsidan!

KÖRKORT
Teorikurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser

 

Ny hemsida!

Nyöppning
Ålstens fisk har nu återigen slagit upp portarna efter en   
totalrenovering pga brand. Sedan 1926 har vi levererat fisk 
och delikatesser av högsta kvalitet. Butiken är nu äntligen 
fylld till bredden av havets läckerheter och vi står redo att 
tillsammans med dig komponera en utsökt måltid.

Välkomna önskar Hasse och Linda med personal!

Öppettider
Tisdag - Torsdag 10-18
Fredag    10-19
Lördag    10-14 

Ålstens Fiskaffär
Ålstensgatan 11 167 65 Bromma

Tel:08-260080 info@alstensfisk.se www.alstensfisk.se

I våra välfyllda kyldiskar finner du bland annat
 Färsk fisk
 Skaldjur
 Färdiglagade rätter
 Egna inläggningar och röror
 Ostar
 Frukt och grönt
 Delikatesser

Catering och servering

Nyöppning
Färsk fisk  l  Skaldjur  l  Färdiglagade rätter 
Egna inläggningar & röror  l  Ostar  l  Frukt & grönt  
Delikatesser  l  Catering & servering
 
Ålstens Fiskaffär. Ålstensgatan 11, Bromma. Tel 08-26 00 80
Öppet: tis-tors 10-18, fre 10-19, lör 10-14. www.alstensfisk.se

TV- / Antennproblem?
Tranebergs TV-service

27 år i Bromma
Gesundaplan 59  l  Tel. 25 34 15, 0708-25 34 15

www.tranebergstv.se

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

Ekerö Närpolis uppmanar alla att vara 
uppmärksamma på att de förvarar sina 
bildäck på ett betryggande sätt. Nu när 
tiden för däckbyte börjar närma sig är 
sommardäck ett hett byte för tjuvar.

23 mars | En trafikkontroll sker vid 
Lindö tunnel. En ordningsbot utfär-
das.
•  En bil utan registreringsskyltar kon-
trolleras på Färentunavägen. 
• Ekerö bostäder anmäler klotter på 
sina bostäder vid Fårhagsplan.
•  En uppbruten dörr upptäcks på Eke-
byhovs slott.
•  SL anmäler klotter i Ekerö centrum.
•  Anmälan om en stulen cykel i Knal-
leborg inkommer till polisen.

24 mars |  Ett trafikbrott vid Tapp-
ström rapporteras.
• En person grips för misstänkt rattfyl-
leri vid Ekerö centrum.
• Klotter vid lekplatsen på Fållvägen 
anmäls av SL.
• Totalt sex grindar anmäls stulna från 
Sanuddens förskola.
• Räddningstjänsten hjälper kustbe-
vakningen att lägga läns runt en båt 
som läcker diesel och motorolja vid 
Skärvik.

25 mars |  En trafikkontroll utanför 
Närlunda skola resulterar i fyra ord-
ningsböter och ett omhändertaget kör-
kort.
• En ordningsbot utfärdas för trafik-
brott på Munsö.
• Ur ett förråd i Stenhamra har en mo-
ped och öl stulits.
• Räddningstjänsten assisterar am-
bulansen vid ett olycksfall på isen vid 
Skeppsbackasundet.

26 mars | En bil kontrolleras vid 
Kungsberget och allt visar sig vara i sin 
ordning.
• En trafikkontroll vid Färentuna skola 
resulterar i tre ordningsböter och två 
omhändertagna körkort.
• Vid ytterligare en trafikkontroll på 
Bryggarvägen utfärdas en ordnings-
bot.
• En uppsättning sommardäck anmäls 
stulna i Väsby.
• På Biblioteket i Ekerö centrum stjäls 
en mobiltelefon.
• SL anmäler klotter på en biljattauto-

mat vid Fårhagsplan och på busshåll-
platser vid Växthusvägen och i Sten-
hamra.

27 mars | Både polisen och rädd-
ningstjänsten åker på en krock mellan 
en bil och en buss på Älvnäsvägen. 
Inga kända personskador, men en bil 
måste bärgas från platsen.
• Vid samma tidpunkt kör en ledbuss 
av vägen på Jungfrusundsvägen och 
räddningsstyrkor från Botkyrka och 
Solna får hjälpa till. Ekerös räddnings-
tjänst får senare på kvällen sanera die-
sel på platsen.

28 mars | Ett inbrott och försök till 
stöld i ett hus på Helgö anmäls.

23 mars | En anmälan inkommer till 
polisen om ett misstänkt inbrottsför-
sök på Drottningholm, på grund av 
öppet fönster. Vid kontroll visar sig allt 
vara i sin ordning.
• Cykel anmäls stulen i Lundhagen.

30 mars | ”Skolans polis” gör besök 
på Uppgårdsskolan.
• Vid Rastaborg genomförs en trafik-
kontroll och tre ordningsböter utfär-
das.
• En misstänkt rattfyllerist grips vid 
Ekerö centrum.
• En person i Stenhamra anmäler att 
någon  har belastat  bankkontot genom 
så kallad skimming.

31  mars | Inbrott och stöld på Lövha-
gens förskola anmäls.

1 april | En person grips misstänkt för 
rattfylleri och narkotikabrott vid Jung-
frusund.

• Ett bilinbrott anmäls i Stenhamra. En 
borrmaskin och en såg har stulits.
• Färingsö församling gör en anmälan 
om ofredande då någon kastar sten och 
grus på deras fönster.

2 april | Riksantikvarieämbetet an-
mäler nedskräpning på Kaggeholms-
vägen, Helgö. Någon har dumpat ris 
och timmer på statens mark utan till-
stånd.
• Ett inbrott i kiosken vid Ekebyhovs-
backen anmäls.
• En pojkcykel anmäls stulen på Silver-
dalsvägen, Träkvista.
• Trafikbrott vid Lindö tunnel och på 
Bryggarvägen rapporteras.
• En misstänkt rattfyllerist omhänder-
tas på Bryggarvägen.

3 april | Ägaren av en stulen bil på-
träffar den själv i Stenhamra.
• I Fågelängen, Skå anmäler en person 
att det där finns en älgkalv med skadat 
framben. Ärendet överlämnas till vilt-
vårdaren för eftersök och kontroll av 
djuret.
• På Söderströms väg, Stenhamra 
stjäls en lastbil.
• En bildbrand i stenbrottet i Sten-
hamra engagerar såväl brandförsvaret 
som polisen. Bilen är redan utbränd då 
brandkåren anländer.
• En person på Färingsö anmäler sina 
registeringsskyltar stulna.
• En bil som står parkerad utanför 
Drottningholms slott får framrutan 
sönderslagen och en gitarr stjäls ur 
framsätet.
4 april | Vid Drottningholm grips en 
misstänkt rattfyllerist.
• En anmälan görs om stöld av åtta 
sommardäck ur ett garage i Väsby.

30  larmet går | Mälaröarnas nyheter • 13 april 2009 

Stulna cyklar och sommardäck

 När det börjar bli dags för däckbyten är sommardäck heta byten för tjuvar.



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
●  Brottmål
●  Personskador   
●  Asylrätt 
●  Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Allt inom städ
www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu

08-560 243 62

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

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 Tel 560 244 38 
www.micklack.se

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 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!

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.

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!
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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

 | service för dig!  31
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¢¢ 
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¢¢ 
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¢¢ 

¢¢ ¢¢ 

¢¢ 

Service  l  Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

● VÄRMEPUMPAR 
● VARMVATTENBEREDARE 
● VATTENRENING 
● GOLVVÄRME  
● PUMPAR  

● SERVICE & REPARATIONER 
● OM- & NYBYGGNADER

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

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

¢¢ 

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

  

www.brandskyddsbutiken.se 
Brandskyddsbutiken 

08 - 560 354 09 

Köp brandsläckare 
Montering/service 
Brandsäkert hem 
Systematiskt  
brandskyddsarbete 
Besök vår e-butik! 

e 



Läge för förändring?

FÄRINGSÖ GAMLA
STENHAMRA
4-5 ROK, 107 + 103 KVM

Mycket trevlig villa om totalt 210
kvm centralt belägen i
Stenhamra. Genomg. bra skick m
bl a nytt kök -04 + nya vitvaror, 2
kakl bad/duschr, 3 sovr på
entréplan samt 2 rum på bottenpl
där det ena är mycket stort o
passar perfekt som tonårsrum.
Kaklad tvättstuga o bra
förvaringsutr. Bergvärme. Stor
härlig trädgård 1.581 kvm helt
plan o med hög insynsskyddande
häck. Härligt altandäck, s-läge.
Garage i huset. Kall o varm förråd.
Perfekt läge för barnen, nära
gångavstånd till skolor, förskolor,
buss, bad o mataffär.

PRIS 2 775 000 kr/bud.
Strandvägen 4.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 50540 till 71122
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FÄRINGSÖ
HILLESHÖG
4 ROK, 90 KVM

Vackert lantligt läge m fin utsikt o
lite sjöutsikt på håll. Mycket
trevligt 1-pl hus till/ombyggt
2004. Genomgående bra skick!
Ljust kök m matplats invid, 2
sovrum, kaklat badrum,
vardagsrum m braskamin o
vackert verandarum/matrum m
härlig utsikt mot Hilleshögviken
samt mot skogen bakom. Stor ny
altan runt huset, på baksidan
insynsskyddad o delvis under tak.
Mysig trädgård/naturtomt 1.963
kvm m hörnläge. Bra p-plats på
tomten. Avlopp -98, borrad brunn
-02. Isolerat gästhus, enklare
garage + förrådshus.

PRIS 1 975 000 kr/bud.
Hillersjöbacken 6.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 50692 till 71122
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FÄRINGSÖ
STENHAMRA
5 ROK, 122 KVM

Fin 1,5 plans villa med fristående
garage. Centralt bra läge i
Stenhamra på fin hörntomt med
mycket bra solläge o sen
kvällssol. 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 till förskola och
skola.

PRIS 2 190 000 kr/bud.
Ramunds Backe 1a.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 48197 till 71122
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FÄRINGSÖ
HARHOLMEN
3 ROK, 72 + 9 KVM

Strandnära o med ett härligt s/v-
läge! Mycket trevligt hus i bra
skick. 2 fina sovrum, vardagsrum
m trägolv o braskamin, kök
renoverat -09, kaklat duschrum
-08. Liten källardel m fräscht
tvättstuga. Luftvärmepump -08.
Stor härlig altan m sol hela dagen
o bra kvällssol. Välskött
trädgårdstomt om 2.526 kvm.
Vatten o avlopp för
permanentboende. Gästhus samt
äldre enklare garagebyggnad.
Mycket välordnat område invid
Mälaren m fin badplats o
båtbrygga, båtplats ingår.

PRIS 1 825 000 kr/bud.
Harholmsvägen 46.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 51009 till 71122
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EKERÖ VÄSBY
4 ROK, 125 KVM

Välskött radhus i barnvänligt
område! Fräscht o varsamt
renoverat under de senaste åren
m bl a fasadbyte, omlagt tak, nytt
kök o helkaklat dusch-/tvättrum.
Övre plan m 3 sovr, arbetshörna o
helkaklat badrum. Mysigt uterum
m fönsterdetaljer i vitmålade
panelväggar o trädäck som
övergår i en grön täppa med fri vy
över ängen där barnen leker.
Ostört o insynsskyddat läge m
morgonsol. Framsida m kvällssol.
Omtyckt område i Ekerö tätort m
nära till natur o strövområden,
skola (f-åk9) samt goda
bussförbindelser. Perfekt för
barnfamiljen!

PRIS 2 250 000 kr/bud.
Linvägen 48.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 48864 till 71122
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EKERÖ BRUNNA
4 ROK, 122 KVM

Välplanerat bostadsrättsradhus
med gavelläge! Optimalt beläget i
området med uteplats på
framsidan med morgon-/
förmiddagssol och mysig täppa på
baksidan med kvällssol. Ljust och
fräscht radhus om 122 kvm
fördelat på kök, vardagsrum, 2-3
sovrum, 2 badrum, tvättrum samt
stort förråd. Oisolerat förråd på
tomten. Omtyckt och barnvänligt
område med nära till buss,
matbutik, Träkvista torg,
strövområden, lekplats, förskola
och skola (f-åk9).

PRIS 795 000 kr/bud.
AVGIFT 7 255 kr/månad
Tunnlandsvägen 60.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 51075 till 71122

EKERÖ CENTRUM
4 ROK, 79,5 KVM

Ljus och fräsch lägenhet högst
upp i huset och ensam på
våningsplanet. Balkong med fritt
västerläge med sol från lunch till
sena kvällen och viss kanalglimt.
Ombyggd 3:a idag 4 rum och kök.
Ljust vardagsrum, kök med stor
matplats, 3 sovrum och badrum.
Fina trägolv och ljusa färger.
Omtyckt förening med nära till
butiker, bussar, vårdcentral,
dagis mm.

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

FÄRINGSÖ SKÅ
VILLA TOMT, 1488 KVM

Fin södervänd villatomt m lite högt läge o sjöglimt på håll.
Endast 15 min till Brommaplan. Fastigheten är vackert lantligt

belägen på södra Färingsö i äldre område som nu är
detaljplanerat. Byggrätt för villa, garage o uthus. Kommunalt
vatten o avlopp kommer att dras till området. Gångavstånd till
buss. I närområdet finns bl a Troxhammar golfbana o butiksby,
flera ridanläggningar, mataffär, skola o förskola. Gång/cykelväg

till Ekerö C.

PRIS 1 425 000 kr/bud.
Enlundavägen.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 50058 till 71122

VILLOR

BORÄTTER

TOMTER

FÄRINGSÖ
KUNGSBERGA
VILLATOMT, 1 886 KVM

Villatomt m sjöglimt. Relativt plan
bergstomt m ett mycket ljust o
soligt läge. Förhandsbesked på
villa byggn. finns o kommunalt v/a
i gatan. Gångavstånd till buss,
bad o mataffär. Cykel/gångväg till
förskola o skola.

PRIS 925 000 kr/bud.
Kungsbergavägen.
SMS:A 13939 till 71122

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