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Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

Bröllop, Festvåning, 
Företagsfester, Catering m.m.

Dags för deklaration och bokslut!

Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning 
på tel 560 383 00 eller Bonn direkt 560 383 06.

Bygdens elleverantör i 9 decennier

 nyheterMÄLARÖARNAS

Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

Hyr film
Öppet till 24.00

ÖPPET!
Lördagar och Söndagar kl. 13-21

Glöm ej Mors Dag
Boka i tid!
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Sommar + Linser 
= sant

Varmt och 
jobbigt 
med 
glasögon?

30 par engångslinser 
+ undersökning

= fr 595:-

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

Kaffet 
är alltid på!

Med kvalitetsglas från
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Linser till 
nätpriser

Gäller tom 30 juni.  
Kan ej kombineras 
med andra rabatter

Med kvalitetsglas från

Legitimerad optiker  ●  Kontaktlinser  ●   Terminalglasögon  ●  Solglasögon 
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Kaffet 
är alltid på!
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Glasdagar!
 

20 % 
på alla glas!

DELBETALNING 
0 % ränta

Vår-priser!!!

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

Värde upp till 1494:-



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 4 200 000:-
5 rok, varav 3-5 sovrum
Boyta 164 kvm, biyta 11 kvm
Tomt 1 001 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1981
Adress: Ugglestigen 5
Visas sön 17/5 12.00-12.45
och tis 19/5 18.00-18.45

Ljus 1 1/2 plans villa i genomgående mkt gott skick. Generösa sällskapsutrymmen samt öppen
planlösning ger ljus och rymd. Ligger på en solig trädgårdstomt med nybyggd pool och ett stort trädäck
om ca 160 kvm. Låga driftskostnader. Belägen på lugn återvändsgata med gångavstånd till bussar,
skolor, lekplats m.m. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1657.

Ekerö Närlunda

Utgångspris 3 450 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 150 kvm, biyta 30 kvm
Tomt 1 625 kvm Natur-/trädgårdstomt

Byggt 1928, ombyggt 1989
Adress: Lövhagens Gårds Väg 19
Visas sön 10/5 13.00-14.00
och tis 12/5 18.00-19.00

Charmig 1,5 plans villa från 1928, ogenerat och idylliskt belägen nära Mälarens vatten med fin utsikt över
ängar och hagar. Villan som är i mycket gott skick, består av 5 rok varav 4 rejäla sovrum. Nyrenoverade
bad- och duschrum. Vardagsrum med vacker kakelugn och altandörrar som leder ut till härlig altan.
Bergvärme o garage. Nära till bad o bra busskommunikationer. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1852.

Färingsö Troxhammar

Utgångspris 3 450 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 169 kvm
Tomt 1 009 kvm Trädgårdstomt

Byggt 2003
Adress: Kvartsstigen 10
Visas sön 17/5 13.30-14.15
och mån 18/5 18.00-18.45

Välplanerat Trivselhus i toppskick! Bra läge med bl.a stor solig altan i syd/väst. Vedum kök, två fräscha
badrum med kakel och klinker, stort v-rum med braskamin, delbart allrum m.m. Fristående garage/
carport. Ligger med lugnt läge endast några minuter från Stenhamra centrum med dess närservice och
skolor. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1803.

Färingsö Stenhamra

Utgångspris 4 500 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 113 kvm, biyta 39 kvm
Tomt 8 760 kvm Skogs-/trädgårdstomt

Byggt 1937, tillbyggt 1989
Adress: Lönnviksvägen 59
Visas sön 10/5 14.45-15.45
och mån 11/5 18.00-19.00

Trivsamt enplans hus med hel källare, beläget på stor ogenerad sjötomt med sydvästläge. Vardagsrum
med öppen spis och stor altan i sydväst med underbar utsikt över Södra Björkfjärden. Rymligt kök med
matplats i mysigt burspråk. Tre sovrum samt ett inrett rum i källaren med egen ingång. Garage i källaren
och egen badbrygga. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1810.

Ekerö Rasta

Utgångspris 3 475 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boyta 149 kvm, biyta 145 kvm
Tomt 2 692 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1960
Adress: Envägen 1
Visas sön 10/5 12.00-12.45
och tis 12/5 18.00-18.45

Med ett fantastiskt läge innan man kommer över till Helgö ligger denna stora och rymliga villa. Underbart
vacker trädgårdstomt med sjöutsikt. Stor rymlig villa med idag 5 sovrum men möjlighet finns att göra fler.
Gångavstånd till ICA, bussar och skola. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1830.

Ekerö Älby

Fast pris 5 477 389:-
5 rok, boyta 157 kvm
Adress: Åsbranten 36
Visas sön 17/5 13.30-14.30

Trevligt helt nybyggt hus. 157 väldisponerade
kvadratmeter. Carport med förråd. Underbar
sjöutsikt över Mälaren. Obs visningshus.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1863.

Ekerö Sandudden Nytt hus

Fast pris 3 847 396:-
Boyta 96 kvm, avgift 3.296:-/mån exkl drift
Adress: Strandskogsvägen 1
Visas sön 17/5 12.00-13.00

Enplansvilla i bostadsrättsform, särskilt för dig
som är 55+. 96 väldisponerade kvm. Lagom stora
tomter, svagt sluttande mot den nya Mälarviken.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1872.

Brf Villa Ekerö Sandudden



Moderat Nytt
Ekerö en del av Europa

Det är viktigt val som påverkar vår vardag idag och vår framtid. Europa-
samarbetet har genomgått stora förändringar på kort tid. Utvidgningen av 
EU har varit den i särklass största och viktigaste händelsen. På bara några 
år har samarbetet gått från 15 till 27 medlemsländer. Det gör att EU i dag 
är ett samarbete som spänner över så gott som hela den europeiska konti-
nenten. Över en halv miljard människor bor i dag inom EU-området och 
fler länder vill ansluta sig till gemenskapen.  

Många av de frågor som är viktiga för Sverige är gränsöverskridande 
och kan endast lösas genom det europeiska samarbetet. I dag har vi varit 
medlemmar i 14 år. Vi moderater anser att det är viktigt att driva en aktiv 
EU-politik. Vi vill använda samarbetet för att underlätta så att fler jobb 
skapas, att stärka EU:s arbete för fred och demokrati i och utanför Europa. 
Däremot vill vi inte använda EU för att lösa problem som löses bäst hemma 
i länder, regioner, kommuner eller vid köksbordet.       

Välkommen till våra torgmöten i Ekerö Centrum och Stenhamra Centrum

Söndagen den 7 juni är det val till Europaparlamentet.

Vi älskar Ekerö

Vill du bli medlem?

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)

Ny populär midebyxa
Två lösa spikfickor i med 

stocksficka med pennficka 

vattenavvisande material 

höger spikficka 

skyddsfickor med 

ringar.

Rider 13 C

Katalysator kan fås som tillval.

36.000:-

Klippo Comet S GCV
Aluminiumkåpa. Hondamotor 6 HK. 

motor.

7.750:-

FS 45 - Bensindriven trimmer

Motosåg 
MS 181 C BE

2.890:- 

Trimmer

2.190:-

Mälarö Skydds Serviceverkstad
– servar och reparerar dina 

trädgårdsmaskiner till fasta priser.

Välkommen till 
vår nya butik

vattenavvisa
c
e
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s
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Tuff T-shirt 
från Blåkläder 

på köpet.

– Jag tycker att det här är en 
miljö- och naturskyddsskan-
dal. Vägen som transporterna 
är tänkta att gå på är från bör-
jan ett traktorspår och inte 
alls dimensionerad för att 
klara de upp till 50 000 tunga 
lastbilsrörelser som är plane-
rade under de kommande fyra 
åren, säger Anders Hjertman, 
boende i området och en av 
dem som har överklagat.

Han nämner även det fak-
tum att området kring Ask-
näs är upptaget som ett tyst 
och extra skyddsvärt område 
i kommunens översiktsplan. 
Något som skulle påverkas 
avsevärt av den kraftigt öka-
de trafiken.

 gett mark-
ägaren Lotta Mellberg till-
stånd att fylla ut groparna 
med totalt  100 000 kubik-
meter rena schaktmassor un-
der fyra år.  Enligt beräkning-
arna kommer det att innebära 
att tjugo lastbilar i genom-
snitt kommer att köra fram 
och tillbaka på den smala vä-
gen varje dag.

Lotta Mellberg har ända se-
dan hon köpte marken, haft 
föra avsikt att fylla igen dem.

– Jag ser det som min 
skyldighet som markägare 
att fylla igen de fula sår som 
man lämnat efter sig när man 
tidigare har tagit sand här. 
Nivån i botten på groparna 
ligger också lägre än Mälaren, 
vilket gör att det står surt vat-
ten i dem, säger hon.

 stora stö-
testenen och redan idag kan 
det emellanåt bli trångt på 
den smala grusvägen, som 
till stor del används av boen-
de i områdena runtomkring 
för promenader och ridning.

– Självklart vill vi minime-
ra allt besvär för grannarna. 
Transporterna kommer att 
ske mellan åtta och sexton 
på dagen, då de flesta är på 
jobbet. Det företag som ska 
fylla groparna har även fått i 
uppdrag att underhålla vägen 
så att den fungerar både för 
transporterna, och de boen-
de. Idag är vägen i uselt skick, 
säger Lotta Mellberg.

Hon tycker sig känna igen 
fenomenet med att männi-
skor protesterar mot föränd-
ringar i närmiljön.

– Jag vill dra paralleller till 
att alla vill ha dagis och miss-
bruksvård, men ingen vill ha 
dem nära sitt eget hem. Li-
kaså vill alla värna om miljön 
och inte ha långa transporter 

av schaktmassor, men ingen 
vill ha dem i sitt närområde. 
Vi är alla en del i ett samhälle, 
och jag får också stå ut med 
en del trafik över mina mar-
ker som jag egentligen inte 
vill ha där, säger hon.

Länsstyrelsens handläg-
gare har inte gjort någon 
granskning av transportvä-
gen i sitt beslut.

– Vi har bara gjort en be-
dömning av naturvårdsvär-
dena i området och att det 
inte finns några hotade arter 
där. Vi har bedömt att det går 
bra att fylla ut groparna för att 
kunna använda området för 
något annat i framtiden. Där-
emot har vi inte tittat särskilt 
noga på vägen dit, säger Riita 
Lindström, miljöhandläg-
gare på länsstyrelsen.

 till irri-
tation bland de boende i om-
rådet gäller den information 
de fått i ärendet.

– Ägarna påstår i sin ansö-
kan att de har haft kontakt 
med grannarna i området, 
men mig veterligen så har 
de inte pratat med någon av 
dem som bor här i ärendet, 
säger Anders Hjertman.

Lotta Mellberg svarar att 
den konsult som på hennes 
uppdrag har utrett ärendet 
har haft kontakt med boende 
i området, men att de nu inte 
längre vill kännas vid det. 

– Jag har också haft lång-

varig kontakt med en person 
som jag har uppfattat som 
ansvarig för underhållet av 
vägen och förutsatt att han 
fört informationen vidare, 
fortsätter hon

– Det finns ingen person i 
vårt område som har ett så-
dant uppdrag, i så fall är det 
självpåtaget, svarar Anders 
Hjertman.

Kommunen avstyrkte 
ärendet när det var på remiss 
från länsstyrelsen, bland 
annat med motiveringen 
att det inte är lämpligt med 
återställande av grustäkten 
på grund av risken för stör-
ningar i form av buller och 
damm. Dock har en del av 
just de hindren undanröjts 
genom att den från början 
planlagda återvinnings- och 
krossverksamheten inte 
längre är aktuell. Kommunen 
hänvisar också till närheten 
till bostadsområden och att 
vägens rekreations- och upp-
levelsevärden försämras om 
den kommer att användas för 
tung trafik.

Ett stort antal överkla-
gande har inkommit i ären-
det till miljödomstolen vid 
Nacka tingsrätt, som nu ska 
ta ställning till om ärendet 
ska tas upp till behandling 
och om beslutet fortfarande 
ska stå fast.

4  nyheter | 

INGREDIENSER
2 gula lökar 
1 dl olja 
2½ dl Heinz ketchup 
2 tsk chilipulver 
2 msk mörk sirap 
1 stor vitlöksklyfta 
1 krm chilipeppar
  Salt 
1 msk HP-sås

Hacka löken. Blanda allt 
(pressa vitlöksklyftan) och 
smaka av. Låt stå ett par 
timmar före servering.

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.





6  nyheter | 

Sjöräddningsstationen Mun-
sö, tillhörande Sjöräddnings-
sällskapet, består förutom 
moderstationen av två styck-
en substationer, av vilken den 
ena är belägen på Tufa Marins 
varvsområde.

Tufa Marin fick nya ägare 
2008 och för en dryg månad se-
dan sa de upp Sjöräddningen.

–Anledningen är att det 
finns planer på att bygga yt-
terligare båthallar, då efter-
frågan på inomhusplatser 
för båtar har ökat bland ma-
rinans kunder, säger Chris-
ter Salén som är en av de nya 
delägarna.

Robert Soldan är son till 

den andre delägaren Chris-
ter Soldan, och är den person 
som Sjöräddningen varit i 
kontakt med i samband med 
uppsägningen.

– Vi vill inte ha dem där, 
punkt slut. Vi driver en af-
färsverksamhet och ingen 
lekstuga som jag har sagt till 
dem, svarar Robert Soldan på 
frågan varför Sjöräddningen 
blivit uppsagd. 

 på 
Rs Munsö är upprörd över 
det vis Robert Soldan talar 
om Sjöräddningens verk-
samhet.

– Det är med mycket stor 

besvikelse jag för första gång-
en fått höra något så nedsät-
tande beträffande Sjörädd-
ningssällskapet, säger Paul 
Forell och fortsätter,

– Vi har under 15 års tid 
haft ett fantastisk bra samar-
bete och kontakt med varv-
rörelserna på Mälaröarna. Till 
samtliga varv har vi under 
åren dragit och bärgat båtar 
som behövt hjälp på ett eller 
annat sätt. Vi har sedan 1994 
räddat flertalet människor 
från att drunkna och gå på 
grund. Vi har transporterat 
sjuka från båtar och öar till 
väntande ambulanser och så 
vidare. Listan kan göras lång.

Robert Soldan anser inte att 
det behövs preciseras vad 
han menar med ”lekstuga” 
utan säger att de har sina 
synpunkter om vad sjörädd-
ningen går för. Under de år 
han arbetat marint och med 
fartyg världen över, har han 
inte sett behov av sjörädd-
ningens verksamhet.

– Det vi förordar ska fung-
era bra, vi vill inte ha något 
annat. Sjöräddningen tillför 
ingenting till vår verksamhet, 
säger Robert Soldan.

Paul Forell säger att i och 
med detta, kommer inte hel-
ler Sjöräddningen att hjälpa 
till om behov uppstår för Tufa 
Marin. Han har också skrivit 
till Christer Salén för att delge 
honom vad som skett. Chris-
ter Salén svarar i ett brev att   
”Det är mycket beklagligt att 
relationerna avslutas på detta 
sätt. Tufa kommer att behöva 
marken för andra ändamål 
men jag beklagar sättet på 
vilket uppsägning skett.”

  
 nu 

sin station till Karlskärs båt-
klubb.

– Båtklubben har med stor 
glädje yttrat sig positivt till 
vår närvaro, säger Paul Forell. 
Flytten av hus med tillhöran-
de delar samt båt och svävare, 
beräknas ta några veckor. 

¢¢¢¢ 

– Tanken är inte längre en by 
utan en gästhamn för vikinga-
skepp på Adelsö, mitt emot 
Birka. En historisk gästhamn 
med några hus omkring, kan-
ske en mindre gård om jag får 
råd med det. Jag gör nämligen 
allt själv den här gången, inga 
sponsorer. Däremot sker det 
i största samråd med Alsnu 
skeppslag, som också finns 
på Adelsö.

– Det finns runt 25 - 30 skepp 
i Norden. Planen är att man 
ska kunna ta emot alla fina vi-
kingaskepp som finns. De ska 
ha möjlighet att lägga till, slå 
upp sina tält, kunna grilla på 
en fast grillplats och ha till-
gång till toaletter. Precis som 
en modern gästhamn fast här 
är det bara för historiska bå-
tar, ingen plast.

– Byggnadsnämnden har be-
gärt en projektbeskrivning. 
Det kommer att gå på remiss 
till berörda parter. Förhopp-
ningen är att få ett förhands-
besked om strandskyddet för 
den här bryggan, och kunna 
bygga den i sommar. I för-
längningen hoppas jag på att 
få papper på att vi får bygga 
några små hus där. 

Min dröm och vision är att 
få sitta på bryggan och se ett 
flertal råsegel mellan Adelsö 
och Birka, de elementen som 
Adelsö och Ekerö är så be-
römt för. Men det får vi aldrig 
se om det inte finns en riktig 
gästhamn för dem.

– Jag ger aldrig upp. Hitintills 
har min farfar varit den mest 
envisa i vår släkt, men min 
pappa tycker att jag börjar slå 
honom.

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

www.filtrena.se 0470-44 800

Din lokala
musik-
affär!



KYRKSIDAN

Redaktion för kyrksidan: 

Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

Mer information:

Se vår hemsida ekeropastorat.nu

Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                      nr 8  2009

FOLKMUSIK PÅ TRE MAN
Rolf Jidell m fl

GÖKOTTA
Torsdag 21/5 - Kristi Himmelfärdsdag

kl 8.00
Vid EKERÖ KYRKA

Ralph Sjöholm, Helena Hansson

kl 8.00
DROTTNINGHOLMSMALMEN                           

Visgruppen Kristall

Staffan Eklund

kl 9.00
SKANSBERGET, ADELSÖ                                      

Svän Fogelqvist

Medtag kaffekorg!

Onsdag 13/5
Ekebyhovskyrkan ”Arken”

19.00 Mässa
Ralph Sjöholm

Söndag 17/5
Adelsö kyrka

19.00 Mässa i Taizéton
      Svän Fogelqvist 

Ekerö Hembygdsgård
11.00 Gudstjänst 
Svän Fogelqvist,  

Kören Ton i Ton, dir: Mait Thoäng

Lovö kyrka
11.00 Högmässa

Staffan Eklund, Ralph Sjöholm

Sändningsmässa av  
Ungdomsledare

Onsdag 20/5
Ekebyhovskyrkan, Arken

19.00 Mässa
Staffan Eklund

Torsdag 21/5
Adelsö, Skansberget

9.00 Gökotta
Svän Fogelqvist

”Kullen” vid Ekerö kyrka
8.00 Gökotta
Ralph Sjöholm 

Fiol: Helena Hansson

Drottningholm, Malmen
8.00 Gökotta
Staffan Eklund 

Visgruppen Kristall

Söndag 24/5
Munsö kyrka

11.00 Familjegudstjänst med 
bibelutdelning

  Svän Fogelqvist 
Ukulelegrupp

Kyrkisavslutning

Ekerö Hembygdsgård
11.00 Mässa

Mårten Mårtensson 
Sonorakören, dir: Mait Thoäng

Lovö kyrka
11.00 Högmässa

Ralph Sjöholm

Kyrkradion 101,4  
lördagar 12-13

Ekerö Gospel i gospelns hemland
Under elva intensiva dagar 

besökte ungefär hälften av 

Ekerö Gospel gospelns hem-

land, Atlanta i den amerikan-

ska södern.

Många, långa gudstjänster
Resans höjdpunkter var de två 
söndagarna med gudstjänster 
halv åtta och elva.

I den första gudstjänsten var 
vi ”bara” besökare, men varmt 
välkomnade och inneslutna i 
förbön av så där fem-, sextusen 
andra gudstjänstbesökare (kyr-
kan rymde tiotusen).

Därifrån till en liten, vitmålad 
kyrka (precis som i alla filmer) 
där vi fick uppleva ett otroligt 
gensvar när vi sjöng.
Sjunga tillsammans
En annan ”höjdarupplevelse” 
var flera körövningar tillsam-
mans med olika körer där vi 
fick testa våra späda stämmor, 
tillsammans med ”riktiga” gos-
pelröster. 

Många kramar och skratt, och 
mycket, mycket värme.
Martin Luther Kings stad
Atlanta är Martin Luther Kings 
hemstad. Här finns ett center 
och ett stort område som inne-
håller både hans födelsehus och 
gravplats.

1864 besegrades Atlanta i in-
bördeskriget och slaveriet upp-
hörde – 44 % av befolkningen 
blev fria. Fortfarande märks 
spåren – svarta och vita stads-
delar, svarta och vita kyrkor. 
Och idag en svart president!

Text och foto: 
Marianne Abrahamsson
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Närmare hundra personer 
deltog i övningen, däribland 
brandmän, poliser och sjuk-
vårdsgrupper. 

Artificiell rök spred sig 
från skolans lokaler där också 
Tappströmsskolans elever 
och personal deltog i övning-
en. Eleverna spelade skadade 
med otäckt sminkade sår och 
bars ut ur skolan av brand-
män med gasmask.  

– Många elever hade dock 
svårt att ta övningen på all-
var. Det är en knepig balans-

gång att tänka på dem som 
kan bli rädda och chockade av 
de fingerade händelserna och 
dem som inte tar övningen 
på allvar vid ett sådant här 
tillfälle. Vi valde att informe-
ra och tycker att resultatet, 
trots att många elever inte 
ville leka skarpt läge gav oss 
mycket hjälp, säger skolans 
rektor Anneli Jeppsson.

 krislednings-
grupp deltog också i öv-
ningen. Lars Hortlund 
sammankallade samtliga 
på kommunledningskans-
liet och ledningsgruppen. 
Informationspersonal från 
räddningstjänsten och polis 
anslöt för  en lägesrapport. 
Socialtjänstens grupp för 

psykosocialt omhänderta-
gande kopplades in och begav 
sig ned till samlingsplatsen 
för att ta hand om föräldrar, 
elever och personal. 

som är infor-
mationsansvarig på kom-
munen, fick snabbt lägga ut 
information på kommunens 
hemsida. Han fick också av-
sätta personal för att avlasta 
kommunens växel, som blev 
nedringd av figuranter som 
spelade oroliga föräldrar och 
journalister. Johan Elfver 
tycker att övningen fungera-
de bra liksom övningsledare 
Reidar Sjölund.

Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen kan 
nu återetablera den tidigare 
borttagna återvinningssta-
tionen på Munsö. 

Detta sedan en överens-
kommelse träffats med den 
berörda markägaren.

Åter vinningsst ationen 
ställs på plats onsdag 6 maj.

– Återvinningsstationen 
har varit saknad av många 
munsöbor och jag är glad 
över att vi kan öppna den 
igen, säger Benny Neuman 
vid Förpacknings- och Tid-
ningsinsamlingen.

– Jag vill rikta ett särskilt 
tack till markägaren som 
gjort återetableringen möjlig 
och hoppas att alla nu åter-
gäldar markägaren genom att 
hålla stationen ren och inte 
skräpa ned.

Sedan mitten av 1990-talet har denna grupp ökat kraftigt, från 
totalt 13 procent av Sveriges befolkning 1993, till 29 procent 
2006. I Ekerö kommun är motsvarande siffra 18 procent. 

Det finns stora regionala skillnader när det gäller andelen 
invånare  med låg inkomst, och störst är den i små kommuner 
med mindre än 12 500 invånare. Flest ensamstående med låg 
inkomststandard finns i Dals-Ed, där över hälften av de en-
samstående i kommunen har låg inkomststandard.

– En generell orsak kan vara att arbetsmarknaden i de små 
kommunerna är sämre vilket drabbar de ensamstående hårt, 
säger Mats Johansson, analytiker på Försäkringskassan.

En kvinna från Ekerö som fick en pisksnärtskada 
i samband med att hon blev påkörd bakifrån 1992 stämmer 
Länsförsäkringar i tingsrätten. Kvinnan, som bedömts ha 15 
procents nedsatt arbetsförmåga på grund av sina nackbesvär, 
beviljades 2003 en fjärdedels sjukersättning. Hon yrkar bland 
annat ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Ingvar Åkesson fortsätter som generaldirektör och 
chef för Försvarets radioanstalt, FRA. Från och med den 1 
september 2009 får han en lön på 84 500 kronor i månaden 
plus fri bil. Det här framgår av ett regeringsbeslut. 

Ett golvföretag ska kompensera två missnöjda kun-
der på Ekerö. Det har Allmänna reklamationsnämnden beslu-
tat att rekommendera företaget. Bakgrunden är en tvist om 
köp av ett golv som visade sig ha en felaktig ytbehandling.

Rätt inomhusklimat året runt
Klimataggregat med värmefunktion

Inställbar för 10°C underhållsvärme
•

Mindre och mer lättplacerad inomhusdel
•

Bra funktion för fritidsstugan eller uterummet
•

Tyst och ekonomisk
•

5 års garanti

AGYV 9/12/14LA

 ASYA 7/9/12/14LG

ASYB 9/12LD

AWYZ 14/18LB



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

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

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

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

Besiktigad

Ekerö Väsby
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.

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

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

Besiktigad

Ölsta Färingsö Ekerö
Enplansvilla om totalt 190 kvm varav boyta ca 150 kvm. 4 rok varav 3 bra sovrum. Härligt vardagsrum med
ryggåstak och hel fönstervägg mot trädgård/altan med öppningsbara glasskjutdörrar. Stort lantkök med sittplats
för 6-8 personer. Kaklade våtutrymmen varav ett badrum med bastu. Bergvärme ger låga driftkostnader. Stor
altan med trädäck, delvis under tak. Garage om ca 40 kvm. Friggebod. Härligt lantligt läge med insynsskyddad
tomt. Cykelavstånd till bad och båtbrygga.

Boarea: 150 + 40 kvm
Utgångspris: 2.975.000 kr
Tomt: 2.018 kvm

Iländavägen 9
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

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

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

Besiktigad

Färingsö 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.

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

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

4:a Ekerö Brunna
Fint br-radhus med gavelläge i omtyckt och efterfrågat område. Stort kök med rymlig matplats. Vardagsrum med
utgång till altandäck i söder, 2-3 sovrum, två fina badrum varav ett helkaklat, egen tvättstuga samt stort invändigt
förråd. Genomgående mycket välhållet skick. Bra läge med närhet till fina strövområden och badplats.

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

Tomtbacksvägen 44
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

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

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

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

Boarea: 111 + 7 kvm
Utgångspris: 1.650.000 kr
Avgift: 4.275 kr/mån inkl VA, kabel-tv o garage

Björkuddsvägen 68A
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck, 070-759 59 97



Lördag 9/5 och söndag 10/5 kl 12-16
Ekebyhovs slott
Café: Ekerö-Färingsö Rödakorskrets
Program: Lördag kl 14 Kebnekaise – en bildberät-
telse av Arthur Lindroth.
Söndag kl 14 Andreas Lavotha cello och Melissa 
Velandi-Jakobsson piano spelar kammarmusik.
Galleri: Mia Idar Textil - Måleri - Skulptur

Söndag 10 maj kl 13
Ögon för Ön
Vernissage på Galleri Granit, Barnens Eget Bibliotek 
i Stenhamra. Välkommen med ditt bidrag!

Söndag 10/5
Ekerö Bio, Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C
Kenny Begins, kl 15. Slumdog 
Millionaire, kl 19
Biljetter: 08-560 230 92 
www.ekero-bio.se

Onsdag 13 maj och 27 maj kl 17-19
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart. Kan bokas samma dag.
Biblioteket i Ekerö C. Samarr. Juristjouren

Torsdag 14/5 kl 9.30-12
Vandring för vardagslediga
Varje torsdag  2/4 -11/6 (ej 21/5)
Samling: Anslagstavlan vid Träkvista torg.
Arr: Friluftsfrämjandet, ledare: Ivar Danefjäll 
08-560 317 17

Måndag 18 maj-12 juni
Abstrakt uttryck i metall och papper, 
skulptur och relief
Veronica Cornils Berg
Skulpturutställning och verkstäder för barn och ung-
domar

Tisdag 19 maj kl 18-21
Vårvandring, Älby hage 
Anmälan: 08-560 317 17
Arr: Ekerö-Munsö hembygdsförening
www.hembygd.se/stockholm/ekeromunso

Torsdag 21 maj kl 10-14
Vandringsdag på Adelsö, Norrängen
www.adelso.se 

Lördag 23 maj kl 10.12
Vandring på Drottningholmsmalmen 
med fil.dr Karin Wahlberg Liljeström.
Samling vid: Hertigarnas stall
www.lovohembygd.com 

Söndagar i maj kl 11-15
Askgårdsdagar, Alsnu udd
Vill du vara med i det historiska bygget av ASKgård! 
Information och anmälan: 
anmalan@vikingaveckan.se 
Arr: Alsnu skeppslag i samarbete med 
Studieförbundet vuxenskolan

23-26 juni
En smak av Popkollo
Fyra dagars 
musikexplosion!
Ölsta Folkets Park, 
Färingsö
För: tjejer 12-18 år, 
20 platser först till kvarn!
Anmälan: ann.birging@ekero.se eller 
marie.jornsved@telia.com

Fredag 24 juli
Katapult – Stockholms största musikhappening
Jungfrusunds marina
www.katapultfestivalen.se

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

STENHAMRA
Stenhamraskolan

Måndag 18 maj kl 19.00
 

 Cirkuskassan är öppen på speldagen mellan kl
12-13 samt 2 timmar före föreställningen! 

Du kan även boka dina biljetter på ticnet.se 
eller callcenter 077-170 70 70

w w w . c i r k u s m a x i m u m . s e
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När Karolin gick i sjuan kom 
en tjej från Friends, Ulrika 
Löfholm, och spelade upp 
en pjäs som påverkade Ka-
rolin starkt. Ända sedan 
dess har hon känt att hon 
skulle vilja göra en föränd-
ring kring mobbningsfrågor. 
Mötet med Ulrika blev också 
början till en stadig kontakt, 
och när Karolin skulle ut på 
praktik i andra ring fick hon 
komma till Friends. Under 
7 veckor följde Karolin med 
när Friends åkte runt i sko-
lor, och kände att det här ville 
hon jobba med. 

Karolin hade egentligen 
tänkt bli journalist och gick 
på mediagymnasium, men 
omständigheter förde henne 
in på andra vägar. 

– Efter gymnasiet jobbade 
jag på dagis. Där sa min chef 
att jag måste bli förskolelä-
rare eftersom jag fungerade 
så väl med barnen, berättar 
Karolin.

Hon sökte och kom in på 
lärarhögskolan. Nu går hon 

sista året och skriver på sin 
C-uppsats som handlar om 
mobbning i skolan.

– I samband med att jag be-
stämt mig för ämnet tänkte 
jag att det kanske skulle gå att 
få göra en välgörenhetsgala 
som C-uppsatsjobb, säger 
Karolin. Hon fick klartecken 
från sin handledare och så var 
jobbet igång. 

 
är personer som betyder 
mycket för henne. Bland an-
nat Rasmus Karlsson som är 
utsedd av “ung 08” till en av 
Sveriges bästa Mickael Jack-
son-imitatörer. 

Sedan kommer en artist 
som heter Dave Stewart.  
Han brukar sitta och spela gi-
tarr vid Drottninggatan, och 
många känner till honom just 
därifrån. 
– I julas satt han där , och jag 

stannade  och lyssnade till 
hans häftiga röst. Han måste 
spela på min gala tänkte jag 
och frågade, berättar Karolin.

Hon har också många vän-
ner som ställer upp. En av 
dem är  Alexander Banks som 
ska sjunga. Han har spelat in 
en skiva, men är ingen kän-
dis. Ulrika från Friends kom-
mer också att spela den pjäs 
som förändrade allt för Ka-
rolin, och så blir det en över-
raskning. Det blir fest, show 
och mycket glädje utlovar 
Karolin.

 

för ett vidare projekt, nämli-
gen en förening på Ekerö som 
ska jobba mot mobbning.

– Tanken är att vi, jag och 
studieförbundet vuxensko-
lan, ska starta en ungdoms-
förening på Ekerö, vi tror att 
den kommer att heta ”sätt 

stopp” som även galan heter. 
Vi ska försöka få de ungdo-
mar i årskurs 6- 9 som känner 
sig manade att gå med, så ska 
vi försöka göra en förändring 
tillsammans, säger Karolin.

Föreningen, som än så 
länge är på tankestadiet, ska 
förhoppningsvis kunna ta sig 
ut i skolorna och aktivt arbeta 
mot mobbing, på alla plan. 
För det är inte alltid bara elev-
er emellan som mobbning 
sker, menar Karolin. Hon 
blev själv utsatt för mobb-
ning av en lärare då hon gick i 
nian på Träkvistaskolan.

– Det tog all kraft från mig. 
Jag började skaka när jag kom 
till skolan, hade ångest för 
att komma dit och fick jät-
tedåliga betyg. Det är viktigt 
att förstå att även vuxna kan 
mobba eleverna, säger Karo-
lin och fortsätter,

– Ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något. Jag tror 
att om man brinner för det 
man gör, då kan man komma 
hur långt som helst med sin 
dröm och sina tankar.

Karolin brinner verkligen 
och hon kommer att uppfylla 
en av alla sina drömmar i Er-
skinesalen den 23 maj kl 19, då 
hennes gala mot mobbning 
”Sätt stopp” går av stapeln. 
Intäkterna går oavkortat till 
Friends.

Allt startade med den vän-
skap som växte fram mellan 
ekeröbon Hans Alm och bud-
distmunken Chembal Lama 
från bergsdistriktet Humla 
i nordvästra Nepal. De hade 
träffats när Hans besökte 
trakterna. När kontakten så 
småningom kunde skötas via 
mejl, kom idén om att göra 
något för de fattiga barnen i 
området.

– Chembal frågade om vi 
inte kunde göra något för 
barnen i Humla och det kun-
de jag ju inte säga nej till, be-
rättar Hans.

Idag driver  föreningen 
Kailash Manasarovar Child-
ren of Humla (KMCH) ett 
barnhem i Katmandu, där 
sjutton barn från Humla för 
första gången i sina liv får gå 
i skola.

– Vi håller också på att star-
ta ett litet barnhem i Humla 
och har anställt en extralärare 
för dem. Dessutom har vi 
öppnat en liten hälsostation i 
ett kloster i Humla och söker 
nu en permanent sjuksköter-

ska som ska arbeta där, fort-
sätter Hans.

I liten omfattning ordnar 
de även en eftertraktad läsut-
bildning för några av alla de 
vuxna analfabeter som finns 
i området. 

Pernilla Smith, som är se-
kreterare i föreningen, till-
bringar mycket tid på plats 
i Nepal, och Hans säger att 
utan henne hade utveck-
lingen av föreningens verk-
samhet inte gått så mycket 
framåt.

Föreningen har i nuläget 
ett trettiotal fasta faddrar, var-
av de allra flesta är ekeröbor, 
men man är ständigt på jakt 
efter fler för att kunna utöka 
sitt hjälparbete. Det finns 
också ett antal sponsorer, var-
av vissa lämnar penninggå-
vor med regelbundenhet.



 

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA TELEFON 08-807600
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

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: KONTAKTA MÄKLAREN FÖR INFORMATION

EKERÖ TAPPSUND - BEKVÄM SJÖNÄRA MILJÖ

Stor härlig familjevilla belägen på höjd med utsikt över äng och sjö. Renoverat under senare år
med fina materialval och ett högklassigt kök. Representativ och harmonisk planlösning. Altan
om ca 50 kvm i soligt S/V-läge. Garage. Nära bad och båtliv, naturområden, dagis och skola
samt Ekerö tätort med all önskvärd service. Bra busskommunikationer. Låga driftskostnader.

PRIS: 4 375 000 KR/BUD BOAREA: 182 KVM BIAREA: 36 KVM ANTAL RUM: 7 ROK BYGGÅR: 1987 TOMTAREA: 779 KVM

ADRESS: SIDENSVANSVÄGEN 2 A VISAS: KONTAKTA MÄKLAREN FÖR INFORMATION

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

PRIS: 725 000 KR/BUD ADRESS: HALLSTAVÄGEN 56

VILLATOMT ADELSÖ HALLSTA

Plan trädgårdstomt om 1.019 kvm med ett
av Närlundas bästa lägen... ca 50 meter
från Mälaren! Till fastigheten hör del i
brygga med plats för båt. Soligt läge.

PRIS: 2 675 000 KR/BUD

ADRESS: SKÄLUDDSVÄGEN 2 ’C’ VISAS:

KONTAKTA MÄKLAREN FÖR INFORMATION

TOMT EKERÖ NÄRLUNDA
Plan trädgårdstomt om 1.093 kvm endast
50 m från Mälaren! Del av brygga med
plats för båt ingår. Nära förskola, skola,
bussar, butiker, kondis och restaurang.

PRIS: 2 475 000 KR/BUD

ADRESS: SKÄLUDDSVÄGEN 2 ’D’ VISAS:

KONTAKTA MÄKLAREN FÖR INFORMATION

EKERÖ NÄRLUNDA

Något kuperad tomt i soligt S/V om 2 653
kvm invid skogsbrynet med utsikt över
odlad ängsmark. Nära Mälaren, marina
med båtbryggor samt Rastaborgs slott.
Neg. bygglovsbesked är under prövning.

PRIS: 950 000 KR/BUD ADRESS: SJÖÄNGEN 1:6

VISAS: RING FÖR INFORMATION

TOMT EKERÖ RASTABORG
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Vid Oxberget i Närlunda har 
en villaägare tagit sig för att 
bränna ris trots den kraftiga 
blåsten, vilket resulterade 
i att ett 1 500 kvadratmeter 
stort område blev övertänt. 
Brandchef Per-Åke Sandberg 
uttalar sig efter släckningsar-
betet:

– Jag 
vill i 
det här 
samman-
hanget 
påminna 
tomtägare 
om att det 
från den 15 april är absolut 
förbjudet att bränna löv och 
ris. Det hjälper inte att säga 
att man trodde förbudet 
gällde först från och med den 
1 maj. Det blir åtal i alla fall, 
sade han. 

En annan villaägare får 
taket till sin jordkällare totalt 
nerbrunnet när den risbrasa 
han startar sprider sig när 
han lämnar den utan uppsikt 
för ett ögonblick. När brand-
kåren anländer är taket redan 
nerbrunnet.

En exotisk upplevelse får 
deltagarna i ”Hemmets dag” 
på Adelsö uppleva. Fil dr 
Kerstin Anér tar dem med 
på en intressant och lärorik 
rundresa till kvinnor i främ-
mande länder, och berättar 
om både öronborrnings-
fester på Amiralitetsöarna 
utanför Nya Guinea och frie-
rier i Pakistan. Deltagarna, 
som kom från storkommu-
nens samtliga fyra socknar, 
får både titta på film om 
indonesiskt familjeliv och 
delta i allsång till piano och 
fiolmusik.

Att rödstjärten har kom-
mit till Munsö uppmärk-

sammas också av Mälaröar-
nas Nyheter. Den upptäcks 
vid femtiden en söndags-
morgon i en skogsbacke 
vid södra änden av Husby 
allé. ”Som sig bör var det 
en hanne med skinande vit 
”studentmössa” på huvu-
det”. Vid samma fågelexkur-
sion upptäcker även Munsö 
SLU inte mindre än sex 
exemplar av Sveriges minsta 
fågel, kungsfågeln.

Kommunen expanderar 
och vid Träkvista startar 

byggandet av 32 fastigheter i 
det planerade kedjehusbyg-
get söder om landsvägen till 
Munsö. Husen uppförs av 
Svenska industribyggen AB 
och Stockholms sparbank 
står som bottenkreditgivare. 
Dock är inte vatten- och 
avloppsförhållandena inom 
området tillfredsställande 
och totalkostnaden för nöd-
vändiga vatten- och avlopps-
ledningar beräknas uppgå till 
710 000 kronor.

Även Tappströmsområdet 
växer och Ekerö kommun-
fullmäktige beslutar att anslå 
5 000 kronor till upprättan-

de av skiss-
ritningar 
till ett 
nybygge 
av polis-
kontor 
med ar-
restlokal, 
folktand-

poliklinik och mottagnings-
lokal för distriktssköter-
ska. Om möjligt ska även 
landsfiskalkontoret, som 
ligger vid Brommaplan, även 
inrymmas i lokalerna.

Färingsö kommunal-
fullmäktige har även haft 
sammanträde och beslutade 
att införandet av ett åttonde 
skolår ska lösas genom att 
förlägga klasserna 6, 7 och 
8 till Skå och ändras från 
klasstyp B1 till A. 



VI SÄLJER

TILL DIN TRÄDGÅRD
Fyllnads-, Planterings- och Anläggningsjord

JORD

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

Är solidaritet ett fult ord?



Sommardäcksdax

Komplett däckservice 
med däckhotell

Personbil – Lastbil – MC – ATV

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

www.guson.se/ekero

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

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

Kom in och kolla 
vårens nyheter

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

PIRELLI
185/60-14 P6 ....................425:-
185/65-15T P4 Cint. ...........545:-
195/65-15H P6 ....................545:-
215/55-15W P6000 ...........1125:-
225/55-16W P6000 ...........1195:-
DOT 05-06 

Månadens 
SPECIAL
205/55-16V 
Dunlop Sportmaxx  
................  1150:-

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

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

Mäklarhuset Ekerö  

Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 3 895 000 kr
BOAREA: 211 + 20 kvm TOMTAREA: 2 245 kvm
ADRESS: Stockby Strand 7-9

MÄKLARENS BESKRIVNING: Sjönära lugnt läge på 

-

2.702

Ekerö - Närlunda 
PRIS/BUD: 2 500 000 kr
BOAREA: 130 + 25 kvm TOMTAREA: 617 kvm
ADRESS: Jaktstigen 4

MÄKLARENS BESKRIVNING: -

-
nerat med ett ljust öppet kök mot matrum, allrum 

PRIS/BUD: 2 300 000 kr
TOMTAREA: 892 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING: Plan, byggklar och högt 

-

Fritidshus, Färingsö - Karlskär 
PRIS/BUD: 1 295 000 kr
BOAREA: 58 + 10 kvm TOMTAREA: 2 209 kvm
ADRESS: Rönngården 13

MÄKLARENS BESKRIVNING: Härligt sommarviste el-

-
-

Fritidshus, Färingsö - Kungsberga 
PRIS/BUD: 1 375 000 kr
BOAREA: 50 + 28 kvm TOMTAREA: 2 559 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING: Sommaridyll vid vägs 

Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 3 150 000 kr
BOAREA: 134 kvm TOMTAREA: 1 006 kvm
ADRESS: Klubbstigen 9 A

MÄKLARENS BESKRIVNING: -

-
set finns en stor öppen yta med ryggåstak och braska-

Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 1 795 000 kr
BOAREA: 108 + 7 kvm TOMTAREA: 170 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING: Fräscht enplans atrium-

hall och matplats, kaklat badrum, genomgående nya 

PRIS/BUD: 595 000 kr AVGIFT: 5 425 kr/mån
BOAREA: 56 kvm 
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING: Charmig välplanerad tvåa 
med bästa gavelläge längst upp på lokalgatan mot 

-

Centrum och direkt gränsande mot grönområde och 
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Det Ingerborgska kapellets gravkor kommer att åter-
uppstå. Här finns den adliga familjen Lindschölds 
gravplatser. Släkten adlades 1709 av Karl XII, men 
de tre sönerna stupade på slagfältet, släkten dog ut 

och Stafsund fick nya ägare. På Adelsö i närheten av Ekerö kyrka 
finns resterna av Alsnö kungsgård. Här ledde Magnus Ladulås det 
riksmöte som 1280 antog Alsnö stadga, av en del historiker ansedd 
som den svenska adelns lagliga grund. 
 
Under tidig medeltid valdes kungen vid Mora stenar i närvaro av 
representanter från alla landskap. De måste godkänna valet av ny 
kung. Den första kung som valdes här var Magnus Ladulås 1275. 
Fram till 1457 valdes ytterligare 8 kungar vid Mora stenar. Platsen 
kan fortfarande ses i närheten av Uppsala, längs en väg man kör 

över när man skymtar domkyrkan och 
har Linnés Hammarby i skogsbrynet 
någon kilometer åt nordost. Efter det 
formella valet måste kungen rida sin 
Eriksgata och för godkännande tas emot 
i varje landskap. 
 

Under stormaktstiden var Sverige 
ett envälde och ett utpräglat kastsam-
hälle: Adel, präster, borgare och bönder. 
Kungen behövde en krets av lojala 
medarbetare. Adlandet skapade denna 
krets. Med adlandet följde vanligen en 
förläning, ett område där det bodde 

människor som kunde beskattas. Lojaliteten belönades med rätten 
för adeln att berika sig själva. Under krig var belöningen att stjäla 
där arméerna drog fram. I våra slott och herresäten finns fortfa-
rande mängder av krigsbyten. Under fredstid kunde förläningens 
innevånare beskattas, främst bönderna. 

Min salig mor beundrade kungligheter och bördsaristokrati. De 
valde så vackra platser att bygga sina slott och vilket ansvar de tog 
för alla sina underställda! Redan som barn reagerade jag mot denna 
idoldyrkan. Jag hade svårt att se hur hertigen av Sörmland tog av 
sig kavajen och grävde grunden till ett av sina slott. Och inte hade 
väl hertiginnan själv knypplat spetsarna som rikligt prydde hen-
nes klädedräkt?

Nej, betalningen kom främst från de skatter bönderna tvingades 
betala. Stormaktstiden var ingen lycklig tid för svenska bönder. 
Var det inte allt högre skatter, så var det utskrivningar för att fylla 
luckorna i de arméer som härjade i våra grannländer. Men adeln 
blev rik.

 I dagens Sverige finns ingen adel som kan bli rik på böndernas 
arbete. Jordbruket sysselsätter numera bara 1,3 % av den totala 
arbetskraften. Rikedom måste skapas från en annan position än 
adelns och med hjälp av andras arbete än böndernas. 

August Strindberg uttryckte själva principen: ”Ekonomi är en 
vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av 
underklassens arbete”. Citatet finns nu att läsa i Drottninggatan 
och kommer från häftet Liten Katekes För Underklassen, som 
skrevs 1884/85, men inte trycktes förrän 1913, året efter författa-
rens död. 

Våra löner ligger alltid under värdet av vår 
arbetsinsats. Så skapas vår nuvarande överklass 
rikedomar. Men vi har oberoende fackfören-
ingar som ser till att skillnaden mellan det vi gör 
och det vi får hålls på en någorlunda acceptabel 
nivå. Vår demokrati är en motkraft mot alltför 
stora orättvisor även om en del återstår att göra. 
Det kan vi alla se.

Vi på 
Ekerö Sotningsdistrikt...

...vill på detta sätt tacka för allt förtroende 
vi fått från kommuninnevånarna efter den nya 

anbudsupphandlingen om sotning och 
brandskyddskontroll som har genomförts

 i kommunen.

Samtalen började direkt att strömma in och vi 
kände oss tvungna att undersöka intresset att 

behålla oss som fortsatt entreprenör. 
Dröm om vår förvåning tillika glädje när 

ansökningarna fullkomligt vällde in.
Och till er som har tänkt men ännu inte skickat in 
ansökningen finns det fortfarande tid att göra det.

Och till sist ett stort och 
hjärtligt tack 

för ert förtroende!

Med vänlig hälsning 
Ubbe och Mats med personal

AB Ekerö sotningsdistrikt

Björkviksvägen  1, Färentuna
Tel. 08-560 425 80 • www.gustavshill.com
Öppet: vard 9 - 18, lörd,  sönd 9 - 15

Blommor • Träd • Buskar • Tillbehör • Café 

Din personliga trädgårdsbutik 
  på Mälaröarna

I år har vi ännu fler stora 
buskar för snabbt insynsskydd

Perenner 

från 29:-

     Nu är det dags för ett besök på Gustavshill    

Backsippa 39:-

Under maj månadlörd, sönd 9 - 17



Vill du kunna
se ner på
dina grannar?

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

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

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

08-560 233 36 • www.malarogk.se 

GRATIS!

NYA KRÖGARE
Öppet 7 dagar i veckan för lunch & café

Harald & Herman hälsar er välkomna 

till Mälarö Golfrestaurang

Mälarö GK Skytteholm bjuder in till öppet hus 17 maj
Kom och prova på golf kl 11–16 under ledning av utbildade instruktörer!

TA CHANSEN
Bli årsmedlem i Mälarö GK Skytteholm: 6 600:-

JUNIORLÄGER 15–17 JUNI
Träna golf 3 dagar: 800:-

Skytteholmsviken på Ekerö – Det är här allting händer!



TILL VÅRSTÄDNINGEN 

HYR CONTAINER

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

VI HAR ALLA STORLEKAR



www.hyresgastforeningen.se/stockholm

Hej Ekeröpolitiker!
I dag är det många unga människor som är på väg ut i vuxenlivet. De måste bo 
någonstans. Därför måste det byggas fler hyresrätter i Stockholms län – som 
unga har råd med. Med fler hyresrätter får vi också en rörligare arbetsmarknad 
och större valfrihet.
 Som du säkert redan vet är det många unga som vill flytta till Stockholms-
regionen. Det är ganska självklart – här finns utbildning, jobb, kultur, nöjen 
och allt annat en storstad erbjuder. Men svårigheten att hitta någonstans att bo 
hindrar många från att komma hit. De bostäder som finns räcker inte på långa 
vägar till regionens egna ungdomar. Under de närmaste åren beräknas 127 000 
unga stockholmare vilja flytta hemifrån. I dagsläget finns det ca 190 hyreset-
tor att slåss om i hela Stockholms län. Alltså saknas det 126 810 lägenheter, 
ofattbart många.
  Kommunpolitiker har ett ansvar att se till att det finns bra bostäder till alla 
– men långt ifrån alla kommuner tar det ansvaret på allvar. Här i Stockholms-
regionen saknar många kommuner både markpolicy och riktlinjer för bostads-
försörjningen. Hur ser  det ut i din kommun?
 Som kommunpolitiker är du vald av kommunens innevånare för att före-
träda och bygga det samhälle vi vill ha. Att ha en egen bostad kommer högt 
upp på listan över vad som är nödvändigt för ett fungerande liv. Som politiker 
har du ett ansvar att lyssna och göra något. 
 Vi på Hyresgästföreningen diskuterar gärna med dig hur byggandet av hyres-
rätter kan komma igång i din kommun. Hör av dig!

Terje Gunnarson
Ordförande 
Hyresgästföreningen region Stockholm

I Ekerö finns det 2 109 ungdomar som behöver en lägenhet inom de 
närmaste åren. Och det finns inga lediga hyresettor i kommunen.*  Det 
behöver byggas fler hyresrätter.
*Statistik från SCB: Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2008. 
Avser kommunala bostadsföretag. De privata fastighetsbolagen har totalt 99 lediga hyres-
ettor fördelade på hela länet.

www.praktiska.se

Ekerö praktiska gymnasium
Skolan kommer att ligga på Bryggavägen 101, 
inte så långt från skidbacken.

Vi kommer framför allt att ge Naturbruksprogram 
med inriktningarna Häst, Golf och Ekologisk odling, 
men vi kommer också att ha enstaka platser på 
Handelsprogrammet – inriktning Turism, 
Byggprogrammet – inriktning Glas samt 
Omvårdnadsprogrammet. 

Eleverna kommer att tillbringa en stor del av skol-
tiden som lärlingar på en arbetsplats och de kommer 
att kunna göra en del av sin praktik utomlands.

Skolan är en del av Baggiumkoncernen som bl a. 
driver praktiska gymnasier i hela Sverige, totalt 
kommer det till hösten att finnas över 40 skolor.

Om man går in på www.praktiska.se finns det en 
karta där man kan klicka sig vidare till Ekeröskolan.

Mail till rektor: maria.eriksson@baggium.se 
Tel. 0730-60 85 84.

www.praktiska.se
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ÅNGBÅTSMUSIK
från

Ekerö
Lördag 30 maj

Boris Jazz´n  ́roll Band
Rock-Boris still going strong och blandar 

jazzstandards med Ray Charles och 50-talsrock.

Följ med på en musikkryssning i Mälaren från din brygga
- på bekvämt gångavstånd hemifrån! I 1:a-klassmatsalen
på övre däck med den fantastiska utsikten serveras mid-
dag med bl a den klassiska ångbåtsbiffen. Vi har även ett
erbjudande med pyttipanna, en snaps och en stor öl -
serverat en trappa ner i försalongen.  
Avgångstider: Ekerö Centrum kl 18.00 och Stenhamra 
kl 18.45. 1:a klassbiljetten kostar 380 kr och har ett värde
av 180 kr som dras av på varmrättspriset. Försalongs-
biljetten kostar 350 kr. En däcksbiljett kostar 200 kr. 

Biljetter bokas på 
tel 08-24 30 90 och på
www.blidosundsbolaget.se där
det finns mer information om turen.

BrunchLäcker

Söndagar kl. 12.00–15.00
Pris: 265:- per person inkl. kaffe och juice, 

barn 0-12 år betalar 15:-/år.

Välkomna!

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp 

datorer / 
program

Bredband,
vad ska jag 

välja?

Bredband, 
är det något 

för mig?

Kan jag 
installera Win 

XP på min 
dator?

malaro.com
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av Barbro Luterkort, Marelds 
förlag. 

Bildterapeuten Barbro Lu-
terkort har arbetat många år 
på Barnbyn Skå. Som bild-
terapeut gick hon ett steg vi-
dare från bild till gestaltning, 
när hon erbjöd både barn och 
föräldrar att klä ut sig och 
spela olika roller i sagospel 
som Askungen eller Törnro-
sa eller scener ur gamla myter 
som Orfeus och Eurydike.

Ur Kerstin Vinterheds för-
ord: ”Med sina videosagor 
fullföljer Barbro Luterkort 
Barnbyn Skås humanistiska 
tradition på sitt skapande, 
högst personliga sätt. Ge-
nom att dokumentera sitt ar-
bete och reflektera över dess 
innebörd skriver hon in sig 
i Barnbyns speciella forsk-
ningstradition av nyfiken-
het, medkänsla och socialt 
patos.”

 

 av Mats Fors, Prisma.
Diplomaten Harald Edel-

stam kallades Svarta nejli-

kan, och blev något av en 
folkhjälte på grund av sina 
räddningsaktioner efter mili-
tärkuppen i Chile 1973.

Boken är framför allt en 
skildring av Edelstams be-
tydelse som diplomat och 
förkämpe för humanismen. 
Det är den första boken om 
Harald Edelstams gärning. 
Mats Fors tecknar ett porträtt 
av en man som ständigt, och 
med fara för sitt eget liv, rörde 
sig i händelsernas centrum – i 
andra världskrigets Berlin, i 
det av Nazityskland ocku-
perade Norge, i stalinismens 
Polen, folkmordets Indo-
nesien, dödsskvadronernas 
Guatemala och i militärjun-
tans Chile.

I februari bildades Stiftel-
sen Harald Edelstam. De ska 
dela ut ett återkommande 
pris, Edelstampriset för att 
uppmuntra till gärningar i 

Edelstams anda. Den 16 fe-
bruari på 20-årsdagen av Ha-
rald Edelstams död, hölls en 
minnesstund vid Edelstams 
grav på Ekerö, flera latina-
merikanska ambassadörer 
deltog.

 

av Björn Fontander, Carls-
sons bokförlag.

Carin Göring, född Foch, 
tillbringade somrarna på fa-
miljen Fochs fritidsställe på 
Kersön. När hon mötte Her-
mann Göring övergav hon 
make och son och följde den 
tyske flygaren till de bayerska 
alperna. Kersön var ett slags 
paradis för Carin och hon vil-
le dit med sin Hermann, men 
Carins mor sa nej.

Carin och Hermann Gö-
ring var två av de största och 
tidigaste entusiasterna om-
kring Adolf Hitler. Inte för 

inte vann hon Hitlers sym-
pati och utnämndes till ’rö-
relsens’ maskot!

”Carin Göring skriver 
hem” är ett ovanligt och 
fascinerande vittnesbörd 
om dels en kärlekssaga, dels 
något mera. Läsaren får en 
”bredvidläsningsbok” till det 
officiella. Genom breven och 
de många bilderna ges ytter-
ligare en dimension till den 
omänsklighet och ofattbara 
grymhet som många av dessa 
personer iscensatte.

I boken får vi också följa de 
märkliga turerna kring Carin 
Görings kvarlevor.

Hon begravdes på Lovö 
kyrkogård 1931, men har inte 
fått vila i frid. 1934 flyttades 
hennes kista till Tyskland. 
1949 fördes en urna med hen-
nes aska åter till Lovö kyrko-
gård. Nya fynd i Tyskland 
vittnar nu om att det kanske 

inte var Carin Görings aska i 
urnan. 

 

 av Ingrid Sjökvist. 
RSMH Stockholms läns di-
strikt. 

Boken är utgiven till min-
ne av Stig Åhs, ekeröpoli-
tiker, parhäst under många 
år till Skå-Gustav Jonsson 
och Sveriges första manliga 
spädbarnsskötare och första 
manliga förskolepedagog och 
ordförande i RSMH (Riksför-
bundet för Social och Mental 
Hälsa).

RSMH har givit ut boken 
”Man kan bli galen för min-
dre” av Ingrid Sjökvist, en 
bok om förtvivlan och raseri, 
om liv utan hopp och om en 
tillvaro med en annan ljus-
glimt, trots allt. 

21 människor berättar om 
sina erfarenheter och möten 
med psykiatrin i Stockholms-
området. Många av dem in-
spirerades till att berätta om 
sina liv på en lustfylld skri-
varkurs som leddes av jour-
nalisten Ingrid Sjökvist. Den 
kom till på initiativ av förre 
landstigspolitikern Stig Åhs. 

Bokens berättelser är en 
svidande vidräkning med 
psykiatrin, sprungen ur 
maktlöshet och uppenbara 
övergrepp.

Utställningen går under nam-
net ”abstraktion i metall”. Ve-
ronica jobbar mycket med det 
abstrakta och även med tre-
dimensionell gestaltning. Nu 
vill hon i samband med ut-
ställningen, locka skolelever 
att på ett enkelt sätt komma 
in i det abstrakta uttrycket.

I anslutning till utställ-
ningen  blir det workshops 
för eleverna, där de får prova 
på det abstrakta skapandet.
De alster som kommer till 
under workshoparna, ställs 
ut på en separat utställning 
till hösten. 



www.ivt.se 

• Bergvärmepumpen som är perfekt 
 för nästan alla svenska hus 

• Nyutvecklad varvtalsstyrning ger 
 alltid rätt värme 

• Extra eltillskott behövs inte. 

• Besparingen blir maximal

IVT PremiumLine X11

Här är värmepumpen du väntat på

PREMIÄR

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

ÖPPET HUS 
torsdagar till 

kl 19. Välkomna!

Jag gick till Ekerö cen-
trum på en lunchrast och 
såg att någon äntligen satt 
upp affischer för festiva-
len som ska vara på Ekerö 
i sommar. 

En som går i min klass och 
som är med och arrangerar 
berättade för mig att det är 
bara ungdomar som ligger 
bakom. Jag tycker att det är 
apbra att de äntligen börjar 
marknadsföra sig. Men 

sen senare på dagen när jag 
skulle till centrum igen var 
de inte kvar?! Vem är det 
som drar ned dem? Såg ju 
ändå galet mycket bättre ut 
än de tråkiga betongväg-
garna som bara står där och 
ser dystra ut efter borttvättat 
klotter. Främja ungdomsi-
nitiativet istället för att riva 
ned det.

¢¢ 

Dagens ros vill jag ge till den snälla killen som jobbar i fisk-
bilen vid Drottningholms slott som tog hand om mig och 
mina döttrar när däcket på vår bil exploderade lördagen den 
18 april. Inte nog med att han lugnade oss, han tog dess-
utom fram reservdäcket och bytte däcket så att vi kunde 
köra vidare. Tack än en gång för att det finns så underbara 
människor som du!  

 ! 21

ty
ck

!

Ingen har väl undgått att polisen storsatsat denna vår på fart-
kontroller ute på öarna. Har åkt dit själv två gånger på ett par 
månader. Har inte alls blivit arg eller så utan mer tacksam för att 
jag nog snart borde lära mig. Det har blivit väl dyrt nu att tjäna 
några minuter. Jag vet ju med mig att både miljön och jag själv 
vid en eventuell krock mår bättre om jag höll hastigheten. 



Välkommen till Europeiska Motor Toyota Center i Vällingby
Jämtlandsgatan 135. Tel bilförsäljning: 08-585 621 10. Öppettider: Må-fre 9-18, lör 11-15
www.europeiskamotor.se

PRIUS

Vi har ett antal nya Prius som enligt de gällande reglerna för miljöbilar, fortfarande är 
befriade från trängselskatten till och med den 30  juni 2012. 

     KAMPANJPRISER
Prius Business. Ord. pris 290.100:- 

NU: 264.900:-  

Inkl. metalliclack

Prius Park Assist.  Ord. pris 301.100:-

NU: 274.900:- 
Metalliclack + 5.000 kr

RÄNTA

3,95%*

–  Fortsätt att köra tullfritt, spara tusenlappar!

Bränsleförbrukning/utsläpp vid blandad körning: 4,3 liter per 100 km. CO2 104 gr/km. 
Miljöklass 2005.

Today
Tomorrow
Toyota

sp
o

rt

I mötet med Åkersberga BK, 
vann  ÅBK med 3- 1. Målskytt 
vid alla tillfällena var ÅBK’s 
lagkapten Fanny Nikula, en 
riktig speedkula med bra 
känsla i båda fötterna. I 60:e 
minuten lobbade Sara Ada-
mek in Skås enda mål.

I matchen mot Reymers-
holms IK på Zinken kom den 
andra förlusten. Det startade 

bra då Skå:s Bella Carlsson 
gjorde matchens första mål.
Tyvärr kom hemmalagets 
kvittering nästan omedel-
bart. Matchen slutade 2-1 till 
hemmalaget. 

Inför förlusterna saknades 
många viktiga pusselbitar för 
tränare ”Svennis” Wallman. 
Skador, sjukdomar och annat 
elände satte käppar i hjulet 
för damlaget.

Den 3 maj bröts förlust-
cirkeln i matchen på borta-
plan mot IFK Täby. Äntligen 
en seger och dessutom helt 
rättvis. Skå hade planens 

båda dominanter. En längst 
fram och en näst längst bak, 
”Bella” Carlsson och Pernilla 

Vallbo. Det blev två snygga 
mål dessutom.

Första målet gjorde Bella på 

ett genombrott in i straffom-
rådet och ett avslut bombsä-
kert i bortre gaveln. För as-
sisten svarade Sara Adamek. 
Andra målet stod debutan-
ten Camilla Wahlqvist när 
hon vände snabbt med ryg-
gen mot mål och satte bollen 
otagbart. Täby hade en kvart 
i andra då vi tappade orken, 
men närmare än ett ribbskott 
samt en kanonräddning av 
säkert spelande Christina 
Edevärn, kom de inte. 2-0 
blev segrarsiffrorna till SKÅ 
IK:s damer.                           
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Adam ger vid första intrycket 
en lugn och nästan blygsam 

framtoning, men när vi bör-
jar prata karting börjar ögo-
nen glittra och han berättar 
entusiastiskt och engagerat.

– Jag började köra kart när 
jag var sju år och kör nu KF2 
där fokus främst ligger på 
internationella WSK-serien, 
Winnig series karting, säger 
Adam.

 tävling 
i Västerås när han var 11 år. 

Den gången gick det inte så 
bra, men sedan har det gått 
bättre och bättre.
2005 blev Adam mästare i 
mellansvensk kartracing, en 
serie i mellersta Sverige som 
sägs vara den tuffaste. 
Hösten 2008 fick han Robert 
Essebros stipendium på 40 
000 kronor. 

– Jag fick stipendiet för 
mina bra och jämna resultat i 
serien WSK för hela Europa, 
berättar Adam. 

För att nå så goda resultat 
krävs naturligtvis en hel del 
träning. Adam tränar fysik 
och kondition fem dagar i 
veckan, och så blir det körträ-
ning mellan tävlingarna. 

, 
inte mindre än 10- 15 täv-
lingar om året utomlands och 
cirka fyra per år i Sverige.
Senast var det EM- kval i Bel-

gien, där Adam placerade sig 
på 17:e respektive 21:a plats i 
de två finalerna, av cirka 60 
deltagare.

Hur hinner han då med 
skolarbetet?

– Så länge som jag är god-
känd i ämnena får jag ledigt. 
Jag försöker klara det mesta 
under lektionerna, sedan blir 
det en del hemjobb och så tar 
jag med mig arbete när jag re-
ser, säger Adam.

Det är inte så svårt att gissa 
vad Adam vill bli när han blir 
stor, målet är formel ett. Vä-
gen dit går från KF2 som han 
kör nu till formel Renault el-
ler formel BMW. De är näs-
tan som formel 1- bilar fast 
lite mindre.

Han har dock en tänkt sig 
en ekonomiutbildning som 
reserv, ifall det inte skulle gå 
vägen.  

Formel 1 är målet för Adam ¢¢¢¢ 

 
Från och med 
1 augusti till-
träder Lennart 
Älgekrans 
tjänsten som 
sportchef på 
halvtid för 
Ekerö IK.  

Lennart Älgekrans kom-
mer även fortsättningsvis 
att vara tränare för A-laget 
i hockey, men får dessutom 
ett övergripande ansvar för 
den sportsliga röda tråden 
i klubben. Det fortsatta ar-
betet i klubben kommer att 
fokuseras på utbildning och 
rekrytering av både spelare 
och ledare. 

 Ekeröbon Fer-
daws Sahar, som boxas för 
Stockholms AIF, vann  SM-
guldet i boxning i 64-kilos-
klassen i en jämn match mot 
Roman Pichuchin från Sand-
vikens BK Hammaren.

– Jag har boxats i mer än 
tolv år, men det här var den 
första SM-tävlingen som jag 
verkligen satsade. Det känns 
overkligt men skönt att ha 
fått en SM-titel efter att ha 
kämpat så länge, säger han.

Äntligen seger för Skådamerna
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www.malaro.com/mn

 Ulf Lindgren, 
71 år gammal, har hastigt 
avlidit och efterlämnat 
hustrun Kristina (Chris) 
och två barn Åsa och Pälle 
med familjer.

Ulf växte upp i Nässjö med 
föräldrar och två syskon. Fa-
dern ägde en blomsteraffär 
i Nässjö. Blommor kom att 
vara ett intresse och yrke un-
der hela Ulfs liv. 

Efter utbildning på Östra 
Grevie Folkhögskola med 
bland annat företagseko-
nomi, ledarskap, dekor och 
blomsterbinderier och där 
han också på samma utbild-
ning träffade sin blivande 
hustru Chris som delade 
hans intresse för blommor, 
fick Ulf anställning på Åhl-

éns Varuhus, först i Kiruna 
och sedan i Trelleborg. 

1964 erbjöds han anställ-
ning på Interflora som kon-
sulent. I många år reste han 
och besökte alla butiker i 
Sverige. Därefter blev det 
administrativt arbete på hu-
vudkontoret.

I samband med den nya 
anställningen bosatte sig fa-
miljen på Ekerö och senare 
på Signero i Skå.

Ett stort intresse för hela 
familjen var Ekerö Sjöscout-
kår KFUK/M där Ulf var en 
hängiven ledare och lärde 
scoutungdomarna sjöregler 
och att segla.                                                                             

Han var också en flitig dan-
sare i Birkalaget på Ekerö, där 
han varit ordförande i nitton 
år.

På senare år engagerade 
han sig mycket i Lions på Fä-
ringsö där han bland annat 
var president under många 
år. Han öppnade alltid sam-
mankomsterna med några 
tänkvärda ord gärna med ci-
tat av Alf Henriksson. 

Andra intressen var mo-
delljärnvägar, båtar, utflyk-
ter med husvagnen, fiske, 

naturen, släktforskning och 
framför allt värnade han om 
familjen och de fem barnbar-
nen.

Ulf var en stark personlig-
het med mycket värme och 
humor. Alla vi som kände 
Ulf tog emot beskedet om 
hans dödsfall med bestört-
ning och sorg.

Vi saknar honom enormt 
mycket.

Ulf Lindgren till minne

PRESENTKORT
15 % rabatt på alla behandlingar.

www.brommahudhalsa.se 

Tunnlandsvägen 42

168 36 Bromma

STUDENTEXAMEN

Köp ett Resestartkit från 

Dermalogica och få en

Ansiktsbehandling BAS 60 min

för endast 295 kr (ord.pris 550 kr).
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Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ny 
skrivare?

Datorhjälp
hemma

Tillbehör 
till datorn?



Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Eftersom varje människa är unik 
tror vi att även det sista avskedet 
måste vara det. Tillsammans med 
en av våra erfarna rådgivare 
utformar vi begravningen med 
omtanke i minsta detalj. Därför 
blir det också lite personligare.

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Vi kan hjälpa dig med bland annat begravning, gravsten, juridik och 

försäkringar. Du är varmt välkommen in på vårt kontor. Vi gör även  

hembesök och har jour dygnet runt.

Vi finns, om du behöver oss

Bromma

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

     Ekerö     Farmartjänst AB 
Din lokala utemiljö-entreprenör
Dags för beskäring fruktträd. 

Borttagning av sly, trädfällning. 
Vi tar hand om markarbeten, 
gräsklippning, plantering mm. 

Fastighetsarbeten inne och ute, 
uteplatser, plattläggning

Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

Innehar F-skattsedel   

 

KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

¢
 

¢ 

Vår älskade

Eva Blomdahl
född Nilsson

*  15 maj 1922
Ekerö 8 april 2009

MAJVOR och ULF
KJELL

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Syskon
____________________  

Begravningen har ägt rum.
Ett varmt och stort tack 

till personalen på 
Blåklockan, Kullen.

 LOPPMARKNAD
i Färentuna församlingshem 
lördagen den 23 maj 2009 

kl. 9.00-15.00
Kaffeservering 

Välkomna önskar Kyrkans arbetsgrupp

Vecka 20 

SÖNDAG 17 MAJ 
SÅNGA KYRKA 
Kl. 11  
Konfirmation med 
mässa 
Gunvor Johnsson 
 

”Liv i balans” 
Stenhamra försam-
lingsgård kl. 19.00  
följande tisdagar,  
19 maj och 2 juni 
Samtalsledare:  
Solveig Ohlson  
Aukt. Familjeråd-
givare 
Anmälan: 564 209 26 

Vecka 21 

TORSDAG 21 MAJ 
FÄRENTUNA KYRKA 

Kl. 07.00 Otta vid korset  
Gunvor Johnsson,  
kyrkokören, kyrkfrukost 

SÅNGA KLOCKSTAPEL 
Kl. 08.30 Otta vid klock-
stapeln. Gunvor Johns-
son, kyrkokören, medtag 
kaffekorg 

SÖNDAG 24 MAJ 
SKÅ KYRKA 
Kl. 11 Högmässa 
Ulla Örtberg 
Instrumentalister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   www.svenskakyrkan.se/faringso 

Vår käre

Holger Frithz
född 17 juli 1915

har lämnat oss  
Ekerö den 23 april 2009

Bo och Ann-Marie
Jonas, Marlène

Madeleine
____________________  

Minnesstund med urna äger 
rum den 27 maj kl. 13.00 
på Gällstaö Gård, Ekerö. 

Vid frågor ring 
Borgerliga 

begravningsbyrån PAX, 
08-654 15 00

 fd. Sjökvist
●  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



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

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

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 Tel 560 244 38 
www.micklack.se

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

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

På Atmos har vi maskinerna 
som gör jobbet roligt! 

08-560 377 66 
Bryggavägen125

www.atmosexpo.se 

Maskinuthyrning
&

Försäljning

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!

WMR
Bil & Maskin

Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

 | service för dig!  25
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Service  l  Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

● VÄRMEPUMPAR 
● VARMVATTENBEREDARE 
● VATTENRENING 
● GOLVVÄRME  
● PUMPAR  

● SERVICE & REPARATIONER 
● OM- & NYBYGGNADER

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

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

¢¢ 

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

  

www.brandskyddsbutiken.se 
Brandskyddsbutiken 

08 - 560 354 09 

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

e 



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

AE Einarsson Byggnads AB

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

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian

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

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

föreningsresor, idrottsresor 
och företagsresor.

För offert:
www.adelsobuss.se

Tel 560 512 80

Adelsö buss Ab
Ett rent bussbolag 

med miljön i tanken!

Stort sortiment  av 

värmepumpar

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

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

    07-01-05  12.00  Sida 1

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

Tel: 020-441 441

Boka på www.skrotanu.se

TAKARB
ETEN

AE Einarsson Byggnads AB

 Tillbyggnad
 Ombyggnad
 Nybyggnad
 Generalentreprenad
 Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
 Kompetens för  

asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

 Nybyggnad
 Renovering
 Markarbeten
 Grunder
 Bodar och etableringar
 Maskinuthyrning

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  

08-643 83 65
F-skatt samt

Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

  Gardinstänger och skenor   Markisväv    m m

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

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

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

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

 Hälsokost   Frisör
 Massage    SPA
 Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

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

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

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

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

Shoppingresa 
till Borås och Ullared

Pris: 690 kr inkl. buss t/r & motell, 
del i 4-bäddsrum, frukost. 

Avresa: 4-5,18-19, 25-26 okt,
22-23, 29-30 nov, 7-8 dec.

Träkvistavallen kl. 06. Boka plats!

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag

med miljön i tankarna

Nyckelby
Kulturbygg

 

 

 

Nu kör vi fullt ut!
Detaljerad information finns på hemsidan

Tel: 560 302 01    Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14

Vi tar de vanligaste kontokorten!

Ekerö Trafikskola AB

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR
Daikin, Sverigepumpen, Mitsubishi

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

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

    07-01-05  12.00  Sida 1

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

Tel: 020-441 441

Boka på www.skrotanu.se

TAKARB
ETEN

AE Einarsson Byggnads AB

 Tillbyggnad
 Ombyggnad
 Nybyggnad
 Generalentreprenad
 Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
 Kompetens för  

asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

 Nybyggnad
 Renovering
 Markarbeten
 Grunder
 Bodar och etableringar
 Maskinuthyrning

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  

08-643 83 65
F-skatt samt

Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

  Gardinstänger och skenor   Markisväv    m m

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

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

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

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

 Hälsokost   Frisör
 Massage    SPA
 Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

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

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

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

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

Shoppingresa 
till Borås och Ullared

Pris: 690 kr inkl. buss t/r & motell, 
del i 4-bäddsrum, frukost. 

Avresa: 4-5,18-19, 25-26 okt,
22-23, 29-30 nov, 7-8 dec.

Träkvistavallen kl. 06. Boka plats!

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag

med miljön i tankarna

Nyckelby
Kulturbygg

 

 

 

Nu kör vi fullt ut!
Detaljerad information finns på hemsidan

Tel: 560 302 01    Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14

Vi tar de vanligaste kontokorten!

Ekerö Trafikskola AB

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR
Daikin, Sverigepumpen, Mitsubishi

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

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

    07-01-05  12.00  Sida 1

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

Tel: 020-441 441

Boka på www.skrotanu.se

TAKARB
ETEN

AE Einarsson Byggnads AB

 Tillbyggnad
 Ombyggnad
 Nybyggnad
 Generalentreprenad
 Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
 Kompetens för  

asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

 Nybyggnad
 Renovering
 Markarbeten
 Grunder
 Bodar och etableringar
 Maskinuthyrning

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  

08-643 83 65
F-skatt samt

Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

  Gardinstänger och skenor   Markisväv    m m

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

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

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

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

 Hälsokost   Frisör
 Massage    SPA
 Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

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

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

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

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

Shoppingresa 
till Borås och Ullared

Pris: 690 kr inkl. buss t/r & motell, 
del i 4-bäddsrum, frukost. 

Avresa: 4-5,18-19, 25-26 okt,
22-23, 29-30 nov, 7-8 dec.

Träkvistavallen kl. 06. Boka plats!

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag

med miljön i tankarna

Nyckelby
Kulturbygg

 

 

 

Nu kör vi fullt ut!
Detaljerad information finns på hemsidan

Tel: 560 302 01    Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14

Vi tar de vanligaste kontokorten!

Ekerö Trafikskola AB

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR
Daikin, Sverigepumpen, Mitsubishi

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

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

    07-01-05  12.00  Sida 1

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

Tel: 020-441 441

Boka på www.skrotanu.se

TAKARB
ETEN

AE Einarsson Byggnads AB

 Tillbyggnad
 Ombyggnad
 Nybyggnad
 Generalentreprenad
 Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
 Kompetens för  

asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

 Nybyggnad
 Renovering
 Markarbeten
 Grunder
 Bodar och etableringar
 Maskinuthyrning

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  

08-643 83 65
F-skatt samt

Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

Gardinstänger och skenor Markisväv  m m

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

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

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

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

 Hälsokost   Frisör
 Massage    SPA
 Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

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

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

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

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

Shoppingresa 
till Borås och Ullared

Pris: 690 kr inkl. buss t/r & motell, 
del i 4-bäddsrum, frukost. 

Avresa: 4-5,18-19, 25-26 okt,
22-23, 29-30 nov, 7-8 dec.

Träkvistavallen kl. 06. Boka plats!

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag

med miljön i tankarna

Nyckelby
Kulturbygg

 

 

 

Nu kör vi fullt ut!
Detaljerad information finns på hemsidan

Tel: 560 302 01    Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14

Vi tar de vanligaste kontokorten!

Ekerö Trafikskola AB

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR
Daikin, Sverigepumpen, Mitsubishi

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

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

    07-01-05  12.00  Sida 1

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

Tel: 020-441 441

Boka på www.skrotanu.se

TAKARB
ETEN

AE Einarsson Byggnads AB

 Tillbyggnad
 Ombyggnad
 Nybyggnad
 Generalentreprenad
 Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
 Kompetens för  

asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

 Nybyggnad
 Renovering
 Markarbeten
 Grunder
 Bodar och etableringar
 Maskinuthyrning

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  

08-643 83 65
F-skatt samt

Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

  Gardinstänger och skenor   Markisväv    m m

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

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

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

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

 Hälsokost   Frisör
 Massage    SPA
 Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

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

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

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

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

Shoppingresa 
till Borås och Ullared

Pris: 690 kr inkl. buss t/r & motell, 
del i 4-bäddsrum, frukost. 

Avresa: 4-5,18-19, 25-26 okt,
22-23, 29-30 nov, 7-8 dec.

Träkvistavallen kl. 06. Boka plats!

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag

med miljön i tankarna

Nyckelby
Kulturbygg

 

 

 

Nu kör vi fullt ut!
Detaljerad information finns på hemsidan

Tel: 560 302 01    Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14

Vi tar de vanligaste kontokorten!

Ekerö Trafikskola AB

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR
Daikin, Sverigepumpen, Mitsubishi

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

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

Tel: 560 357 16      Måndag-fredag 11-18, Pråmv 4A, innergården

Tel: 0704-53 96 62 
Välkomna Kattis!

Ring 
för tids-
 bokning 
kl 9-20! 

l   Hälsokost  l   Frisör
l   Massage  l   sPA
l   Ansiktszonterapi 

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

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

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

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

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

Alldeles intill ekerö Centrum!

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

 

Ny hemsida!

KÖRKORT
Teorikurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning  1

VÄLLINGBY
k Köper k  Säljer k  Byter k

Vard 10-18, Lörd 11-15 • 08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 • Vällingby-rondell vid Shell

Bra begagnade bilar från 20.000:- till 150.000:-

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

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

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

TAKARBETEN

AE Einarsson Byggnads AB

❒ Tillbyggnad
❒ Ombyggnad
❒ Nybyggnad
❒ Generalentreprenad
❒ Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
❒ Kompetens för  

asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

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

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson:
Mats Fältgård

070-770 65 79  
08-643 83 65

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

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

Semesterstängt vecka 29

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

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

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

● Hälsokost  ● Frisör
● Massage  ●  SPA
● Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

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

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

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

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

Busschaufförer sökes
Heltid, deltid samt extra 

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

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

Hör av dig till Johnny för mer info.

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag 

med miljön i tankarna

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

3:a BRF
Björkudden 

Ekerö, 78 kvm +
liten gräsmatta,

förråd och garage.
0707-744 090 

eller 0485-661 007

Skå IK Fotboll F15 
söker en tjej 

14-16 år som vill 
bli målvakt.

Ingen tidigare erfarenhet
behövs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.s

l   Skärmgardiner  l   Gardintyger  l   Gardinstänger och skenor  
l   Markisväv  l  Garn och lampskärmar  l    m m

Rullgardiner
Lamellgardiner

Nu även 

MARKISER

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

20 april | Både brandförsvar och po-
lis är på plats vid en bilolycka på Sten-
hamravägen i Svartsjö. Fem personer 
förs till sjukhus.
•  Flera mindre markbränder vid vatten-
tornet släcks av brandförsvaret.
•  En motorkåpa till en utombordsmotor 
anmäls stulen i Iländavik. 
•  En anmälan om skadegörelse på Tapp-
strömsskolan inkommer till polisen. 
Tre fönster har krossats
•  Fyra sommardäck upptäcks ha stulits 
från ett garage på Linvägen.
•  Ur ett fritidshus i Skå stjäls en matta 
och smycken.
•  En båttrailer stjäls vid Sandudden.  
• På Birkaskolan anmäls ett busskort 
stulet. 

21 april | På Adelsö har en råbock 
fastnat i ett fotbollsnät och får hjälp av 
brandkåren att komma loss.
• Vid en trafikkontroll vid Skå kyrka 
skrivs en rapport och femton ordnings-
böter för fortkörning och saknat bilbäl-
te.
•  En personbil kör av vägen vid Skå och 
en person förs till sjukhus. 

22 april | Polisen har trafikkontroll 
vid  Färentuna skola, Drottningholms 
golfklubb, Hilleshög och Drottning-
holms slott. 
• Anmälan om att en Ipod har stulits från 
ett stall på Färingsö i februari inkommer 
till polisen. 
•  En stöld ur en bil upptäcks vid parke-
ringen till Drottningholms slott. Nå-
gon har krossat ett fönster och stulit en 
bärbar dator. 
•  Vid Edeby stjäls en GPS och en res-
väska ur en bil.  
•  Inbrott i en villa vid Svartsjö upptäcks. 
Tjuven har krossat ett fönster och kom-
mit åt vredet på dörren.

23 april | Trafikkontroller både på 
Mörbyvägen, Väsbyvägen och vid 
Drottningholm.
•  I Närlunda görs ett försök till bostads-
inbrott. Brytmärken på en ytterdörr 
upptäcks. 
•  En skrivelse inkommer om ett bidrags-
brott mot kommunen. 
•  I Svartsjö anmäls stöld genom inbrott 
i en villa. Någon har tagit sig in genom 
ett fönster och även genomsökt ett gäst-
hus. 

24 april | Mellan Nockebybron och 
Tappström  läcker en buss 100 liter 

diesel. Räddningstjänsten gör en första 
sanering och överlämnar sedan ären-
det till Vägverket på grund av den långa 
sträckan.
•  Närpolisen gör besök på fritidsgårdar-
na i Stenhamra och Träkvista.
•  En bilägare anmäler skadegörelse på 
sin bil som stått parkerad vid Drottning-
holm. Någon har repat motorhuven och 
en framskärm. 
•  Stöld av sommardäck ur ett förråd 
upptäcks i Närlunda.
•  Ett terminskort stjäls på en buss mel-
lan Drottningholm och Brommaplan. 

25 april | Några stökiga ungdomar be-
finner sig i Stenhamra centrum. De lug-
nar ner sig när polisen pratar med dem. 
•  En person anmäler att någon kör mo-
torcross i grustäkten vid Domherrevä-
gen. När polisen anländer är det tomt på 
platsen. 
•  Flera personer ringer om en högljudd 
ungdomsfest på Ekuddsvägen. När po-
lisen lämnar platsen är läget åter lugnt.
•  En anmälan inkommer om att någon 
grävt av anmälarens väg i Stenhamra så 
att det ej går att åka på den.
• Olaga intrång i en sommarstuga på 
Ekerö anmäls.

26 april | Trafikolycka på Ekerövägen. 
En bil bärgas från platsen.
•  Conatinerbrand vid avfallsanläggning-
en i Skå. Polis och brandkår på plats.

•  Skadegörelse i Röda stugan i Tapp-
ström. Någon har krossat ett fönster.
•  En mobiltelefon stjäls på bussen mel-
lan Brommaplan och Stenhamra.
•  Anmälan inkommer om olaga intrång 
på Tegelbruksvägen. Polisen hittar ing-
en på platsen.
• Värdehandlingar stjäls vid ett bilin-
brott vid parkeringsplatsen vid Drott-
ningholm. Ytterligare en bilägare anmä-
ler brytmärken.

27 april | Ekerö kommun anmäler att 
någon har tänt eld i en sandlåda på Gräs-
åkers förskola.
•  Stöld av ryggsäck på Mälarö torg an-
mäls.
•  Olaga intrång anmäls i Mörby. Gran-
narna misstänker att någon använt fast-
igheten för nattlogi, då sovrumslampan 
varit tänd.
•  Brandkåren släcker en gräsbrand vid 
Tappsund.

28 april | En plånbok anmäls stulen 
från omklädningsrummet vid Drott-
ningholms golfklubb.
•  Skadegörelse på en båt vid privat bryg-
ga i Tappströmskanalen anmäls.

29 april | Någon har brutit sig in och 
stulit golfklubbor ur ett förråd vid 
Drottningholms golfklubb.
•  En cykel upptäcks stulen ur ett garage 
på Ploglandsvägen.
•  En anmälan om ett sönderslaget fågel-
bord på Adelsö inkommer.
•  Brand i en papperskorg på en altan på 
LVM-hemmet Rebecka i Skå. Branden 
släcks av brandförsvaret

1 maj | I Träkvista upptäcks en vedstöld 
ur ett förråd.
•  En anmälan om att någon slangat ben-
sin och stulit tillhörigheter ur en bil på 
Ekerö inkommer.
•  Brandförsvaret släcker en brand i pap-
persinsamlingen vid Träkvista torg.
•  Eftersläckning av valborgsmässoelden 
vid Drottningholms slott och en utom-
husbrand i Färingsö görs av brandför-
svaret.
2 maj | En mobiltelefon anmäls stulen 
från en restaurang i Ekerö centrum.
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Flera bränder och trafikbrott

¢¢¢¢	lugN valborg  på mälaröarNa

Årets valborgsmässohelg blev förhållandevis lugn på Mälaröarna. Framförallt var 
området kring Ekerö centrum mycket stillsammare än väntat. 

– Tjugofem föräldrar dök upp till föräldravandringen på Ekerösidan, vilket 
säkert bidrog till att många ungdomar höll sig lugna, berättar Johan Ahlén, när-
polisbefäl.

I Stenhamra kom endast en förälder och föräldravandringen uteblev därför.  En 
del fylleri, omhändertagen alkohol och några ungdomar som fick skjuts hem till 
föräldrarna blev resultatet när polisen sammanfattade sina insatser under val-
borgsfirandet.

          Foto: Ove Westerberg

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hemsida 
på 

Internet

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!



Om en stor
balkong är viktigast 

för dig, 
testa vår prisbelönta

bostadssök.

MUNSÖ SÖDERBY
HÄSTGÅRD

Charmig o mkt fin hästgård på
Munsö. Stall i gott skick by 1985
ca 110 kvm m 6 boxar, spolspilta
o sadelkammare. Lösdriftsstall ca
120 kvm + div uthus. Fin o
modern villa ca 168 kvm m 7-8
rok. Stort trevligt kök o
sällskapsdel. Kakelugn, vedspis,
kalksten, trä o klinkergolv. 2 kakl
våtr o sep t-stuga intill köket m
egen ingång. Altandäck, jacuzzi +
pool. Bra utsikt o uppsikt från kök
o altan mot stall o hagar. Gästhus
2 rum, pentry o dusch m wc.
Isolerat förrådshus. Gården är
sammanhängande o marken
utgörs av vinter o sommarhagar,
totalt 56.492 kvm.

PRIS 6 950 000 kr/bud.
Björklunda Gård.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 44407 till 71122
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FÄRINGSÖ
KUNGSBERGA
5-7 ROK, 156 KVM

Fin nybyggd villa, lantligt men
centralt i "byn". Stilfullt och
modernt kök (Puustelli) i vitt, ek,
granit och sjösten. Stor matplats
invid köket o öppen trevlig
planlösning till vardagsrum. Ljust
o fint med många fönster. Fn. har
huset 3 sovrum men möjlighet till
5 då ovanvåningen idag har
mycket stort allrum som är
delbart. Badrum, helkaklat
duschrum + separat tvättstuga m
groventré. Stor altan m bra
kvällssol, västerläge. Plan fin
trädgårdstomt. Nära till mataffär,
buss, bad o gång/cykelväg från
huset till skola o förskola.

PRIS 2 795 000 kr/bud.
Kvarnvägen 6a.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 42805 till 71122

EKERÖ BJÖRKUDDEN
3 ROK, 78 KVM

Tillfälle! Kanske den bästa 3:an i
området? 1-plans br-parhus i
genomgående mkt bra skick o
med ett suveränt läge i ytterkant
av omr. Bostaden är löpande
renov de senaste åren. Ljust
fräscht kök m nya vitvaror, trevligt
v-rum, 2 fina sovrum, kaklat
duschrum (-07) m klinkergolv o
golvvärme. Kaklad tvättstuga. På
baksidan stort nytt altandäck m
sol hela dagen o utsikt mot fint
naturomr. Plan, lättskött o
inhägnad trädgård. Förråd invid
huset o garage i länga.
Gångavstånd till Ekerö C, buss.

PRIS 1 995 000 kr/bud.
AVGIFT 3 451 kr/mån
Åkerstigen 127B.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 54031 till 71122

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE
VILLATOMT, 1633 KVM

Villatomt, natur/bergstomt med vacker vidsträckt utsikt över
öppet landskap. Förhandsbesked på bygglov samt avlopp,
nybyggnadskarta och elanslutning finns. Idag är tomten

bebyggd med äldre enklare fritidshus om 1 rum och kök +
verandarum . Fastigheten ligger i trevligt naturskönt område

med fina promenadområden. Nära gångavstånd till buss som tar
ca 30 min till Brommaplan.

PRIS 740 000 kr/bud.
Prästnibblevägen 9.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 15579 till 71122

EKERÖ EKUDDEN
3 ROK, 91,5 KVM

Ljust och trevligt br-radhus. Gavelläge ger extra fönster och
mycket ljus fin bostad. Kök och vardagsrum på bv samt 1
duschrum. 2 sovrum, 1 badrum och liten möblerbar hall ex.
arbetshörna på ov. Uteplats på både fram och baksida. Förråd

på tomten.
Avgiften är inklusive värme, vatten, avlopp, sopor mm.

PRIS 975 000 kr/bud. AVGIFT 6 194 kr/månad
Ekuddsvägen 32 D.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 45554 till 71122

MUNSÖ SÖDERBACKEN
4 ROK, 104,9 KVM

Väldisponerat parhus beläget på lantliga Munsö, perfekt för
barnfamiljen! Genomgående ljust och fräscht med öppen
planlösning. Nyrenoverat kök med rostfria vitvaror. Praktisk

groventré och tvättstuga. 3 bra sovrum på ett våningsplan samt
2 badrum. Fin liten täppa runtom huset med två uteplatser i
soligt läge. Garage i länga ingår i avgiften. Naturen precis runt
hörnet, gångavstånd till buss och med ca 3 km till Munsö skola

(f-åk5).

PRIS 375 000 kr/bud. AVGIFT 7 236 kr/månad
Söderbacksvägen 21.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 54244 till 71122

MUNSÖ SÖDERBACKEN
4 ROK, 104,9 KVM

Lantligt med Bullerby-känsla! Väldisponerat parhus om 122
kvm med lättare renoveringsbehov. Kök och vardagsrum i

öppen, ljus planlösning, 3 bra sovrum på samma våningsplan,
separat tvättstuga/groventré. Uteplats och förråd vid entrén.
Stor balkong i syd-/västläge. Fin och solig tomt runt huset.
Garage i länga ingår i avgiften. Naturen precis runt hörnet,

gångavstånd till buss och med ca 3 km till Munsö skola (f-åk5).
Perfekt för barnfamiljen!

PRIS 195 000 kr/bud. AVGIFT 7 236 kr/månad
Söderbacksvägen 45.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 52259 till 71122

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA
VILLATOMT 1886 KVM

Vacker villatomt med sjöglimt belägen mitt i Kungsberga by,
centralt men ändå avskilt. Tomten är plan, om 1 886 kvm och

har ett ljust och öppet läge. Den ligger på en hög punkt i
området med sol från morgon till sen kväll. Mycket nära till

Mälaren med bad och båtbrygga/båtklubb. Förhandsbesked för
enbostadshus finns samt kommunalt vatten och avlopp i gatan,
anslutningsavgift ca 117.000:-. Nära till buss, mataffär och

gång/cykelväg till Färentuna skola.

PRIS 925 000 kr/bud.
Kungsbergavägen.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 13939 till 71122

EKERÖ VÄSBY
5 ROK, 125 KVM

Ljust, trivsamt o välskött m bästa läge i omtyckt barnvänligt
område. Nyligen ytskiktsrenoverat; modernt och fräscht m vita
väggar o vacker ekparkett. Nyrenoverad välkomnande hall, ljust
kök m matplats, stort vardagsrum m utgång till altan o lummig
trädgård m eftermiddags-/kvällssol. 4 sovrum, fräscht badrum
samt separat tvättstuga. Garage i länga. Nära till dagis, skola,
bussförbindelser, ridskola, tennishall, motionsspår, nattöppen

bensinmack mm. Perfekt för barnfamiljen!

PRIS 2 175 000 kr/bud.
Senapsvägen 29.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 54344 till 71122
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Läge för förändring?

FÄRINGSÖ
STENHAMRA
5 ROK, 145 KVM

Allt i 1-plan! Mycket trevlig och
fin villa i vinkel belägen på plan
lättskött trädgårdstomt om 726
kvm. Genomgående bra skick.
Huset har ett stort härligt
vardagsrum om ca 40 kvm samt
braskamin, 4 fina sovrum, trevligt
kök med matplats, kaklat
duschrum -97, kaklat badrum
-02 samt separat tvättstuga med
groventré. Fristående garage
(renoveringsbehov). Altandäck i
husets vinkel med söderläge. Bra
läge med gångavstånd till
förskola, skolor, Stenhamra C,
bad mm.

PRIS 2 425 000 kr/bud.
Nävergränd 2.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 52575 till 71122

SÅNGA SÄBY
4 ROK, 112 KVM

Högt belägen villa i strandnära
område och med naturen runt
knuten! Fräsch ombyggd villa
med ljusa färger och
genomgående fina materialval.
Stort härligt vardagsrum med
kakelugn. Specialdesignat och
platsbyggt kök med fina detaljer
för ombonad känsla. Övre plan
med 3 sovrum, nytt helkaklat
duschrum och allrum/kontorsdel.
Låga driftkostnader. Naturtomt
om 1.819 kvm med fantasktiska
möjligheter. Carport. Båtplats vid
Sånga-Säby båtklubb. Mycket
omtyckt område med naturen,
upplyst motionsspår, dagis och
buss precis utanför dörren.

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Sånga Säby.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 53228 till 71122
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EKERÖ SKÄRVIK
6 ROK, 178 KVM

Välkomna till denna trivsamma
villa i några stenkast ifrån
Mälaren o områdets
bryggförening. Mycket
väldisponerad villa m stort o ljust
vardagsrum m flera fönster o en
pampig kakelugn. Trivsamt o
rymligt kök m matplats, 4-5
sovrum, 2 helkaklade badrum o
ett allrum m sjöglimt. Härlig altan
om ca 40 kvm i soligt söderläge.
Trädgård m dels naturtomt dels
lekvänlig gräsmatta. En oas för
barnfamiljen som värdesätter ett
bra boende i fridfull omgivning o
samtidigt m gångavstånd till skola
(f-åk9), naturen, bad o buss.

PRIS 4 475 000 kr/bud.
Mossvägen 5.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 54243 till 71122
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EKERÖ
HUMMELVRETEN
6 ROK, 170 + 36 KVM

Trivsam villa med funktionell
planlösning. Nytt o fräscht kök. I
övrigt välskött originalskick från
60-talet m stor potential. Mysigt
vardagsrum i vinkel, allrum m
öppen spis o 3-4 sovrum. Inglasat
stort uterum m härlig atmosfär,
trägolv och öppen spis.
Insynsskyddad o spännande
naturtomt om 840 kvm i soligt
syd-/västläge, angränsande till
obebyggt kommunalt
skogsområde. Garage i huset.
Lugnt o omtyckt villaområde m
nära till skola (f-åk9),
strövområden, bad, buss och
Slagstafärjan.

PRIS 3 175 000 kr/bud.
Hummelvretsvägen 52.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 54246 till 71122
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EKERÖ
HUMMELVRETEN
7 ROK, 222 KVM

Villa för den stora familjen eller
för egenföretagaren! Generösa
utrymmen m vardagsrum i vinkel.
Möjlighet till öppen planlösning
mellan kök o vardagsrum. Idag 4
sovrum som lätt kan göras om till
5. Allrum i källaren m mysig
öppen spis. Bastu. Garage i
huset. Moderniseringsbehov.
Lättskött naturtomt om 928 kvm
m altan på framsidan med
förmiddagssol samt både altan o
balkong på baksidan m kvälls- o
eftermiddagssol. Trivsamt
villaområde nära till skola (f-åk9),
dagis, bad, strövområden o buss.

PRIS 3 850 000 kr/bud.
Hummelvretsvägen 29.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 52029 till 71122
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EKERÖ TAPPSUND
162 KVM

Njut av ett gott familjeliv i denna
fräscha och trivsamma villa från
2001! Soligt beläget med
gångavstånd till kanalen och
Ekerö centrum. Stort trädäck runt
delar av huset samt insynskyddad
pool (6,6x3,6m) för lata
sommardagar. Modern känsla
med ljust kök och vardagsrum i
öppen planlösning med mysig
braskamin. 4 sovrum, allrum, 2
helkaklade badrum och bastu.
Garage i huset. Nära till skolor f-
åk9, strövområden, ridhus,
skidbacke och buss.

PRIS 4 675 000 kr/bud.
Hagaringen 11.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 54254 till 71122
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EKERÖ NÄRLUNDA
7 ROK, 172 KVM

Nybyggd villa i Ekerö tätort m
närhet till det mesta! Villan håller
hög standard m genomgående bra
materialval o välplanerade
lösningar. Välkomnande entré m
öppet upp till nock. Vidare möts
man av ett modernt kök o
vardagsrum i öppen planlösning
m stora fönster. Braskamin som
kan ses från flera håll. 5 sovrum,
allrum, 2 helkaklade badrum,
bastu och praktisk tvättstuga m
groventré. Låga driftskostnader m
bergvärme. Isolerat garage m
förrådsdel. Lekvänlig trädgård m
sol hela dagen! Mycket omtyckt
område ett stenkast ifrån
fotbollsplan.

PRIS 4 475 000 kr/bud.
Silverdalsvägen 34.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 54342 till 71122
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FÄRINGSÖ SKÅ
5 ROK, 218 + 64 KVM

Mycket charmigt hus om ca 218
kvm från 1928 med fantastisk
potential för den händige - totalt
renoveringsbehov! Ljust
vardagsrum i fil med öppet mot
kök, 4 bra sovrum samt allrum
med mysig öppen spis. Stor härlig
uppvuxen tomt om 2.982 kvm i
lantlig omgivning i Skå. Perfekt
solläge. Garage och stora
utrymmen för hobbyverksamhet i
källaren. Enskilt vatten och
avlopp. Ostört läge men med
gångavstånd till buss som tar en
till Brommaplan på 30 minuter.

PRIS 1 975 000 kr/bud.
Pilvägen 2.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 54250 till 71122
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VILLOR

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