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

Bygdens elleverantör i 9 decennier

SÄSONGSPREMIÄR!!!
Helgöppet i maj
Med start lördag 2 maj kl 13-21
Alltid öppet för beställning och bokning!
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Öppet till 24.00
Träkvista
08-560 300 96

Dags för deklaration och bok
slut!
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JUNGFRUSUND NEWS

30 2/5

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

Kampanjpris på jord,
makadam, sand och singel

Säsongsavslutning för 30+kvällarna!
Välkommen till vårens sista 30+kväll på Jungfrusund. Våra omåttligt (omättligt?) populära aftnar
tar en välbehövlig semester under sommaren och
är åter tillbaka den 5 september. Ta chansen att
fira av rejält den 2 maj. Kom tidigt, gå sent...

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

Jungfrusundsdagen

Specialerbjudanden på våra terminaler
Sand & Grus AB
Jehander ingår i
den internationella
byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som
omsätter drygt 100
miljarder svenska
kronor och har
cirka 65 000
anställda i 50
länder.

Välkommen till våra terminaler i
Bandhagen, Bromma och Spånga
den 25/4 och 9/5, mellan kl 09.0013.00. Vi ger 200 kr i rabatt på hela
lastbilslass, som bokas direkt på
terminalerna dessa dagar. Att fylla
den egna släpkärran med valfritt
material, kostar 200 kr.

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

Mer information om Jungfrusundsdagen
den 30 maj kommer i nästa annons, men
passa på att anteckna datumet redan nu!

www.jehander.se

Mors Dag~ 31 maj

Specialpriser från
Lunda, Högdalen

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

Tyska Botten

Tyska Botten

Bara som en liten påminnelse. Kanske ett ypperligt tillfälle att låta världens bästa mamma prova
på vår nya à la carte-meny? Välkomna!

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

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

Ekerö Skärvik

Ekerö Närlunda

Utgångspris 4 750 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 145 kvm
Tomt 1 054 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1989
Adress: Mossvägen 6
Visas sön 3/5 12.00-12.45
och mån 4/5 18.00-18.45

I populära Skärvik ligger denna 1-plans villa i gott skick med gångavstånd till Mälaren. Tillgång till mindre
brygga inom några minuter från fastigheten finns. Stort rymligt garage. 4 bra sovrum! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1838.

Ekerö Älvnäs

Utgångspris 6 250 000:5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 186 kvm, biyta 100 kvm
Tomt 960 kvm trädgårdstomt

Byggt 2003
Adress: Skäluddsvägen 1A
Visas sön 3/5 13.00-14.00
och tis 5/5 18.00-19.00

Sekelskiftesdröm anno 2003 m massor av snickarglädje o charmiga detaljer. Högt beläget m sjöutsikt o
vidsträckt vy från stor balkong. Generösa sällskapsutrymmen o stort härligt lantkök. Fantastiskt badrum
m bastu o relaxavdelning om hela 22 kvm. Runt om i trädgården finns flera härliga altaner o uteplatser i
olika nivåer. Nära till brygga o bad m sandstrand. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1892.

Ekerö Sandudden Nybyggt

Brf villa Ekerö Sandudden

Fast pris 5 137 580:5 rok, boyta 154 kvm
Adress: Åsbranten 17
Visas sön 26/4 13.30-14.30

Fast pris 3 847 396:Boyta 96 kvm, avgift 3.296:-/mån exkl drift
Adress: Strandskogsvägen 21 (obs visningshus)
Visas sön 26/4 12.00-13.00

Trevligt helt nybyggt hus med toppenläge. 154
kvadratmeter. Carport med förråd. Underbar
sjöutsikt över Mälaren. (flera hus till försäljning)
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1839.

Enplansvilla i bostadsrättsform, särskilt för dig
som är 55+. 96 kvm 4 rok. Svagt sluttande tomt
mot den nya Mälarviken med härlig vattenutsikt.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1834.
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Utgångspris 3 475 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta ca 180 kvm
Tomt 1 513 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1999
Adress: Älvnäsvägen 68
Visas sön 3/5 13.15-14.00
och tis 5/5 18.00-18.45

I populära Älvnäs på stor trädgårdstomt ligger denna fräscha villa. Stort välplanerat kök med vita
skåpluckor och rostfria vitvaror. Nyrenoverat badrum med kakel, klinker och bubbelbadkar. Stort trevligt
vardagsrum med braskamin.Fyra sovrum med möjlighet att göra fler. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1894.

4:a Ekerö Centrum

Utgångspris 975 000:Boyta 79,5 kvm, avgift 5.858:-/mån
Adress: Tegelbruksvägen 7F
Visas sön 3/5 14.30-15.30
och mån 4/5 18.00-19.00
Väldisponerad, trevlig gavellägenhet om 4 rok i
mycket gott skick. Centralt belägen invid Ekerö
C. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1898.

Ekerö Träkvista

Utgångspris 3 295 000:6 rok, boyta 129 kvm och biyta 110 kvm
Adress: Fantholmsvägen 5
Trevligt hus med bra utrymen. Entréplan med 4 st
sovrum, kök, matplats och ett stort och luftigt
vardagsrum. Dagis, bussar, träkvista torg, båtplats och båtklubb. Vidbyggt garage.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1716.
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Från starten 1884 till 1919
var Stenhamra den största
leverantören av gatsten till
Stockholms stad. Här fanns
drygt 100 personer som var
sysselsatta med stenhanteringen.
Nedanför
stenbrottet
byggdes
Stenhuggarebyn
upp med bostäder, skola och
handelsbod. Den består av
fem större byggnader och
tre mindre. Här ﬁnns idag ett
femtiotal hyresgäster. Alla är
sommarboende förutom en
åretruntboende i affärshuset.
Fastighetsnämnden fattade ett inriktningsbeslut 2007
som bland annat innebar att
fastigheterna i Stenhamra
skulle säljas. Ekerö kommun
tillfrågades, men var inte
intresserade. I januari 2008
lämnade bostadsrättsföre-

Le^bXicj_lj\k`Jk\e_l^^Xi\Ype
ningen Stenhuggarebyn in
en intresseanmälan att köpa
Stenhuggarebyn. Fastighetsnämnden erbjöd i sin tur föreningen att köpa hela området, inklusive Stenbrottet för
13,2 miljoner kronor.
– Vi hade inte tänkt Stenbrottet från början, men eftersom det ligger på samma
fastighet som Stenhuggarbyn
går det inte att separera, säger
Yvonne Fredriksson som är
ordförande i bostadsrättsföreningen.
Yvonne och hennes familj

har bott här på somrarna i 35
år. Hon har själv ingen anknytning till platsen, men
det ﬁnns fortfarande ett par
boende som är ättlingar till
stenhuggarna. Staden har
inte haft resurser att se om
och sköta området utan det
är främst de boende som tagit
hand om skötseln.
@d`kk\eXm0'$kXc\k väcktes
frågan om att Stenhuggarbyn
skulle kulturminnesmärkas.
Stockholms stad ville göra
det men av, som det hette

”fastighetsekonomiska förutsättningar” ville man för
att ﬁnansiera projektet förtäta och till viss del även exploatera området.
– Det här kändes väldigt
motsägelsefullt, ett byggnadsminne bör ju bevaras
i sitt beﬁntliga skick, säger
Yvonne.
De som bodde här bildade en intresseförening och
lyckades stoppa planerna.
Området blev aldrig kulturminnesmärkt, men några
drastiska förändringar av
området skedde inte heller.
Samtliga hus är bevarade i
nära nog originalskick från
slutet av 1800- talet.
ombildades till bostadsrättsförening 2007, då försäljning av
området kommit på tal.
– Det är bra att det inte
kommer någon utomstående
utan att det är vi som lever
här som tar över. Då blir det
svårare att det skulle hända
något annat. Vi vill bevara
byn som den alltid sett ut, säger Yvonne.
Vad ska de då göra med

@eki\jj\]i\e`e^\e

Stenbrottet, denna nästan
magiska plats som satt igång
fantasin hos många. Bland
annat kan man läsa i Mälaröarnas Nyheter från 1959, att
Evald Berggren, ordförande i
villaföreningen, ansåg att det
skulle kunna bli ett Disneyland i miniatyr.
Några sådana planer har
inte föreningen. Yvonne säger däremot att man provat
med konsertverksamhet för
några år sedan.
– Dalhalla, det nedlagda
kalkstensbrottet i Dalarna är
ju en fantastisk konsertplats,
varför inte ett Stenhalla? Det
är en underbar akustik i Stenbrottet, säger Yvonne.
Planer för Stenbrottet får
vänta, först ska allt bli klart
kring försäljningen. Fastighetsnämnden godkände
försäljningen den 14 april,
i tjänsteutlåtandet står att:
”köpekontrakt håller på att
upprättas, och kommer att
undertecknas snarast möjligt
under april månad 2009”.
Tillträde är planerat till den
1 juli.

wijdk\D
GFC@K@B s Under rubriken
”Årsmöten hos partierna” i
förra numret, kom inte namnen på Ekerömoderaternas
nya styrelse med. På bilden
från vänster: Kjell Öhrström, Eva Laurén, Adam
Reuterskiöld, Klas Johansson, Jill Nilsson, kommunfullmäktiges
ordförande
Inger Linge, ordförande
Ingemar Hertz , Lena Gerby,
kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan, Mats
Ahlbom. Handelsminister
Ewa Björling och Deirdre
Ross är inte med på bilden.

wijdk\{
GFC@K@BsÖpartiets har haft
årsmöte i Uppgårdsskolan i Stenhamra. Förutom
sedvanliga årsmötesärende
diskuterades det politiska
och demokratiska klimatet
i kommunen. På bilden från
vänster: Eva Liljeros, Ylva
Forslid, Inger Blomberg,
Desirée Björk, Oscar Linde,
Ulf Jansson, Tommy Svensson, Anita Enholm, Pia Orre
och Berth Fransson.

<N8C@EEIFJ

Moderat Nytt
Torgmöte med Moderaterna
Kom och diskutera politik i stort och smått
med Ekerö moderaterna.
Inför EU valet kommer vi att finnas på plats i Ekerö och Stenhamra centrum.
När vi nu står inför EU valet är det mer aktuellt än någonsin att föra fram sina
åsikter och vara med och skapa framtidens samhälle, både på Ekerö och i
Europa.
Under maj och juni kommer vi att vara på följande platser
Ekerö Centrum och Stenhamra Centrum




9 maj mellan klockan 11-14
16 maj mellan klockan 11-14
5 juni mellan klockan 16-19

Kom och ta del av lokal och internationell politik!
Hjärtligt välkomna
Adam Reuterskiöld
Vice ordförande

$EMIDEKKARE MÍLAR GËRNA -EN INTE SÍ OFTA
s 5NDERHÍLLSINTERVALLER UPP TILL  ÍR
s /PTIMAL KOMBINATION ALKYDOLJAAKRYL
s (USET SER NYMÍLAT UT UNDER LÍNG TID
s %NKEL ATT ARBETA MED $ROPPAR INTE LËTT ATT STRYKA UT
s (ELT FRI FRÍN LACKNAFTA -INDRE MILJÚPÍVERKAN OCH ENKLARE ATT ARBETA MED
s 4ORKAR SNABBT 'ÚR DET MÚJLIGT ATT APPLICERA TVÍ STRYKNINGAR PÍ EN DAG

Vill du bli medlem?

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

Vi älskar Ekerö
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Vi
bjuder på
korv!

Välkommen till vår trädgårdsdag, vi visar
upp vårt sortiment av trädgårdsmaskiner
och redskap, bjuder på korv med bröd och
för dagen många bra erbjudanden.

Ta med din gräsklippare
så byter vi olja och tändstift medan
du väntar för endast 99:-!
Husqvarna Automower
Automower klipper helt
automatiskt, dag eller natt, i
sol eller regn! Tre modeller
för tomter upp till 3000 m2.
Pris från

19.900:(Automover 220AC)

36.000:-
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– Det ﬁnns en bred politisk
enighet om att Mälaröarnas
Waldorfskola ska erbjudas
att ta över lokalerna från och
med höstterminen, säger Jan
Runesten, ordförande i barnoch ungdomsnämnden.
Beslutet har väckt upprörda

?vCJ8sMi\ei_ifZ_
i\kj]ijkX]jk`e^Xi_Xi
i\[XeY`k`kj`^]Xjkgj`eX
f]]\i%K`[\ei`ee\]iXkk
kXlggbXdg\edfk[\jd
gXiXj`k\ieXfZ_[\fkZbX
jalb[fdXijfd[\jgi`[\i%

Motosåg
MS 181 C BE
Topputrustad, lätt
fritidssåg med STIHL
unika Easy2Start system och STIHL snabbkedjespänning. 2,0 hk. 4,6 kg.
MS 181 C BE 2.890:FS 45 - Bensindriven trimmer
Med bara 4,1 kg är FS 45 en av våra allra lättaste bensintrimrar. Den är lika enkel att använda som att underhålla. Mycket välbalanserad med motorn placerad upptill och individuellt justerbart loophandtag.

8kkj`]]ifieXpå antalet smittade är relativt konstant, även
om smittan får större spridning bland fästingarna, kan

Klippo Comet S GCV
Aluminiumkåpa. Hondamotor 6 HK.
Mulcherklippare med cross-cutkniv.
Framhjulsdrift. 53 cm klippbredd,
klipphöjd 30-60 mm. Lättstartad
motor.

7.750:-

Trimmer

Trädgårdsklipp!
Schweiziska kvalitetsprodukter för
alla typer av beskärningsarbeten.

Mälarö Skydds serviceverkstad
– servar och reparerar dina
trädgårdsmaskiner till fasta priser.

!"!*!&!*+!""!& !#
) ##!+!  ,! 
$+   %%%!"

känslor hos många föräldrar
som inte vill att deras barn
ska gå i Waldorfskola.
– Det ﬁnns en stor grupp
föräldrar som är mycket
missnöjda med beslutet,
medan andra tror att det
kommer att bli bra, säger Camilla Beck-Friis, ordförande
i Hem- och skolaföreningen
på Drottningholmsskolan.
Kritiken mot beslutet och
hur ärendet har hanterats har
resulterat i ett antal åtgärder.
– Nämndkontoret kommer
att få i uppdrag att skyndsamt
undersöka förutsättningarna
för en ny kommunal verksamhet på Lovön, och att

– Eftersom Arbetsmiljöverket kommer förbjuda kommunen att fortsätta hyra ut
nuvarande lokaler i Svartsjö till höstterminen, så var
Mälaröarnas Waldorfskola i
praktiken nedläggningshotad. Stämningen är därför
mycket lättad bland det 100tal föräldrarna på skolan efter
beslutet att man nu kommer
att få hyra den tomma skolbyggnaden på Lovö, säger
Lars Ångström, ordförande i
Mälaröarnas Waldorfskola.
Barn- och ungdomsnämdnen fattar sitt beslut den 5
maj.

bistå de nuvarande eleverna
och 6-åringarna med skolval
inför hösten eftersom allting
har blivit kraftigt försenat,
säger Jan Runesten.
<eepbfddleXc verksamhet

skulle tidigast kunna komma
igång till höstterminen 2010.
De föräldrar som inte vill ha
sina barn i en Waldorfskola
måste därför hitta en annan
plats för dem under det kommande läsåret.
Mälaröarnas Waldorfskola, som sedan länge sökt efter
nya lokaler då deras nuvarande är i mycket dåligt skick, är
glada över beslutet.

CF9v:BC@E;<I

;X^j]i]jk`e^mXZZ`e\i`e^

Mälaröarna är ett av de värst
drabbade områdena när det
gäller de fästingburna sjukdomarna TBE och Borrelia,
och enligt experter på Smittskyddsinstitutet så ökar
spridningen från år till år.
Det kan ha många orsaker,
både förbättrad diagnostik
och klimatförändringar är
tänkbara förklaringar.
Förra året smittades 11 personer av TBE på Mälaröarna
och året dessförinnan 12. Totalt smittades 224 personer
i hela landet under 2008, 24
procent ﬂer än året dessförinnan. När det gäller Borrelia,
som inte är en anmälningspliktig sjukdom till skillnad
från TBE, så hade Ekerö vårdcentral 75 anmälda fall under
2008, mot 91 under 2007,
men då förde de gemensam
statistik med Stenhamra
vårdcentral och befolkningsunderlaget var 20 000 invånare istället för 15 000.

Rider 13 C
Midjestyrd och utrustad med steglös variabel hydrostatisk
transmission. Frontmonterat 94 cm brett Combi klippdäck
med inbyggt bakutkast.
Katalysator kan fås som tillval.

2.190:-
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förklaras med att ﬂer och ﬂer
vaccinerar sig.
– Det viktiga budskapet
är att Mälaröarna tillhör ett
riskområde för TBE-smitta
och boende där bör allvarligt
överväga vaccination, säger
Olof Thilander, distriktsläkare och på Ekerö vårdcentral.
Rekommendationerna om
hur små barn som ska vaccineras har varierat under åren.
– Vaccinet är godkänt att
användas från 1 års ålder. I
Sverige har vi erfarenheten
att det är förhållandevis få
barn i förskoleåldern som
drabbas av TBE, och barn under 7 års ålder får i allmänhet
en lindrigare sjukdom än vi
vuxna. Vaccinationsindikationen är således mindre för
förskolebarn och mycket liten för barn under 3 års ålder,
säger Olof Thilander.

Öregrund
Östhammar
Singö

Fall som med stor sannolikhet smittats
inom Stockholm, Södermanland och
Uppsala län under de senaste åren
är markerade
Hallstavik

1 fall

Arholma

5 fall

UPPSALA
Norrtälje

Rådmansö

Enköping
Sigtuna

Blidö
Ljusterö

Möja
Adelsö
Strängnäs

Djurö
Stockholm

Mariefred

Ingarö

Huddinge

Nykvarn

Järna

Ornö
Ösmo

Hölö

Flen

Gnesta

Runmarö
Nämdö

Södertälje

Muskö

Mörkö
Utö

<b\i mi[Z\ekiXc erbjuder

för sjätte året i rad vaccinationer i den buss som kommer
att stå placerad vid ICA Nära
i Nyckelby och ICA Supermarket i Tappström under
ett antal helger under april,
maj och juni i förhoppningen
att så många mälaröbor som
möjligt ska vaccinera sig. I år
ﬁnns det gott om vaccin och
ingen riskerar att bli utan.

Trosa
Lisö

Nynäshamn
Nåttarö

Torö
Nyköping

Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting 2009

www.smittskyddsenheten.nu
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=vI@E>J{sEn anställd på Färingsöanstalten får JO-kritik för
en kommentar som fällts till en fånge efter ett tandläkarbesök.
Kriminalvården region Stockholm gör bedömningen att en
kriminalvårdstjänsteman alltid ska agera på ett professionellt
sätt och behandla de intagna med aktning för deras människovärde och förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med vistelse i anstalt.
®

=vI@E>J{sFångarna på kriminalvårdsanstalten Färingsö vill
kunna färga eller tona håret. Åtta fångar skriver därför en anmälan till JO där de protesterar mot reglerna på anstalten som
de menar förbjuder dem att kunna färga håret. Enligt fångarna
är detta en viktig fråga för deras självkänsla och mående.
®

Nyheter & information från våra församlingar

nr 7 2009

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Tisdag 28/4
Klockargården, Lovö
19.00 ”Blommande sköna dalar”
Sjung vårsånger tillsammans med
Leif Asp med musikanter
Servering

Onsdag 29/4
Ekebyhovskyrkan ”Arken”
19.00 Mässa
Christer Kivi

Söndag 3/5
Adelsö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst:
Daniel Fogelqvist
Ekerö Hembygdsgård
11.00 Temamässa, söndagsskola
Staffan Eklund,
Nybörjarkören, dir: Klara Valkare
Lovö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Jonas Gräslund

Onsdag 6/5
Ekebyhovskyrkan, Arken
19.00 Mässa
Staffan Eklund

Söndag 10/5
Pilgrimsvandring Adelsö kyrka
– Munsö kyrka
9.00 Start från Adelsö
Anmälan senast 4 maj
Munsö kyrka
16.00 Pilgrimsmässa
Svän Fogelqvist
Ekerö Hembygdsgård
11.00 Gudstjänst
Jonas Gräslund
Lovö kyrka
11.00 Familjegudstjänst
Staffan Eklund, Marie Björnvad
Ekerö och Lovö barnkörer
dir: Helena Hansson och Klara
Valkare
Söndagsskolan
Efter gudstjänstens slut:
Grillfest med sång och lekar vid
Klockargården
Kyrkradion 101,4
lördagar 12-13

Lastbilar på rad– nya lokaler på väg
När det här skrivs kommer
de första lokalerna till Ekebyhovskyrkan på plats.
Kanslilokalerna skakar när
den första modulen sätts på
plats – lite av taket måste
kapas av först.
På några få dagar kommer den
yttre miljön runt Ekebyhovskyrkan att förändras.
Huskropparna sätts på plats,
till stor del färdiginredda. De
första modulerna som anlände
är nog så viktiga – nya toaletter och kapprum. På tur i nästa
långtradare kommer en ny entre
till kyrkobyggnaden, och sedan
kommer lokalerna på rad ...

Återinvigningen av
Ekerö kyrka försenad
Den 31 maj blir det Blomningsfest i Ekerö kyrka – men ingen
återinvigning – den blir istället
den 23 augusti.
Förseningen kommer inte att
påverka inplanerade bröllopseller dopgudstjänster.
Under sommaren kommer det
också att vara sommarkyrka
och musik i sommarkväll, så det
finns många chanser att se och
njuta av den vackra kyrkan.
Anledningen till den uppskjutna invigningen är att all
inredning i sakristia och vapenhus inte kommer att vara klar,
och man vill att kyrkan ska vara
helt färdig innan invigningsgudstjänsten. Det innebär att
återinvigningen får vänta tills
efter semestermånaden.
Text: Marianne Abrahamsson
Foto: Olle Lilliesköld

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

PASTORATSRESA

PILGRIMSVANDRING

STRÄNGNÄS/TAXINGE

Sjung vårsånger
tillsammans med

från Adelsö hembygdsgård till Munsö
kyrka

Leif Asp med musiker

Kostnad: 125:- inkl lunch
Ta med matsäck till en paus

servering
FOLKMUSIK PÅ TRE MAN

Rolf Jidell m ﬂ
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud

En vilsam vandring i vårens och
växandets tid

Tisdag 28/4 kl 19.00
i Klockargården, Lovö

ANMÄLAN: senast 4 maj tel 560 387 00

för daglediga till

Kostnad: 100:inkl lunch, buss och guidning
Bussen avgår från Munsö färjeläge 8.35
upphämtning Ekebyhovskyrkan
och Drottningholm
Åter Munsö ca 16.30
ANMÄLAN: senast 4 maj tel 560 387 29

Söndag 10/5 kl 9.00-16.30
från Adelsö till Munsö

Torsdag 14/5
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ÉEXkkC8EÉgY`Yc`fk\b\k
av vardag och skola under
den ljusa delen av dygnet berättar de att de kör sin LAN
under helger och lov.
Några av killarna är med i
föreningen Ekerövarna.
– Föreningen kom på tanke
i början av 2003. Då hade vi
spelat rollspel i ett år. Vi ville
utvecklas och komma i kontakt med ﬂer spelintresserade personer, berättar Martin
Bergqvist som är en av styrelsemedlemmarna.
=i\e`e^\e i i\^`jki\iX[

EXkkC8EgY`Yc`fk\b\k`<b\iZ\ekildYc\mcpZbXk%*,le^[fdXibfdfZ_jg\cX[\le[\ieXkk\e%
=FKF1C@E;8JGFCyE
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jXkkcfbXckekm\ib%;Xkfi\i
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Från klockan 22 på måndagskvällen till klockan 10 på tisdagsmorgonen stod Ekerö
bibliotek till spelande ungdomars förfogande.

Ekerö biblioteket ter sig helt
annorlunda när jag stiger in
klockan åtta på tisdagsmorgonen. Den enda ljuskälla
som ﬁnns är datorernas och
skenet från en ﬁlm som visas
i ett hörn. Framför den lilla
ﬁlmduken sitter ett gäng killar uppkrupna i bibliotekets
fåtöljer, intill sitter fortfarande några och spelar framför
datorerna.
– Det har varit en jättelyckad natt, berättar biblioteksassistenten Sophie Wal-

lebo. Det var hon som kom
med idén att hålla NattLAN
på biblioteket. Tillsammans
med Linda Spolén, bibliotikarie på Träkvista skolbibliotek har hon ordnat internetanslutningar redo för 46
deltagare, projektorer, TVspel och ett café för den som
behöver en paus.
De har också själva slagit
sig ner och spelat mot killarna och lyckats vinna en del
strider under natten.
– Vi har nog ändrat kil-

larnas inställning till hur en
bibliotekarie är, säger Linda
skrattande.
Sophie berättar också att
en kille fått inspiration till att
skaffa ett lånekort på biblioteket.
B`ccXieX`]kca\ieX är också
nöjda med natten, även om
det i det här fallet bara blir
en natt. I vanliga fall brukar
LAN- träffar pågå ﬂera nätter
i rad.
När jag frågar hur de klarar

hos Sverok (Sveriges rolloch
konﬂiktspelförbund)
sedan 2003 och har idag närmare 30 medlemmar.
– Majoriteten av våra medlemmar är killar. Att få med
ﬂer tjejer i föreningen är
något vi i styrelsen ständigt
strävar efter. Men det verkar
som om spelande är något
som i första hand tilltalar killar, säger Martin.
Förutom samarbetet med
biblioteket och med Ekerö
kommun, som gett dem tillgång till alla skolmatsalar,
har de arrangerat sina evenemang på egen hand. De har
länge försökt få en fast lokal
men än så länge utan framgång.
Vad är det då som gör LAN
så speciellt?
– LAN gör datorspelande

till något socialt där man
kan träffas och umgås med
likasinnade personer. Ekerövarna är en spelförening som
främjar alla typer av ”icke
kommersiellt spelande”, berättar Martin och fortsätter:
– Vi är mycket måna om
att medlemmarna bidrar till
verksamheten. Alla förslag är
bra och vill någon arrangera
något själv, har vi bra system
för att göra det.
Hur ser det ut för framtida
LAN- nätter på biblioteket?
– Det har verkligen gett
mersmak, så det kommer att
bli ﬂer LAN och med största
sannolikhet kommer det att
hålla på under ﬂera nätter
i sträck, säger en trött men
nöjd Sophie Wallebo.

<N8C@EEIFJ
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SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA TELEFON 08-807600
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

EKERÖ TAPPSUND - BEKVÄM SJÖNÄRA MILJÖ
Mycket vacker, välkomnande villa med genomtänkt planlösning. Vardagsrum med dubbeldörrar
ut mot rejäl uteplats i S/V-läge. Funktionellt, trivsamt kök med hög standard. Ljuset strömmar
genom fina fönster av olika karaktär och storlek i hela huset. 4 sovrum och allrum på övre plan.
Nära bad- och båtliv med egen bryggplats, skogs- och ängsmark. Bra kommunikationer. Carport.
PRIS: 5 250 000 KR/BUD BOAREA: 171 ANTAL RUM: 7 ROK BYGGÅR: 2000 TOMTAREA: 1 663 KVM
ADRESS: HAGARINGEN 9 VISAS: SÖN 26/4 15.00-16.00 OCH TIS 28/4 18.00-18.45
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VILLATOMT ADELSÖ HALLSTA
Förverkliga villadrömmen till våren!
Plan villatomt om 2 081 kvm i natuskönt
läge nära vacker badvik. Soligt ostört läge.
Perfekt som komplement- eller åretruntboende. 2 km till mataffär, ca 5 km till
Adelsöfärjan. Ring för visning!
PRIS: 725 000 KR/BUD ADRESS: HALLSTAVÄGEN 56
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S¹%URPPDSODQ

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

Ekerö Skärvik

Ekerö Väsby

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.

2-plans villa i souterräng om totalt 205 kvm, 7 rok varav 5 sovrum. Härligt ljusinsläpp från stora fönster i
vardagsrummet. Visst inre renoveringsbehov. Härlig trädgård med mycket växter och fruktträd, det finns även ett
antal fågelholkar som är bebodda. Vetter mot skogsdunge, mycket barnvänligt. Garage och trädgårdsbod. Närhet
till buss, skola, dagis m.m.

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

0 Boarea: 170 + 34 kvm
0 Utgångspris: 3.650.000 kr
0 Tomt: 1.183 kvm Trädgårdstomt.

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

Besiktigad

0 Väsbyvägen 7
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Lena Falck 070-759 59 97

Besiktigad

Färingsö Stenhamra

Ekerö Stenhamra

Härlig 1,5-plans villa i genomgående mycket gott skick. Helt nyrenoverat kök med stor matplats och öppen
planlösning mot vardagsrum med braskamin. Utgång till solig uteplats och trädgården. 5 bra sovrum och två
badrum varav ett m bubbelbad. Nytt yttertak, nya fönster och ny fasadpanel. Garage med förrådsdel. Uppvuxen
trädgårdstomt med fina planteringar och stor gräsyta för aktiviteter. Omtyckt och efterfrågat läge i Stenhamra.

Enplans villa med källare, visst renoveringsbehov. 4 rum och kök varav 3-4 sovrum. Helt källarplan med bl.a
gillestuga och gott om förådsutrymmen. 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.

0 Boarea: 140 kvm
0 Utgångspris: 2.650.000 kr
0 Tomt: 769 kvm Plan trädgårdstomt

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

0 Havrevägen 2
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

0 Karlslund
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Lena Falck 070-759 59 97

Besiktigad

Besiktigad

Ekerö Gräsåker

Ekerö Väsby

Fint renoverat radhus med en totalyta om 172 kvm. Stort ombyggt kök, renoverat -08. 3 bra sovrum samt 2
extra sovrum med fönster i källaren, där även extra dusch med bastu och tvättavdelning finns. Genomgående
mycket bra skick. Garage i länga. Omtyckt och efterfrågat område med endast en kort promenad till skola, dagis
samt fina naturområden med motionsspår och vandringsleder.

Välplanerat radhus med två insynsskyddade uteplatser. 5 rok varav 4 sovrum. Fräscht kök med sittplats för 6
personer. Stort ljust vardagsrum med utgång till uteplats. Yttre förråd och garage i länga. Omtyckt barnvänligt
och efterfrågat område med bara några minuters gångväg till skolor, daghem och buss.

0 Boarea: 116 + 58 kvm
0 Utgångspris: 2.250.000 kr
0 Tomt: 179 kvm plan trädgårdstomt
0 Gräsåkersvägen 15C

0 Visas sön 26/4 15:00-16:00
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

0 Boarea: 125 kvm
0 Utgångspris: 2.100.000 kr
0 Tomt: 179 kvm

0 Hampvägen 5
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Lena Falck 070-759 59 97

4:a Ekerö Björkudden

3:a Ekerö Björkudden

4:a Ekerö Brunna

Ekerö Älvnäs

Centralt beläget i ett attraktivt o lugnt område ligger
detta välplanerade Brf-radhus om 4 rum o kök varav 3
sovrum. Hörntomt med nybyggd stor altan i syd-ost.
Visst inre renoveringsbehov. Förråd i anslutning till
huset och garage i länga. Daghem o skola i området.

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.

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.

0 Boarea: 111 + 7 kvm
0 Utgångspris: 1.750.000 kr
0 Avgift: 4.275 kr/mån inkl VA, kabel-tv o garage
0 Björkuddsvägen 68A
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

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

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.
0 Utgångspris: 1.800.000 kr
0 Tomt: 1.001 kvm Natur/Trädgårdstomt
0 Domherrevägen 39 A
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Inför vårpropositionen aviserade regeringen ett tillfälligt tillskott till kommunerna med totalt 17 miljarder
kronor under 2010-2012.
Statsbidraget ger Ekerö
kommun ett tillskott på
närmare 32 miljoner kronor

för de tre åren. Satsningarna
fram till 2012 ska underlätta
för kommunerna och landstingen att klara jobben och
välfärden.
Det är dock tuffa tider
med strama budgetar som
väntar. Krav på effektiv
verksamhet i kommunen
och landstinget kvarstår och
är på grund av ﬁnanskrisen
nödvändigt för att hushålla
med skatteinkomsterna.
– Vi är givetvis glada över

ÉM`bXe`ek\lk\$
jclkXY\jgXi`e^Xi
`miXfc`bXm\ib$
jXd_\k\iÉ

att regeringen nu tillför
kommunerna
ytterligare
statsbidrag för de kommande åren. De 13,1 miljoner kronor som kommer för

nästa år är nödvändiga eftersom vi ser kraftigt minskade skatteintäkter. I nuläget ser det ekonomiska läget
mycket dystert ut och vi kan
inte utesluta besparingar i
våra olika verksamheter eftersom intäkterna faller dramatiskt. Det innebär att det
kommande budgetarbetet
blir svårt och tufft och kan
innebära uppsägningar av
personal, säger Peter Carpelan (M).

– Tillskottet är välkommet,
säger oppositionsrådet Ulric
Andersen (S), men han hade
gärna sett att stödinsatserna
inträffat i någon del redan
2009.
– När det inträffar först
nästa år, kan det vara en
händelse som ser ut att vara
en tanke, att det råkar vara
valår 2010, säger Ulric Andersen.

konjunkturen. Införandet av
euro runt om i Europa påverkar oss också genom att varor
från vissa länder blir dyrare
och då säljer vi bättre av våra
egenodlade växter.

¢¢¢¢

MX[kifi[lXkk[\kY\ifig
Xkk dee`jbfi e[ jXkjXi
g ki[^i[\e kifkj [c`^X
k`[\i6
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%%%`ki[^i[\e#
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– Hittills i år har vi inte märkt
något annat än att vi får

Ifc]>ljkXmjjfeg>ljkXmj_`cc=fkf1Cf9Zbc`e[\i
många ﬂer arbetssökanden
och att de kommer från alla
möjliga branscher.

– När det gäller växtförsäljningen så märker vi mer av
väderförändringarna än låg-

– Kanske är det så att om
man inte har råd att åka utomlands så vill man ändå ha
det ﬁnt hemma i trädgården,
och man får ganska mycket
för pengarna när man köper
växter.

=vI@E>J{sJi`CXebX
]X[[iXid\[@id^Xi[BX`j\i
`kk\eiel_\ddX\]k\i
eel\ei\jX%@ejXdcX[\
g\e^Xi]ie<b\iYfieX
^`Zb`ik`cc\ec\b[X^`\e
ea\jgXibd\[bXilj\cc\i
d\[d\iX]iYXie_\dj$
YXie%

– Att variera metoderna hela
tiden. Vi har själva provat allt,
och det mesta fungerar under
en period och sedan vänjer de
sig och då måste man prova
något nytt. Pröva cd-skivor,
ljud och lukter, men växla efter ett tag.

Efteråt bjöds det på catering
då barnen ﬁck äta sig mätta.
Flickorna dansade och sjöng
efter maten.
Skå skola har samlat in
pengar via FN-dagen med
loppmarknad. Färentuna och
Stenhamra skola har också
samlat in pengar och den
totala summan blev 15.000
kronor.
Pengarna kommer att ge
barnhemmens 150 barn bröd
i 8 månader, väljer de att inte
ge dem bröd varje dag kommer pengarna att räcka i ett
helt år.
De fruktpengar som tre
killar i Stenhamra samlat in
då de sålt sina gamla leksaker, gick till röda äpplen till
alla barnen. Många av barnen
hade aldrig ätit ett äpple förut.
För de pengar som två ﬂickor
i Stenhamra tjänat in på att
sälja smycken, ﬁck barnen på
Fatima Pree school både äpplen och mjölkpulver.

CF9v:BC@E;<I
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CpZbX[
`ejXdc`e^

är omtyckta och går ganska
fria från rådjuren. Bärbuskar,
grönsaker och fruktträd är
också populära, många vill
kunna försörja sig själva med
frukt och grönt under en del
av året.
MX[ii\kjYjkXk`gjdfk
i[ali6

?lij\ii\kjki\e[\ilk6

– Vackra, gammaldags rosor

De^Xd`jjXi\ijkke`e^
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JBwsEn elev vid Skå skola har konstaterats vara smittad av
TBC och har vårdats på sjukhus under en tid, men uppges nu
vara på väg att tillfriskna.
– Berörda elever och lärare på skolan har blivit testade av
Smittskyddsenheten och ingen visar tecken på smitta. Ett
nytt prov kommer att tas i den här veckan för säkerhets skull,
säger Cajs-Marie Waldstam, rektor på Skå skola.
Lungsjukdomen TBC är mycket ovanlig i Sverige och behandlingsbar med antibiotika.

={I<K8> s I Svenskt näringslivs senaste mätning av företagsamheten i landets kommuner, hamnar Ekerö kommun
på tredje plats av Stockholms läns kommuner. Antalet kommuninvånare som har f-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag, är 19, 6 procent. I Sverige som helhet är motsvarande
siffra 11,6 procent och i Stockholms län 14,5 procent. Andelen
företagsamma kvinnor är 30,5 procent och riksgenomsnittet
28,3 procent.

?\c^jbXkk\em`jXjgdlj\ld

8e_i`^Xe\bXj\ijkke`e^

?<C>{sHelgöskatten upptäcktes 1961. Den är mellansveriges största kända guldmyntskatt och vittnar om mälardalsbornas nära förbindelser till Romarriket.
Hela skatten visas nu i Stockholms länsmuseums utställning ”Skuggan av en man”, där också en rekonstruktion av
en 1500 år gammal gravkammare, en så kallad kammargrav,
visas. Utställningen pågår till och med 16 augusti.

JM8IKJA{sAnhöriga till en ihjälskjuten man i Svartsjö nekas helt brottskadeersättning av Brottsoffermyndigheten,
(BOM). Detta eftersom den ihjälskjutne mannen hade ett
kriminellt förﬂutet och att han sannolikt blev i ihjälskjuten i
samband med en uppgörelse i kriminella kretsar. BOM bedömer att han på grund av sin kriminella verksamhet utsatt sig
för ökad risk att bli skadad.

Hittills har färre än 6000 personer i hela landet ansökt om så
kallad steglös avräkning.
– Vi uppskattar att åtminstone 30 000 personer borde skicka
in en ansökan, säger Bertil Thorslund, analytiker vid försäkringskassan, till Nyhetsbyrån Siren.
Enligt Bertil Thorslund är många av dem som inte sökt personer som tidigare arbetat trots att de hade sjukersättning, enligt de regler som gällde då.
Det låga antalet ansökningar handlar alltså om okunnighet
om de nya reglerna.
– Från och med årsskiftet måste de skicka in en ansökan om
att få jobba, så var det inte tidigare.
De nya reglerna gäller för personer som beviljats sjukersättning före juli 2008. De personer som inte ansöker riskerar att
förlora sin ersättning och kan bli tvungna att betala tillbaka de
pengar de fått.

VI SÄLJER

JORD

TILL DIN TRÄDGÅRD
Fyllnads-, Planterings- och Anläggningsjord

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

HiZc]VbgV@jc\hWZg\V
Priserna gäller endast hos Coop Konsum Stenhamra och Kungsberga 27/4-3/5, 2009 eller så långt lagret räcker.
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I Stenhamra kan du ta ut pengar:
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(Endast lotter)
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Från början hette de Ekerö
Swängsexa, det lite kungligare namnet Ekerö Royal
Jazz tog de 1982 med anledning av att kungafamiljen
bosatte sig på Drottningholms slott.
Jazzbandet bildades redan
1972 och spelade då på Lions
konst- och kulturevenemang i Tappströmskolan.
– Vi har som tradition att
alltid spela på Lions caféer,
berättar Lars-Erik Eriksson
som varit med från början.
Det var gitarristen Anders Danielsson som tog
initiativet till gruppen från
början. Anders är inte längre
med då han drabbades av en
stroke för ﬂera år sedan. Ett
par av ursprungsmedlemmarna har också gått bort.
Kvar ﬁnns däremot pianisten Lennart Odlinder som i
år fyller 86.

– Vi brukar skryta med vår
höga medelålder. Vi tror att
vi är kanske det band med
den högsta medelåldern av
något band i Sverige. Vår vibrafonist Bosse Callström,
som för övrigt är Putte
Wickmans gamla vibrafonist, är 83 år, fortsätter LarsErik.
Själv tillhör han den yngre
skaran i bandet tillsammans
med Pelle Karlsson och Hans
Karlsson, som alla fyllt 73 år.
Le[\i i\e jfd ^kk har
mycket hänt för gruppen.
1980 konserterade de tillsammans med andra lokala musikgrupper i Ekebyhovsparken. Syftet var att
försöka påverka kommunen
att köpa Ekebyhovs slott och
att det bland annat skulle användas som träffpunkt och

ÉM`YilbXijbipkX
d\[mi_^X
d\[\cc[\iÉ

CXij$<i`b<i`bjjfe_Xi_Xi
mXi`kd\[]ieYiaXe%

Eld\iX blir det på sin höjd

;\e * dXa på Ekebyhovs
slott är trombonisten Torgny Nilsson gästartist.
– Jag skulle vilja säga att
Torgny nog är en av världens bästa trombonister,
men han har aldrig gjort sig
ett namn tyvärr, säger LarsErik.
De övriga deltagarna denna söndag blir Lars Burman
som ersätter Pelle Karlsson på bas, Hans Carlsson
på trummor, piano Lennart
Olinder, Bosse Callström
vibrafon och så förstås, LarsErik Eriksson på klarinett.

någon gång i månaden eller
varannan månad som grup-

<N8C@EEIFJ

kulturcentrum. Året därpå
beslutade kommunen att
köpa slottet.
Under många år höll
Ekerö Royal Jazz vår- och
höstkonserter på slottet med
gästartister som Arne Domnérus, Nanni Porres, Carli
Tornehave, Bo Setterlind
för att nämna några. 1995
tilldelades Ekerö Royal Jazz
Ekerö kommuns kulturstipendium.

Ny sotare på Ekerö
Ekerö kommun har genom Södertörns
brandförsvarsförbund handlat upp en
ny sotarentreprenör på Ekerö. Den
nuvarande entreprenörens avtal upphör
den 30 juni 2009.
Den nya entreprenören är Ventilation och
Sotningstjänst i Norden AB. Södertörns
brandförsvars uppgift är att välja den entreprenör som vi tror kan utföra jobbet på
bästa sätt för dig som kommuninvånare.

Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar
för räddningstjänsten i
Botkyrka, Ekerö, Haninge,
Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje
och Tyresö kommun. Våra
medlemskommuner har
drygt 450 000 invånare och
vårt uppdrag är att skapa en
säker och trygg miljö inom
vårt verksamhetsområde.
Vi är ca 500 anställda i organisationen som har både
heltids- och deltidskårer
samt brandvärn.

pen ses, men det betyder
inte att de inte är igång övrig
tid.
– Vi är som sagt ålderstigna
men det gör ingenting i den
här världen, säger Lars- Erik.
De ﬂesta av oss är medlemmar i andra band. Jag är med
i tre band just nu – Jazzdoctors, Happy Old Highlanders och Ekerö Royal Jazz,
fortsätter Lars-Erik och tilllägger: sedan vikarierar man
här och där i olika band.

>cX[Xjk`g\e[`Xk\i]ieDlejmmjkl^X%

Jk`g\e[`ldk`ccmmjkl^X
DLEJ{s=i\e`e^\e
JkfZb_fcdj?Xe[mmXi\
[\cXiic`^\elk\kkjk`$
g\e[`ld%@i^`Zb[\kk`cc
Dlejmmjkl^X%
Stipendiet består av diplom
och en summa pengar till
någon förtjänt person eller
grupp som gjort insatser för
att främja vävningen. Munsö
Vävstuga tilldelades stipendiet med följande motivering: Munsö vävstuga verkar

framgångsrikt för vävning
av god kvalitet. Välbesökta
och ﬁnt arrangerade utställningar vartannat år låter en
större allmänhet få uppleva
de vävar som producerats i
vävstugan. Munsö vävstuga
sprider vävkunskap till skolans elever genom att alla
fjärdeklassare i Munsö skola
får komma till vävstugan och
prova på vävning.
<N8C@EEIFJ

Milkjkcce`e^gjcfkk\k
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@[Xi#k\ok`c#dce`e^XifZ_
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jcfkk%
Mia Idar arbetar med textiltryck, måleri, skulptur och
textila bilder. I textiltrycken
arbetar hon fram bilder med
tyg och textilfärg. Inom
skulptur arbetar hon mycket
med textil i olika former. I

hennes
verk
ﬁnns
också
kombinationen
textil
och sten. Hon jobbar också
med metalltråd, både i form
av nät och i virkade former
där ljuset blir en viktig
ingrediens.
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Våren är här och vi passar på att rensa
lagret bland våra Kolgrillar. Välkommen att
fynda bland Barbecooks kvalitetsgrillar!
27-30 april
kl 8-16

Bryggavägen 117
obs! Vi kan inte ta kort

I den upphandling som gjorts, i enlighet
med lagen om offentliga upphandlingar,
är Ventilation och Sotningstjänst i Norden
AB det företag som bäst motsvarat de
krav som vi ställt.
Om du har frågor kontakta:
Södertörns brandförsvarsförbund
Peter Juhlin, tfn 08-721 22 10
e-post: peter.juhlin@sbff.se
Ventilation & Sotningstjänst i Norden AB
Patrik Isestad, tfn 08-583 576 80
e-post: patrik@vsnab.se

<N8C@EEIFJ

Barbecook har kortat ner
tiden att få en bra glödbädd med hjälp av Quickstart systemet. Det innebär att det räcker med 2-3
sidor tidningspapper för
att tända grillkolen. Och
det tar endast 15 minuter
för att få en glödbädd.

Miljövänligt, ingen
tändvätska behövs!
Var rädd om dig.

Södertörns brandförsvarsförbund
www.sbff.se l Tfn 08-721 22 00
www.bony.se • tel 08-560 310 70

Komplett däckservice
med däckhotell
Personbil – Lastbil – MC – ATV

Sommardäcksdax

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

www.guson.se/ekero

CONTINENTAL

PIRELLI

195/65-15V ........................... 775:-

185/65-15T

PREMIUM CONTACT 2

205/55-16V ........................ 1040:215/55-16V ........................ 1525:225/45-17V ........................ 1495:225/40-18W ........................ 1895:-

185/60-14

195/65-15H
215/55-15W
225/55-16W
DOT 05-06

P6 .................... 425:P4 Cint. ........... 545:-

P6 .................... 545:-

P6000 ........... 1125:P6000 ........... 1195:-

+ytterligare 20-talet dimensioner

08-560 32610
Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

www.guson.se/ekero

Adress: Bryggavägen 106

Månadens

SPECIAL
205/55-16V
Dunlop Sportmaxx
................ 1150:225/45-17Y
Good Year Exc.
................. 1295:235/40-18W
Wanli S1088
.................. 650:-

Kom in och kolla
vårens nyheter
Mäklarhuset Ekerö
3OPHIA ±KERMAN         s
*OHAN 3IÚNËS         s
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO s

BESIKTIGAD

BESIKTIGAD

Färingsö - Färentuna
PRIS/BUD: 4 250 000 kr
BOAREA: 181 kvm + 53 kvm
ADRESS: Ilända gårdsväg 11

Färingsö - Sånga kyrka
MÄKLARENS BESKRIVNING: Nu säljs Ilända gård med anor från
 TALET %TT UNDERBART BOSTËLLE HÚJT ÚVER DET VACKRA -ËLARÚLANDSLANDSKAPET MED UTSIKT MOT &ËRENTUNA KYRKA )NBËDDAT AV SYRÏNER PÍ
STOR PARKLIKNADE TOMT OM   KVM 4VÍ ËLDRE BOSTADSHUS OM CA
  KVM FÚRRÍDSHUS %TT TILLFËLLE FÚR RËTT KÚPARE ATT ÍTERSKAPA
GÍRDENS FORNA PRAKT 'ENOMGÍENDE RENOVERINGSBEHOV

PRIS/BUD: 6 000 000 kr
BOAREA: 190 kvm + biarea 42 kvm
ADRESS: Sånga Prästgårds väg 19

MÄKLARENS BESKRIVNING: Något utöver det vanliga! Idylliskt sjöNËRA LËGE MELLAN KYRKAN PRËSTGÍRDEN OCH )GELVIKEN 6ILSAM VACKER UTSIKT ÚVER HËSTHAGAR OCH VËLSKÚTT ODLINGSMARK %TT MYCKET VËLBYGGT ENPLANSHUS I BRA SKICK DËR STOR OMSORG HAR LAGTS VID VAL AV
MASSIVA MATERIAL "YGGT   KVM  KVM GARAGE OCH FÚRRÍD SAMT SKRIVARSTUGA OM CA  KVM 6ATTENBUREN GOLVVËRME LÍGA
DRIFTSKOSTNADER

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

2.548

Service av båtmotorer, traktorer
och trädgårdsmaskiner
Vi utför service på:
s "ÍTMOTORER  OCH  TAKT
s 4RAKTORER
s 4RËDGÍRDSMASKINER
s -OPEDER

Ring oss
08-560 422 38
eller gå in på
www.lemag.se

&ÚRSËLJNING AV NYA MASKINER
4 EX (USQVARNA ÍKKLIPPARE
+LIPPO GÍKLIPPARE
-OPEDER OCH MOPEDBIL

på!
Passa din
Serva dare!
or
utomb

2ING !NDERS ELLER -ICKE    
-ASKINERNA LËMNAS TILL ADRESS )LËNDA INDUSTRIOMRÍDE &ËRENTUNA
(ÚGER KYRKAN MOT "JÚRKVIK &ÚLJ SKYLTNING MOT MASKINSERVICE

Välkommen till öppet möte om det
planerade särskilda boendet i Stenhamra!
Kommunstyrelsen har fattat beslut om lokalisering av det planerade
särskilda boendet i Stenhamra till den s k Söderströmska tomten. Vi
bjuder nu in till information om aktuellt beslutsläge och om det fortsatta arbetet.

TID: Måndagen den 4 maj kl. 19.00-20.00
PLATS: Stockbygården, Klyvarestigen 1, Stenhamra

Välkomna!
Staffan Strömbäck,
Socialnämndens ordförande

Ekerö Vårdcentral
söker
Sjuksköterska/Distriktssköterska
för semestervikariat under
juli-augusti
För ytterligare information kontakta:
Marie Ragnartz, tel 560 375 24,
marie.ljungqvist@ptj.se

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

an hade tidigare blivit utsatt för ”förhör” och nu
skulle ”domen” avkunnas. Åklagare och domare var
ordföranden i kyrkorådet kyrkoherden Anders Öller.
Av det gulnade protokollsutdraget som jag hittade på
Landsarkivet i Uppsala framgår bl.a. att brottet består i att Anders
Gustaf lämnat den ”rena Evangelistiskt Lutherska kyrkan och hyllade Baptisternas trossatser”. Och att han ” i sitt hemvist föranstaltat sammankomster der sådana lärosatser förkunnats, de der haft
till följd söndring i kyrkligt hänseende, förakt för den allmänna
Gudstjänsten samt split och oenighet det husliga lifvet.”
Kyrkorådets dom blev att Anders Gustaf ”icke må sådana sammankomster föranstalta eller sitt hemvist dertill uplåta”.
Anders Gustaf var 35 år och hade svepts med i den baptistiska
väckelsen. Han var arg och inte rädd för kyrkoherden. Det han och
kamraten riktar in sig på är att de inte fick någon besvärshänvisning (dvs. hur man överklagar). De överklagar detta beslut först
till domkapitlet i Uppsala och sen till Kungl. Maj:t. Men besvären
avvisas. Vad som händer sen vet jag inte i
detalj. Kyrkorådets protokoll från en stor
del av 1800-talet är bortslarvade. Detta är en
skandal i sig.
Men från annat håll har jag fått veta att
Anders Gustaf dömdes av kyrkorådet till 50
Riksdaler i böter – en jättelik summa för en
fattig torpare. Hur han lyckades betala vet
jag inte. Men baptisterna trotsade förföljelserna. En baptistförsamling växte fram
på Adelsö som byggde missionshus i både
Charlottenlund och Gredby. De hade som
mest ett 30-tal medlemmar. Men många
som inte var medlemmar kom också på
mötena och de hade en stor söndagsskola.
Församlingens medlemmar var fattiga. Men de var skötsamma,
nyktra och sparsamma. Baptisterna på Adelsö var en liten del av det
nya och demokratiska Sverige.

9ifkk\k1
Xe[Xbk\i
`_\dd\k

M

an kan läsa i protokollen från domkapitlets visitationer av församlingen hur kyrkan förfasar sig
över baptisterna på ön. Baptisterna betecknas som
separatister och sekterister. En terminologi som ger obehagliga associationer. Så sent som 1893 kritiserar man baptisternas populära
söndagsskola som sprider villoläror till barnen.
Det s.k. konventikelplakatet (förbudet mot andakter i hemmet) avskaffades 1858 sägs det. Men i riksdagen såg präster och
biskopar till att kyrkoråden skulle få fortsätta med sina trakasserier.
Så skedde alltså på Adelsö 1866. Långt in på 1880-talet förföljdes
baptister runt om i landet. Religionsfriheten kom långsamt.
Jag måste erkänna att jag kände ilska när jag i de gamla dokumenten kunde se hur statskyrkan betedde sig. Men självfallet har
de som är verksamma i dagens kyrka inget ansvar för detta. Sverige
var ett odemokratiskt land. Och Statskyrkan var sedan århundraden förtryckets redskap. Friheten var på väg. Men det fick inte
kyrkoherde Öller uppleva. Han blev överkörd och dog 1873.
Den slutsats man ska dra är att vi bör värdesätta dagens frihet
att tro på vad vi vill. Det är alltså inte så länge sen människor på
Adelsö och på andra håll förföljdes för sin tro.
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Kulturens övärld

Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se evenemangskalendern på www.ekero.se/evenemangskalendern

Lördag 4/4-8/5
Inka Plengier – Måleri
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C
Lördag 25/4 kl 12-16
Ekebyhovs slott
Café: Nya Moderaterna
Program: 14.00 Glad tradjazz med Poison Mixers
från Bromma
Galleri: Annika Alm Skulptur ”Människor och djur”
Keathy Ericsson-Jourdan Textiltryck - Måleri – Emalj
Söndag 26/4 kl 12-16
Ekebyhovs slott
Café: Rädda barnen Ekerö
Program: Alla barns dag - Ekerö Kulturskolas
elever medverkar - aktiviteter ute och inne
Galleri: se lördag 25/4
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
Måndagar 27/4 kl 18-19.30
Pyssel med Emelie
Från 8 år. Biblioteket i Ekerö C.
Onsdag 29/4 & 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

Valborgsmässofirande 30 april
Götiska tornet, Drottningholm
Brasan tänds kl 21. Vårsånger, vårtal, fyrverkeri
ca kl 21.30.
Arr: Lovö Hembygdsförening
www.lovohembygd.com

Torsdag 7/5 kl 9.30-12
Vandring för vardagslediga
Varje torsdag 2/4 -11/6 (ej 30/4 och 21/5)
Samling: Anslagstavlan vid Träkvista torg.
Arr: Friluftsfrämjandet, ledare: Ivar Danefjäll
08-560 317 17 el. 070-560 50 56

Ekebyhovs slottspark, Ekerö
kl 19.30 Vårtal, körsång och korvförsäljning.
kl 20 fackeltåg till brasan
Arr: Träkvista Sjöscoutkår/ESI

Lördag 9/5 och Söndag 10/5
Köksträdgårdskurs
Kursledare: Katharina Ångström
Begränsat antal platser.
Anmälan: kontakt@appelfabriken.se senast 28/4
www.appelfabriken.se

Hallsta, Adelsö
kl 19.30 Birkakören sjunger in våren vid valborgsbrasan.
Arr: Birkakören
www.adelso.se
Färingsö Hembygdsgård, Färentuna
Eldkorgen tänds kl 20.30. Vårtal av Annika Nyman.
Körsång och i köket bjuds det på kaffe.
Arr: Färingsö Hembygdsförening
Lördag 2/5 och Söndag 3/5 kl 12-16
Ekebyhovs slott
Café: Färingsö Lions
Program: Bokbord båda dagarna.
Söndag 14.00 Ekerö Royal Jazz
Galleri: Mia Idar Textil - Måleri – Skulptur
Söndag 3/5
Vandring på Sättra
Ta gärna med kaffekorg. Samling vid trädgården
kl. 10.30
Avgift: 40 kr. Info och ledare: K V Jacobson,
08-560 510 08, ville.j@swipnet.se
Arr: Adelsö Hembygdslag

Lördag 9/5 och Söndag 10/5 kl 12-16
Ekebyhovs slott
Café: Ekerö-Färingsö Rödakorskrets
Program: Lördag 14.00 Kebnekajse - en bildberättelse av Arthur Lindroth
Program: Söndag 14.00 Andreas Lavotha cello och
Melissa Velandi-Jakobsson piano spelar kammarmusik
Galleri: Mia Idar Textil - Måleri - Skulptur
Söndag 10/5
Ekerö Bio
Kenny Begins, kl 15. Slumdog Millionaire, kl 19
Erskinesalen. Biljetter: 08-560 230 92
www.ekero-bio.se
Söndagar i april och maj kl. 11-15
Askgårdsdagar
Vill vara med i det historiska
bygget av ASKgård! Mejla till
anmalan@vikingaveckan.se! Plats: Alsnu udd
Arr: Alsnu skeppslag i samarbete med
Studieförbundet vuxenskolan

$'"&+ $&#!! 

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 Stockholm kan vi erbjuda ännu ﬂer fördelar. Som ett uppdaterat
spekulantregister. En effektiv och beprövad arbetsmetod.
Och lokalt förankrade mäklare med en gedigen yrkeskompetens. Ring oss så berättar vi mer.
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Crazy

Crazy N

I Ekerö centrum torsdag
p

erbjudanden
-

3 olika
ka erbjudanden från butikerna
Här nedan följer ett litet urval:

Lösviktsgodis
från Karamellkungen
39,90:-/kg
hos ICA Supermarket

Varm korv 5:på Ekerögrillen

Jeansjacka
från Vila
100:hos Backsippan

Kom in och se vårens
kanonerbjudanden
hos Eurosko!

En vara med

50 %

rabat

Plankstek 99:hos Restaurang
Lilla Venedig

3 st Take away-rätter
till priset av 2 st
hos Similan Tai food

Ekeröblomman
lottar ut
en valfri brudbukett till
ett värde av 2.000:om du beställer och
betalar en handpenning
på en brudbukett.

Utförsäljning
konkursparti inlines
200:- hos SportXtra

Enfärgad Esprit T-shirt 59:hos Wiking
Herrekipering

Gratis syntest i Din syn
– Ekerö Optiks
syndator!

Halva priset på
Mickey Clubhouse!
hos Smultronet

www.ekerocentrum.se

Night

7 maj kl 18.30 till 20.00
En vara för

100:-

tt

En vara till
kanonpris!

Ekerö Video:
Köpﬁlmer 29:-

Prinsesstårta eller Frukttårta 6-8 bitar, 99:hos Queens

Tunika från Vila 50 %
hos Klädkammaren

Svensk Fastighetsförmedling: Alla som under
Crazy night-kvällen lämnar in sin fastighet eller
bostadsrätt till en framtida försäljning erhåller 50 %
i rabatt på dubbelboendekostnadsförsäkring

Ekerö kemtvätt:
Alla handväskor
50 %

5% på allt vid ett köp hos
VI Matskeppet vid
medtagande av annons

Label M Daily cleanse
2-pack
Schampo & Balsam
100:hos Hair & Shop

Handelsbanken:
Börja månadsspara
i fonder och få 100 kr
i valfri fond!

Charlotta Malhotra, vår egen
mälarökocka, kommer till
En Annan Bokhandel
och signerar sin nya bok
Efterlängtade Efterrätter
189:- (ord 267:-)

Läkerol 2 st 15:hos Ekerö Tobak

Gäller endast torsdagen den 7/5 kl 18.30-20.00. Läs mer på www.ekerocentrum.se

Apotek Tidlösan ● Bc-låsservice ● Butik Backsippan ● Din syn – Ekero optik ● Ekeröblomman
Ekerö Bokhandel ● Ekerö kemtvätt & skomakeri ● Ekerö Video ● Ekerögrillen ● Eurosko ● Hair & shop
Handelsbanken ● ICA Supermarket ● Klädkammaren ● Mälarökyrkans Café ● Oueens ● Similan Thai food
Smultronet ● SportXtra ● Svensk fastighetsförmedling ● Swedbank ● Systembolaget ● Vi-butiken Matskeppet
Wiking Herrekipering
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www.livsfrojd.se

Gratis Prova-På
Frigörande & helande andning
för djupgående avstressning

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

Torsdag 14 maj 18:30

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

Anmälan: joanna@livsfrojd.se 0733/ 292 292

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

Jungfrusundsvägen 5, Träkvista Torg, Ekerö

Har du spänningshuvudvärk?

Låt en Naprapat hjälpa dig.
Tel 08 -560 313 31, Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina
www.naprapaternaekerö.se

Nytt på: Mälarö FriskvårdCenter
......... 390:-

●

Klassisk Ansiktsbehandling

●

Frans och brynfärg inkl. plockning ...... 180:-

●

Permanent ögonfransböjning .............. 290:-

●

Nagelförlängning (NU!) ........................ 440:-

●

Manikyr inkl paraffinbehandling .......... 260:-

●

Helkroppsmassage

●

Vaxning av hela ben och bikinilinje ..... 290:-

●

Fotvård inkl fotmassage ....................... 260:-

●

Öronhåltagning.................................... 80:-/st

●

Soldusch Helkropp ................................ 170:-

(60 min)

(90 min)

...................... 360:-

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

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

www.husmanhagberg.se

Ekerö Knalleborg

Ekerö Närlunda

Ekerö Helgö

Ekerö Adelsö Stenby

Perfekt läge i barnvänligt område. Välhållet stilfullt
renoverat. Solig altan, gräns mot allmänning. Tot. 166 kvm.
Utgångspris: 2.750.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Knalleborgsvägen 6E Ekerö 08-560 304 22

Välhållet, påkostat, smakfullt och barnvänligt. Tot. 160
kvm. Dränerat, nytt tak, fasad målad. Låg driftskostnad.
Utgångspris: 2.295.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Villavägen 22 Ekerö 08-560 304 22

Vackert belägen i lugn idyll med härlig grönska. Mälaren
på min. gångavst. Fint skick. Tot. 138 kvm. 2 164 kvm tomt.
Utgångspris: 1.995.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Backvägen 1 Ekerö 08-560 304 22

Sjöglimt, högt läge nära färjan. Välhållet med vackra ljusa
ytor. Tot. 225 kvm. 2928 kvm tomt. Generationsboende.
Utgångspris: 1.995.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Brukskogsvägen 11 Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Brunna 4:a

Ekerö Bokskogen 5:a

Ekerö Munsö

Ekerö Kungsberga

Barnvänligt läge mot lekplats och grönska. Fint skick, ljusa
rum. Kök med nya vitvaror. Härliga altaner med sol.....
Utgångspris: 1.195.000 kr Kvm: 107 Avgift: 6.430 kr Visas:
Vänligen ring för visningstid. Adress: Tunnlandsvägen 84
Ekerö 08-560 304 22

Smakfullt i toppskick, stor altan i söder. Nyrenoverad.
Välplanerad, skyddat barnvänl. läge. Nära butiker, skola.
Utgångspris: 795.000 kr Kvm: 110 Avgift: 9.286 kr Visas:
Vänligen ring för visningstid Adress: Gustavavägen 72
Ekerö 08-560 304 22

Vacker plan lättbyggd tomt med bygglov. Södervänd tomt
om 1987 kvm med beﬁntlig bod. Närhet till buss, skola.
Utgångspris: Visas: Vänligen ring för med information.
Adress: Munsö-Söderby Sörgården Ekerö 08-560 304 22

32 1187 kvm äppelodling, skog och äng. Vackert beläget
jordbruk ca 30 min. från Brommaplan. Möjlig hästgård.
Utgångspris: 8.600.000 kr Visas: Vänligen ring för med
information. Adress: Kungsberga 23:7 Ekerö 08-560 304 22

HusmanHagberg Bromma 08-26 29 29, Adress: Alviksvägen 25 www.husmanhagberg.se

Med sikte på 2010
2006 tog sig Öpartiet in i Ekerös kommunfullmäkige.
En lyckad valkampanj gjorde att vi gick från noll till
fyra ledamöter. Vår främsta valfråga var - och är
fortfarande - demokratifrågor.
Nu tar vi sikte på valet 2010. Vi vill att Áer
medborgare i Ekerö engagerar sig. Alla behöver inte
gå med i Öpartiet (även om vi skulle vilja detta)
men med ett stort medborgarengagemang blir det
roligare att arbeta som politker.
Barack Obama hade en lyckad valkampanj. Han förstod att man måste bygga nerifrån och skapa broar
mellan medborgare och förtroendevalda. Han
förstod också att använda ny teknik. Inget av detta
ser vi i Ekerö. Kontakten med medborgarna är minimal och den nya tekniken utnyttjas inte på rätt sätt.
Vi vill nu ha en förändring och tar sikte på 2010.
Vill du vara med och påverka? Ta kontakt med
Öpartiets gruppledare Ylva Forslid på
ylva@o-partiet.se.

Valkampanjen
har börjat!

För en ny politisk kultur!
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Däckspecialisten!

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

●

Tranebergs TV-service

●

27 år i Bromma
Gesundaplan 59 ● Tel. 25 34 15, 0708-25 34 15
www.tranebergstv.se

●

●
●
●

Färsk fisk & Skaldjur
Färdiglagade rätter
Egna inläggningar & röror
Ostar & Delikatesser
Frukt & grönt
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

-BOUIBOEFMONFEEFUCSFEBTPSUJNFOUFU
1PTUTUVHB

'ÎS
US¼EH½SEFO

Wildlife Garden

Gödning • Mull
Bark • Dressjord • mm

#½UUJMMCFIÎS

Ex. Vax, bottenfärg, ankare,
ankarlinor, flytvästar, schackel,
bojar, fendrar, oljor och
rengöringsmedel mm.

Plantjord
Econova

4 x 50 liter





Vi har gott om stora P-platser

1BSUZU¼MUo#PSEo4UPMBS

Mot Adelsö



LANTHANDEL SORTIMENT
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSPAKETERAT KÖTT

Sundbyskola
Nyckelby

7JIZSVU;JQVQ
CZHHOBETTU¼MMOJOH
Upp till 6 meters höjd

Boka i god tid för att vara
säker på en ”torr” fest.

Nibble
Koloniområde
Ekerö Kyrka

BENSIN TILL LÅGPRIS

Tel: 560 200 41
¾PPET -ÍNDAG &REDAG   s ,ÚRDAG  
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fokus
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Jbi`me[j\]]\bk`mk
jfddac`^k#_^jk
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YcXebjk\^%
Jb`ZbXk\ok\ek`cc
]fclj7
dXcXifXieXjep_\k\i%j\
<cc\ik`cc
DcXiXieXjEp_\k\i
É=fbljÉ#
9fo(''
(./))<b\i
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Xm^iXmX[jfdcdgXi
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;\kXcciXmi[\]lccXjk\m`_Xi
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är vuxna får frågan ”Vad är det värdefullaste för dig?” svarar många ”Mina
barn”. Detta är säkerligen ett ärligt
svar men hur lever vi vuxna upp till
devisen ”Barnen är det värdefullaste vi har”.
Sverige antog 1990 FN:s konvention om barnets
rättigheter. I ”Regeringens skrivelse 2007/08:111,
Barnpolitikern – en politik för barnets rättigheter”
står följande: ”Sverige är som stat ansvarig för åtagandena enligt barnkonventionen. Sverige företräds i det fallet av regeringen. Det är regeringen
som får stå till svars för eventuella tillkortakommanden, men konventionen binder juridiskt hela
riket. Sverige ska därför ha system som garanterar
att alla myndigheter och andra organ inom sina
respektive ansvarsområden fullföljer de förpliktelser som staten Sverige har tagit på sig genom att
ansluta sig till konventionen.”.

?LIJ<I;<K;wLK@<B<I{6Vad har våra barn

och ungdomar för möjlighet till inﬂytande? Och
hur påverkar de beslut som vi politiker fattar våra
barn och ungdomar och deras framtid?
Under 2008 antog kommunfullmäktige sju
mål för Ekerö kommun. De är vägledande för
hela organisationen i dess utvecklingsarbete.
Målformuleringarna har en koppling till den
moderatstyrda majoritetens så kallade regeringsförklaring för mandatperioden 2007-2010. Ett av

målen berör skolorna i Ekerö kommun och således berör detta mål barn och unga. I övrigt nämns
inte barn och ungdomar i de övriga sex målen.
Ekerö har få aktiva inom de ungdomspolitiska
organisationerna och kommunen har ingen ungdomsgrupp som har något politiskt inﬂytande.
8EJM8I<K={ILE>;FDJGFC@K@B<E

i landet ligger under Integrations- och
Jämställdhetsdepartementet genom dess myndighet Ungdomsstyrelsen. Den gällande ungdomspolitiska propositionen (aug 2008) bär namnet
”Makt att bestämma – rätt till välfärd”, och den
antogs av riksdagen 2004. De övergripande målen
för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan
13 och 25 år ska ha verklig tillgång till inﬂytande
och verklig tillgång till välfärd.
Öpartiet har motionerat om att Ekerö kommun
skall införa ett årligt barn- och ungdomsbokslut
där konsekvenserna för beslut som kommunen
fattar värderas utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. En handlingsplan för barn och ungdomars inﬂytande bör också tas fram
Och vi behöver inte uppﬁnna hjulet. Det ﬁnns
många goda exempel vi kan snegla på runt om
i landet, kommuner som har kommit långt i
detta arbete. Några exempel är Kristinehamn och
Strängnäs.
;<K9{IM8I8JAvCMBC8IKatt barn- och ung-

@e]i\kkic`^kYXie$fZ_
le^[fdjYfbjclk[i
bfej\bm\ej\ieX]iY\jclkjfd
bfddle\e]XkkXimi[\iXj
lk`]ie\kkYXie$fZ_le^[fdj$
g\ijg\bk`m

domar bereds plats gällande frågor om framtid och
tillväxt – detta eftersom det är de som är 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.
Flera kommuner runt om i Sverige gör idag ett
barn- och ungdomsbokslut. Många kommuner
har också valt att gå med i Nationella Nätverket

för Ungas Inﬂytande (NUNI) som är ett stödjande
nätverk för kommuner som vill utveckla sitt
arbete med ungas delaktighet och inﬂytande.
Ekerö kommun är en tillväxt kommun och här
bor många barnfamiljer. Ekerö kommun bör som
ett led i att stärka barn- och ungdomars inﬂytande
införa ett barn- och ungdomsbokslut.

PcmX=fijc`[
<mXC`ca\ifj
{gXik`\k

Tävla och vinn cirkusbiljetter!
Hitta de fem fel på Cirkus Maximums afﬁsch och du har chans att vinna
biljetter och träffa oss på riktigt hos oss!

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
Stenhamraskolan måndag den 18 maj kl. 19.00
Så här gör du:
Jämför cirkusbilderna ovan och
hitta de fem fel som ﬁnns i den
högra bilden. Ringa in felen tydligt
och sänd in hela annonsen till: MN,
Box 100, 178 22 Ekerö senast
måndag 4 maj. Märk kuvertet ”Finn
fem fel”. Vinnare meddelas per
post.

Sänd in hela annonsen senast 4/5
Namn .................................................
Adress ................................................
Postadress ...........................................
Telnr dagtid .........................................

i samarbete med

nyheter

MÄLARÖARNAS

Glasdagar!
Vår-priser!!!

20 %
på alla glas!

*""%%#, #  -# 
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FORMA DIN
PERSONLIGA MILJÖ

Värde upp till 1494:-

DELBETALNING
0 % ränta

Ny miljö men med gammaldags charm. Blanda färger,
låt kreativitet och fantasi skapa något unikt. Mur eller
mark – vi har urvalet, du väljer form, färg och yta.

Gäller t.o.m. 23 maj -09
och vid köp av kompletta
glasögon. Kan ej
kombineras
med andra
erbjudanden.

Sten som byggmaterial varar i evighet, kan inte
slitas ut och blir bara vackrare med åren.
– Vem (och vad) kan slå det?

Med kvalitetsglas från

Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad
08-560
560 313
313
3 10
10 ● Ek
Ekerö
Ekerö
ö cent
ccentrum
ent
nttrrum
rum
m ● Sn
Snett
tt emot
em
mott Systemb
sttemb
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Mån
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10.00
10.0
.00.0
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18.3
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10.00
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0.00
00-1
00
-1
15.00
1
5.00
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0

Just nu!
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g
Gälle r t.o och få idé e r!
.m. 9/5 09

PREMIÄR
Här är värmepumpen du väntat på

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

www.ivt.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

ÖPPET HUS
torsdagar till
kl 19. Välkomna!

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.

Få inspiration på
www.benders.se

Ko m ih åg
!
R OT- avd ra
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är ti llb ak a!
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40 barn till kan rädda skolan!

tyck!

24

Ja, då har barn- och ungdomsnämnden gjort det igen... svikit
oss föräldrar med barn på Drottningholmsskolan samt alla
boende på Lovö.
I går kom beskedet om skolans framtid. Det blir Mälarö Waldorfskola som
tar över driften av skolan ht 09, trots
att politikerna har lovat oss att just det
inte var något alternativ, det skulle bli
en skola med bred pedagogik, en skola
för alla, vi lyssnar på er föräldrar. Jo, vi
märker det...
Nu kommer det inom en radie
av cirka 600 meter ﬁnnas en Montessoriförskola, en Waldorfgrundskola
samt en kommunal förskola, hur
tänker man? Var ska vi som inte

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

vill sätta våra barn i Waldorf ha
våra barn? Var ﬁnns det långsiktiga
tänket och tryggheten för barnen?
Enligt politikerna ska barnen
som nu går eller skulle börjat på
Drottningholmsskolan klämmas in
på Ekebyhov (i baracker) och att vi ska
vara glada över att vi fortfarande har
en skola på ön. Men är det en skola för
alla? Flyttar man ut till Lovö (säkert
samma ute på de andra Mälaröarna) så
är skolan/förskolan den första kontakten man får, där knyts bekantskaper,
barnen får kompisar som bor nära (jag
lovar, vi får skjutsa mycket ändå) och
det får bygden att leva.
Och eftersom datumet har passerat
för val av skola, har vi föräldrar nu
inget alternativ.

En fråga jag och säker många andra
som var på mötet igår ställer är varför
man kan tvångsförﬂytta barn mellan
skolor ute på Ekerö (de ﬂesta är överbelagda och tillfälliga lösningar planeras) eller bussa ut barn med skolbussar
inåt ön (jättebra för deras egna säkerhet eller för miljön, eftersom de ﬂesta
föräldrar då också måste åka ut i rusningstraﬁk ca 1,5-2 mil extra fram och
tillbaka för att hämta) men man kan
inte fylla en skola som ligger åt “rätt”
håll för de ﬂesta ute på ön.
Jag vill ställa en öppen fråga till
alla er föräldrar som läser detta, om
Drottningholmsskolan ﬁck en långsiktig och permanent kommunal drift,
med samma stöd som övriga skolor i
kommunen, skulle du kunna tänka dig

ÆDfe`bXBdg\

:pbc`jk\iÆkX_ejpek`ccXe[iXd\[kiXÔbXek\igm^\e
Vad är problemet med er
cyklister när våren knackar
på dörren? Vet ej hur det
är på Ekerösidan, men här
på Färingsösidan är det
hopplöst. Cyklisterna är så
nonchalanta mot andra medtraﬁkanter.
När syrran häromdagen
var ute och motionsgick
på den kombinerade gångoch cykelvägen mellan
Stenhamra och Ekerö, blev
hon nedprejad i diket av
cyklister som ansåg att hon
ej hade där att göra och att de
hade all rätt att cykla i bredd.
Det är faktiskt som sagt var

Jb`ZbXk`cc
kpZb7dXcXifXieXjep_\k\i%j\
<cc\ik`cc
DcXiXieXjEp_\k\i
ÉKpZbÉ#9fo(''
(./))<b\i
I\[Xbk`fe\e]iY\_cc\i
j`^ikk\eXkkXm^iXmX[jfd
cdgXij`^jfd`eje[Xi\fZ_
m\eXkkbfikX`ec^^\e%
KiX[`k`fe\ccXkXZbXeefej\i
_em`jXim`k`ccmigi`mXkXXe$
efejdXibeX[%

en kombinerade gång- och
cykelväg och där gäller vanligt
traﬁkvett och förhoppningsvis även sunt förnuft. Ni på
cyklarna använder faktiskt
ett fordon och har väjningsplikt för gångtraﬁkanter.
Det kan väl ej vara så svårt

att cykla förbi en fotgängare
utan att det ska bli trångt,
man måste ej cykla i bredd,
det går alldeles utmärkt att
cykla efter varandra.
En liknande incident
hände även i helgen på ”bilvägen” långt ut i Färentuna

Ekerö - Älvnäs
“Vårpaket” ingår vid köp före 15/6-09.
Braskamin, bubbelbad och c-dammsugare.
Nyprod ca. 190 kvm i soligt sydvästläge.

"5

att sätta ditt barn där? I en skola med
fantastiska traditioner, jättebra lärare
och fritidspersonal, bra samarbete
med Lovö hembygdsförening och
Lovö kyrka, i en skolmiljö som kantas
av skog och Drottningholmsparken
och med max 80 barn totalt i skolan
i klasserna F-5? Eller vill du ha dina
guldklimpar i en barack med 39 klasskamrater?
För mig är det valet ganska lätt. Om
du kan tänka dig att ﬂytta på ditt barn
till Drottningholmsskolan är det bråttom, om två veckor klubbas beslutet.
Det behövs cirka 40 barn till för att
skolan ska gå runt ekonomiskt, vilket
tydligen är det enda som räknas.

där vägen är mycket smal. Vi
kommer körande i vår bil och
cyklister framför kör på bredden och tar hela utrymmet
samtidigt som de snackar för
fullt utan att ta hänsyn till att
det ﬁnns andra medtraﬁkanter på vägen. Hur svårt kan
det vara att följa traﬁkreglerna? Det är faktiskt ett samspel mellan alla traﬁkanter
som gäller, även för er precis
om det gäller för oss andra.

Æ<edpZb\k]iljki\iX[
D`XjfdfZbjm`ccealkX
Xmmi\e

EfeZ_XcXej
Jag läste i MN om de som
råkat ut för att bussen inte
blinkar utan bara svänger
ut från busshållsplatsen
och struntar i att de har en
bil brevid sig. Detta händer
hur ofta som helst. Det är
så nonchalant. Senast det
hände var jag tvungen att
slänga mig på signalhornet
för att inte bli på körd. Den
chauffören borde inte köra
buss. Man önskar att man
hade en pansarbil så man
kunde strunta i att ﬂytta
på sig.
ÆCfkkX?X_e\E`cjjfe
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Söndag 3 maj kl 13-14

(&"##(" 
(5(6*
Bygg en Villa Kalmar i Stenhamra!

Huset för stort? Ring för ny offert.
(078-9+(1:(2/8-'

(/28-9+(1:(0/8-'

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

JG Mark & Villa AB
www.movab.se
# ( #(.78-9+(1:(/28-'

08-28 24 00

Tomt + hus inflyttningsfärdigt från
2 988 000 kr. Välkommen till Knos-

terstigen 22. För mer information
kontakta Richard Wieselgren,
tel 070-949 72 90.
ZZZVPDODQGVYLOODQVH
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Sommar + Linser
= sant
Varm och
jobbigt
med
glasögon?

*""%%#, #  -# 
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DIN NYA BADRUMSMILJÖ

DANSANI LUNA
ENKEL, STRAM, SOBER.
30 par engångslinser
+ undersökning
Lådor: dolda skenor,
mjukt och ljudlöst
självindrag.
Speglar: välj mellan
planspegel och
spegelskåp.
Bredder: 100 eller
120 cm. Finns i flera
träslag samt vitt.

= fr 595:-

MedLinser
kvalitetsglas
till från

nätpriser

Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad
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ROSTFRITT STÅL!
Hårdare, hälsosammare inget bly i materialet.

TORO
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Fyrkantig kaxig look. Keramiska
tätningar. Pop-up bottenventil i
rostfritt stål. Höjd: 165 mm.
Blandare tillverkade i rostfritt stål
innehåller inget bly till skillnad
från en konventionell blandare i
förkromad mässing som innehåller
ca 2 % bly.

Normalpris 2. 25
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Alla priser inkl moms.

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.
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TILL VÅRSTÄDNINGEN

HYR CONTAINER
VI HAR ALLA STORLEKAR
SpångaMälarö LBC AB • 08-564 109 50 • www.smlbc.se
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=<DK@FwIJ<EsGcXkj$
Yi`jk]i[\XcciXd`ejkX
]Xeejm\e]i,'ij\[Xe%
<b\i_ljdf[\ij]i\e`e^
jb\imi\e(0,0d\[calj
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Verksamheten har tvingats
att ﬂytta från sina tidigare
lokaler i bussgaraget vid
Tappström, eftersom de ska
användas som lektionssalar
för sjunde klassen i Träkvista
skola från och med höstterminen.
Kommunkontoret har
lovat at göra
allt för att ordna
med lämplig
lokal, men det ser
dystert ut. Husmödrarna befarar
att
lekskolan måste läggas ner.
Under våren har de haft 30
barn och ytterligare et tiotal
på kö.
– Det är inte bara barn från
Träkvista, vi har betjänat
hela kommunen, säger vice
sekreteraren fru Nilsson och
tillägger:
– Vi nöjer oss med vad
som helst bara det ﬁnns toalett och någon form av kokmöjlighet så att vi kan ge barnen choklad.
Någon choklad står inte
på skolmatsedeln för Ekerö
folkskolor 27 april-2 maj.
Däremot serveras manna-

grynsgröt med saftsås till
måndagen. Till veckans alla
måltider får barnen också
smörgås och mjölk. Till tisdagsmål serveras lappskojs.
Onsdagen bjuds det på ﬂera
alternativ. Barnen har att
välja på grönsakssoppa eller
kålsoppa med frikadeller, eller ﬂäskkorv. Till torsdagen
får barnen gratinerad torskﬁlé med citronsås och potatis.
Fredag är det lov eftersom det
är 1 maj, men på lördagen
serveras rabar-

ber- eller äppelkräm, mjölk, smörgås
med ost och korv, sylta eller
leverpastej.

22 kronor och 31 öre i Ekerö
kommun idag.)
@ YXieYpe ` Jb$ <[\Yp får
barnen 10 öre per vecka och
levnadsår i ﬁckpeng. Barnavårdsnämnden vill nu höja
beloppet till 20 öre ”med
hänsyn till penningvärdets
försämring”.
Skolbarnen på Mälaröarna
har att se fram emot ett förl ä n g t sommarlov 1959.
“En nyhet som säkerligen kommer
att glädja både
lärare,
målsmän och folkskoleelever är
de så kallade
planeringsdagar som
nu beviljats av Kungliga Majestätet”. Innebörden blir att
lärarna börjar den 27 augusti
med att själva sätta sig i skolbänken medan barnen får
vila veckan ut.

Le[\i ]afci\k har det i Fä-

ringsöskolorna serverats 68
615 måltider, varav 682 till
barn från annat skoldistrikt.
I Mälaröarnas Nyheter från
1959 kan man läsa att det har
påbörjats en utredning av
ett eventuellt centralkök för
skolmåltidsverksamheten.
Medelpriset per portion var
1 krona och 51 öre. (Med en
jämförelse till vår tid, 2009,
kostar råvarorna för en portion 8 kronor. Räknar man in
alla kostnader för att producera denna portion är priset

MXcYfi^jdjjfX]kfe
ska
dock ﬁras före sommarlovet. På Adelsö anordnar
Munsö- Adelsö SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
vårfest i hembygdsgården.
Vid brasan på idrottsplatsen
svarar en grupp SLU:are från
Stockholm för såväl vårtal
som vårsånger. ”Det blir vidare försäljning av korv och
dans i hembygdsgården till
välkända Mårtens trio.”
<N8C@EEIFJ

Möt sommaren
med nya ögon!

Hos oss hittar du Västerorts största sortiment
av solglasögon! Nu har vi sommarens heta
nyheter från b la Ray-Ban här!
Välkommen in och prova de nya modellerna

SPECIALVISNING 7 maj kl 13-20
av hela Rayban kollektionen!
Med kvalitetsglas från

Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad
08-560
560 313
313 10
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Egen brunn?
Har du koll på din
vattenkvalitet?
Ta ett vattenprov – för säkerhets skull
Vi utför en kemisk/fysikalisk vattenanalys,
NU endast 350 kr!
Har Ni en färdig analys? Ta med den så får
Ni ett kostnadsförslag!
Vi samarbetar med
Sjögrens VVS Installationer
på Ekerö
Tel: 08-560 354 00

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

www.filtrena.se 0470-44 800

på tel: 564 206 12, mail: jessica.krantz@troxhammargk.se
eller se www.troxhammargk.se under ”utbildning”
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Ackrediterad ”släcka 2:or”

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

ss
Ny adre

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF
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KLOCKAREBOLAGET
BEGRAVNINGSBYRÅ AB

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

! 
Vecka 18

Vecka 19

MÅNDAG 27 APRIL

MÅNDAG 4 MAJ

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

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

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch
TORSDAG 7 MAJ

SÖNDAG 3 MAJ
HILLESHÖGS KYRKA

Kl. 11
Högmässogudstjänst
Gunvor Johnsson

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch

SAMMANTRÄDE
Färingsö församlings
kyrkofullmäktige sammanträder
i Stenhamra församlingsgård
Torsdagen den 7 maj 2009 kl.19.00.
Ärenden på respektive kyrkas
anslagstavla.

Kl. 19 Kyrkofullmäktige
sammanträder
SÖNDAG 10 MAJ

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

SÅNGA KYRKA

Kl. 11
Högmässogudstjänst
Magnus Magnusson
Färingsökvartetten

www.svenskakyrkan.se/faringso

Installera
/ köpa
server
Ring

Binärdata AB
NY HEMSIDEADRESS www.svenskakyrkan.se/faringso

nyheter

MÄLARÖARNAS

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Musikcafé
Vernissage
och
VÅRförsäljning
16-17 maj kl 10-17
Husby skola,
Munsö
Ps. Vill du vara med
och sälja dina loppisvaror
eller ställa ut din konst?
Ring 073-658 16 14
Granlund
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malaro.com

INGREDIENSER
4 portioner:
2 dl gräddfil
1/2 tsk salt
2 msk chilisås
1/2 tsk sambal oelek
2 msk finhackad rödlök
Rör samman, låt stå svalt en
stund innan den används.
ttt

Det enda du behöver
för att kunna grilla
året runt är rätt grill,
rätt redskap och
de rätta råvarorna.
Grill och redskap hittar
du hos oss – råvaror
och dryck ordnar
du själv.
Vi har den WEBER-grill
som passar dig.
Året runt.

& "#$   '
   
%%% !" !

Vi finns, om du behöver oss
Vi kan hjälpa dig med bland annat begravning, gravsten, juridik och
försäkringar. Du är varmt välkommen in på vårt kontor. Vi gör även
hembesök och har jour dygnet runt.
Bromma
Tel: 08-709 86 50
www.fonus.se

| privata marknaden 25
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Färgutskrifter

Virus i
datorn?

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Radionätverk
=
Radionätvärk

Har datorn
blivit slö?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

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 telefon 560 333 90.

Grunder
Bodar och etableringar
● Maskinuthyrning
●
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23 JULI I En anmälan om brott m
vid Bredablick i Drottningholm.
speciallagstiftningen görs efter a
26 JUNI I Tre personbilar är inblandade
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36 61 45

Många villainbrott i påsk

070-770 65 79
08-643 83 65

www.aeeb.se

36 61 45

www.aeeb.se

295:230:705:745:-
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Nyckelby
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Boka nya riskutbildning 1
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Ombyggnad
IT-miljö fungerar.
www.aeeb.se
Nybyggnad
För offert:
TA KA RBET

EN

36 61 45

Ekerö Taxi
Inte bara taxi
36 61 45 bud!
även
Kör
Teorikurser






Nybyggnad
Renovering
Markarbeten
 Grunder
 Bodar och etableringar
 Maskinuthyrning


















KÖRKORT



Givetvis fri offert på
alla arbeten
Kontaktperson:
Mats Fältgård






Renovering

 Markarbeten
Lamellgardiner Skärmgardiner Rullgardiner Gardintyger
Generalentreprenad
Gardinstänger och skenor Markisväv
mm
 Grunder
Kvalitetsansvarig
 Bodar och etableringar
75 Stenhamra, Tel 08-560
179
Skå,
Mörbyvägen,
enl PBL – nivå E
 Maskinuthyrning
Givetvis fri offert på
alla arbeten
www.svanhagensbil.se
info@svanhagensbil.se,
 Kompetens
för
Kontaktperson:
Mats Fältgård
Givetvis fri offert på
Jungfrusundsvägen
070-770 65asbestsanering
79
alla
arbeten 2, Träkvista Telefon: 560 355 01

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


Nybyggnad 
Renovering
Markarbeten
 Grunder

 Bodar och etableringar
 Maskinuthyrning










RB

RANSC
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IK

R

 Nybyggnad
Kulturbygg



070-770 65 79
08-643 83 65

O

EN

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.



Mats Fältgård
Tillbyggnad

Ring så spikar vi!

EN



AE Einarsson Byggnads AB

H

TAKA RBET



D



T





MO



PC Akuten

TAKARBETE

AE Einarsson Byggnads AB

SFÖRBUN

Ring för rådgivning 08-564 111 2







Stort sortiment av

240 00

värmepumpar
Handledarkurser
36 61 45
VÄRMEPUMPAR
www.aeeb.se
EU-mopedkurser
Nu kör vi fullt ut!
Riskutbildning
1
SKROTBILAR
VÄRMEPUMPAR
www.aeeb.se

F-skatt samt
offert:
EntreprenadförsäkringFör
finns.

36 61 45

08-643 83 65

www.aeeb.se

Lamellgardiner  Skärmgardiner  Rullgardiner
 Gardinstänger och skenor  Markisväv



F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14

För offert:

Kontaktperson:
Mats Fältgård

Gardintyger

mm
Jungfrusundsvägen 2, Träkvista
 Telefon: 560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14
Ring så spikar vi!
Lamellgardiner Skärmgardiner Rullgardiner
Gardinstänger och skenor Markisväv



info@pcakuten.se



Ring så spikar vi!



PC Akuten

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Gardintyger
mm

Stort sortiment av

070-770 65 79
Daikin,
Sverigepumpen,
08-643
83
65 Mitsubishi
F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

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

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

Stort sortiment av

Stort sortiment
av
VÄRMEPUMPAR
Lamellgardiner


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



 Skärmgardiner  Rullgardiner
Gardinstänger och skenor  Markisväv

Gardintyger
mm





Detaljerad information finns på hemsidan

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

AB
Tors 17-19. Lör 10-15.Ekerö
Övrig Trafikskola
tid ef ök. Hemvärnsv
1, Stenhamra C
Mobil: 070-260 16 24
www.ekvt.se

Nu kör vi fullt ut!

Stort sortiment
av
Daikin,
Sverigepumpen,
MitsubishiTelefon: 08-560 466 00

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!

och FARMARSKROT hämtas

Detaljerad information finns på hemsidan

www.pcakuten.se

i säkra händer
Skå IK Fotboll F15
3:a BRF
söker
Vi ser
till en
att tjej
företagets
Björkudd
vill
år som
14-16
IT-miljö
fungerar.
Ekerö, 78 kvm
bli målvakt.
Ring för rådgivning 08-564 111liten
25 gräsma

Ingen tidigare erfarenhet
info@pcakuten.se
www.pcakuten.se
förråd och gar
behövs.

VÄRMEPUMPAR
0707-744 09
Damklippning
295:441
Tel: 020-441
Dags att börja om
Du
vill haMitsubishi
Daikin,
Sverigepumpen,
Herrklippning
230:Hör av dig till Hans-Åke
Auktoriserad
-verkstad
service
0485-661
eller
Slingor + Klipp
705:Välommen till vår butik:
Hemvärnsvägen
1, Stenhamra centrum StortBoka
körkort eller mopedkort
under
våren.
www.skrotanu.se
på+ Klipp
på 070-521 55 67
sortiment av
Permanent
745:ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök
Fyrhjulsinställningar
Mobil: 070-260 16 24 Tel & Fax 08-560 466 00 www.ekvt.se
Rabatterade paket
VÄRMEPUMPAR
Auktoriserad
-verkstad - service
Daikin, k
Sverigepumpen, Mitsubishi
k
Akuten
Ny hemsida
Köper PCk Akuten
Säljer k Byter
Fyrhjulsinställningar
på hemsidan!
ACPC
- service
!
Jungfrusundsvägen 2, Träkvista  Telefon: 560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14
..............

Nu
vi fullt
ut!
Nukör
kör
vi fullt


Detaljerad information finns på

Hälsokost  Frisör
Massage  SPA
Ansiktszonterapi

-verkstad - service

...

(ord 995:-)

ut!

(Ny frisör i Ekerö Centrum)
i säkra händer

AC - service

Vi ser till att företagets





AC - service



Centrum!

Pråmvägen 4A, innergården

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

Herrklippning

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

230:- (ord 330:-)

•

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

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

Detaljerad information finns på hemsidan

Inte bara taxi

•

och FARMARSKROT
hämtas
Bergslagsvägen
394 •även
Vällingby-rondell
vidTel:Shell
Ekerö
Trafikskola
AB
020-441 441
Kör
bud!
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!

Boka på www.skrotanu.se

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

www.pcakuten.se

O

RB

RANSC

S

11-18

i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

IK

R

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

bud!

Sida 1

EN

SKROTBILAR

till Borås och Ullared

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

kör vi fulltEkerö
ut! Taxi
Ekerö Trafikskola Nu
AB
Vard 10-18, Lörd 11-15 • 08-687 11 70,
687 11 90
SKROTBILAR
Tel: 560 302 01  Bryggavägen 121-125
Kör även
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)
Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14
Vi
tar 560
de vanligaste
Tel:
302 01kontokorten!
 Bryggavägen 121-125

12.00

H

Detaljerad information finnsEkerö
på hemsidan
Taxi

Ekerö Trafikskola AB
Inte bara taxi

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

Bra begagnade bilar från 20.000:- till 150.000:IT-miljö
fungerar.
 Frisör
Hälsokost
 Massage  SPA
Ring
för rådgivning 08-564
 Ansiktszonterapi


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

07-01-05

Välkomna Kattis!

Fyrhjulsinställningar

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

(ord 945:-)

07-01-05

Auktoriserad

(Ny frisör i Ekerö Centrum)




(ord 330:-)

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

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

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

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

D

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

(ord 395:-)

VÄLLINGBY

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

T

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!

MO

Ekerö Trafikskola AB

Shoppingresa
till Borås och Ullared

SFÖ

RBU

N

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!

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
ADELSÖ BUSS AB
info@svanhagensbil.se,
www.svanhagensbil.se
Tel 560 512 80
www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag
med miljön i tankarna

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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WMR

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

Bil & Maskin

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

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

Ekerö Centrum

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå
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Person, lastbil & släp



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

❒



I
samarbete med samtliga
%#
försäkringsbolag
 
!
$$

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

560 47 111

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

¢¢ =vI>? 8E; <C
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Köp brandsläckare
e
Montering/service
Brandsäkert hem
Systematiskt
brandskyddsarbete
x Besök vår e-butik!

08 - 560 354 09

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

560 301 00

¢¢ KIv; $KFD K8I9<K<E

¢¢ D 8JB@E<I
08-560 377 66

 


Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

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

  

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

  

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!

   
  

¢¢ D wC8I<

¢¢ ={EJK<I

MÅLARE

Trygghet & Kvalitet

Målningsarbeten
och
Tapetsering
Larsas Måleri

www.brandskyddsbutiken.se

Brandskyddsbutiken

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

  

s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Bryggavägen 5, Ekerö

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

❒

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

¢¢ 9I8E; JBP; ;

$" 
%#
 #
%

❒
❒

 

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

Flyttstädning?

L E D I G A

Öppet

¢¢ 9@CLK? PIE@E>

Allt inom städ

¢¢ CFB8C<I

Statoil, Träkvista

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

 


¢¢ =8JK@>? <KJJ<IM@:<

BILUTHYRNING

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

¢¢ 9@CJ<IM@:<

Snabb leverans!
Tel 560 244 38
www.micklack.se

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

¢¢ 9@CLK? PIE@E>
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Köksluckor
m.m. lackas!

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

560 349 30, 528 006 55

¢¢ 8IB@K<BK

31

¢¢ JKv; E@E>

¢¢ C8:B<I@E>

¢¢ <EKI<GI<E8;

| service för dig!

Målarmästare på Ekerö

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

www.bernardtrad.se

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

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

Tel: 0708-10 63 69

¢¢ GCwKJC8><I@

¢¢ >FCMBC@EB<I

0739-22 75 30

b er ga
Å-

¢¢ KIP:B<I@

08-560 304 54
070-555 15 08

l
kake
&
v
l
go

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

Auktoriserad
serviceverkstad för

För hem och offentlig miljö

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

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

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

¢¢ ; 8K8

    
 
Service
l Däck



Plåtreparationer
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Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

 

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

¢¢ MvID <GLD G8I

KYL&KLIMAT
Service AB



 !"#$ %& ' !(
  

Leif Rickegård

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

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

Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

Bäst förberedd
gör bäst affär.
Vi skapar ett perfekt utgångsläge inför din bostadsaffär.
Det innebär att vi förbereder din försäljning i god tid,
gärna redan innan du vet när du ska flytta. Allt enligt
vårt motto ”bäst förberedd gör bäst affär.
I lugn och ro ordnar vi alla papper, fotograferar
bostaden, färdig-ställer marknadsföringen och, inte minst, har tid att
hitta köparna som väntar på en bostad som din. Då du plötsligt hittar
ditt nya boende, är ditt gamla redan klart för visning.
Välkommen till din Bobutik eller läs mer om vår tjänst Läge+, som inte
kostar dig något extra, på svenskfast.se.

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

