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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

Mors dag 31/5 kl 13-21
Uppvakta mamma med 

en helgmiddag! Boka bord!
Se vidare sid 24
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Kaffet 
är alltid på!

Med kvalitetsglas från

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

3 0008 560 3 33 ● ●●
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Sommarvisning!
 

Välkommen in 
på specialvisning 
tisdagen den 2 juni 
11-19 av Peak, 
Lyle, Scott, 
Face. Mingla med 
oss och få hjälp av 
modeproffset 
från Ego

Kan ej kombineras 
med andra rabatter.

Med kvalitetsglas från

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

Kaffet 
är alltid på!
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Bokar 
du dina 

glasögon 
under dagen 

så får du 
20 % rabatt på glasen.

Specialvisning!

Torsdagen 
den 28/5 
möter du 
mode-
proffset 
från 
Oscar 
Magnusson 
och Skaga. 
Mingla 
med oss 
mellan 
12-19. 

Kan ej kombineras 
med andra rabatter.

Bokar 
du dina 

glasögon 
under 
dagen 

så får du 

20 % 
rabatt 

på glasen.



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 2 950 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 123 kvm, biyta 30 kvm
Tomt 175 kvm trädgårdstomt

Byggt 1965
Adress: Tappströmsvägen 90
Visas sön 24/5 12.30-13.30
och mån 25/5 18.00-19.00

Underbar sjöutsikt har detta eftertraktade 2-plans radhus med inredd källare. Solig uteplats invid entrén
och rymlig balkong, båda i sydväst. Stor härlig altan med markis mot sjösidan. Ljust och luftigt
vardagsrum med stora fönsterpartier samt tre rejäla sovrum. Garage i länga. Tillgång till bad- och
båtbrygga. Nära till skolor, dagis och bra busskommunikationer Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1904.

Ekerö Tappström

Acceptpris 4 500 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 145 kvm
Tomt 1 054 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1989
Adress: Mossvägen 6
Visas sön 24/5 13.45-14.30
och mån 25/5 18.00-18.45

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

Ekerö Skärvik

Dags att 

köpa aktie-

fonder!

Utgångspris 725 000:-
Boyta 62,2 kvm, avgift 4.094:-/mån
Adress: Skeppars väg 16
Visas sön 24/5 14.15-15.00
och tis 26/5 18.00-18.45

Trivsamt brf-radhus i ett plan, naturskönt beläget
nära Mälaren. V-rum o kök i öppen trevlig plan-
lösning. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1908.

2:a Färingsö Kungsberga

Utgångspris 1 775 000:-
4 rok, boyta 57 kvm och biyta 57 kvm
Adress: Färentunavägen 211

Trevligt enplanshus med inrett rum i källaren.
Öppen planlösning mellan kök och v-rum. Solig
balkong i S/V. Fräscht badrum samt tre sovrum.
Nära till Igelvikens badplats m båtbrygga o bastu,
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1899.

Färingsö Degerby

Utgångspris 1 150 000:-
Boyta 103,5 kvm, avgift 6.848:-/mån inkl värme,
vatten, kabel-tv
Adress: Ekuddsvägen 36 B

Ligger m bra läge i området m baksida m sol fr
mitt på dagen till kvällen. Lgh är i välunderhållet
original skick. Stort kök o v-rum, 3 bra sovrum
m.m. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1360.

4:a Ekerö Ekudden

Utgångspris 945 000:-
Boyta 91,5 kvm, avgift 6.160:-/mån ink värme
Adress: Ekuddsvägen 26b
Visas sön 24/5 15.15-15.45
och mån 25/5 17.45-18.15

Brf radhus i två plan. 3 R.o.k. Uteplats med
ogenerat läge och eftermiddagssol. Ev. garage-
plats. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1864.

Brf-Radhus Ekerö Ekudden

Fast pris 3 847 396:-
Boyta 96 kvm
Avgift 3.296:-/mån inkl telefon,data och TV. exkl
drift

Hiss: Nej.
Adress: Strandskogsvägen 1
Visas sön 24/5 12.00-13.00

Enplansvilla i bostadsrättsform, som ritats särskilt för dig som är 55+. Här bor du bekvämt på 96
väldisponerade kvadratmeter med gott om utrymme för umgänge. På lagom stora tomter, svagt
sluttande mot den nya Mälarviken, placeras husen närmare gatan för att öppnas upp mot en härlig
vattenutsikt på sidan mot sjön.Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1872.

4:a Brf Villa Ekerö Sandudden

Fast pris 5 477 389:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 157 kvm
Tomt 1 081 kvm

Byggt 2009
Adress: Åsbranten 36
Visas sön 24/5 13.30-14.30

Trevligt helt nybyggt hus med toppenläge. Här bor du bekvämt på 157 väldisponerade kvadratmeter
med gott om utrymme för umgänge. Carport med förråd. Underbar sjöutsikt mot Mälaren. OBS detta är
ett visningshus, endast 4st nyproducerade hus kvar! Först till kvarn. Tel: 070-776 18 20.
Webbnr: 1071-1863.

Ekerö Sandudden Nybyggt



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

hö

s
m
k

rin

Tuff T-shirt 
från Blåkläder 

på köpet.
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Efter att två gånger ha av-
slagit Raoul Wallenbergs-
skolans ansökan om att 
få driva Drottningholms-
skolan har nu skolinspek-
tionen ändrat sig.  Men 
beslutet kommer för sent.

Raoul Wallenbergsskolan, 
som varit förordad från barn- 
och ungdomsnämnden att 
driva Drottningholmssko-

lan, har vid två tillfällen fått 
nej på sin ansökan med hän-
visning till brister i ansökan 
och befintlig verksamhet. 
Efter kompletteringar och 
överklagan till länsrätten har 
nu skolinspektionen bedömt 
att bolaget har vidtagit sådana 
åtgärder att de kan rekom-
mendera att överklagandet 
bifalles.

– Skolinspektionens han-

tering av ärendet är upprö-
rande, och att de nu krupit till 
korset är ett kvitto på att alli-
ansens beslut att förorda 

Raoul Wallenbergskolan 
var riktigt, säger Jan Runes-
ten, ordförande i barn- och 
ungdomsnämnden.

Beslutet kom dock för sent. 
Kommunen har redan hittat 
nya hyresgäster till Drott-
ningholmsskolan och Mä-

larörarnas Waldorfskola tar 
över lokalerna till hösten.

– Beslutet fattades i full 
enighet i barn-och ungdoms-
nämnden, och jag är överty-
gad om att det kommer att 
bli en mycket bra och populär 
skola, säger Jan Runesten.

Miljödomstolen avslog 
överklagan mot länssty-
relsens tillstånd att dumpa 
schaktmassor i de gamla 

sandgroparna vid Asknäs. 
De tjugosex personer som 
har yrkat att länsstyrelsens 
beslut skulle upphävas, fick 
inte gehör för sina överkla-
ganden.  Markägaren har 
alltså tillåtelse att fylla igen 
sandgroparna med 100 000 
kubikmeter fyllnadsmassor.

– Vi påbörjar arbetet första 
juni med att efterbehandla 

vårt gamla grustag och fylla 
ut groparna, säger markäga-
ren Lotta Mellberg och tilläg-
ger att de kommer att försöka 
göra en egen väg ner till om-
rådet.

De boende i området har 
protesterat mot beslutet och 
uttryckt stor oro över hur de-
ras omgivningar kommer att 
påverkas med buller, damm, 
utsläpp och vibrationer från 
den ökade tunga trafiken 
som skulle bli resultatet av 
dumpningen. Bland annat 
har de anfört att det inte har 
gjorts en ordentlig analys av 
vad de tunga transporterna 
kommer medföra för konse-
kvenser för miljön, djurlivet, 
de personer som bor i områ-
det och deras fastigheter.

– Vi är enormt besvikna 
över det här beslutet och 
känner oss överkörda på ett 
nonchalant sätt.  Resulta-
tet blir att ägarna till Asknäs 
gård tvingar in tiotusentals 
lastbilar på en väg där små 
skolbarn ska gå till sin skol-
buss, säger Anders Hjert-
man, boende i området.

– Det är en allvarlig brist 
i miljökonsekvensbeskriv-
ningen att man inte har tagit 
ställning till transportvägen, 
fortsätter han.
Som skäl för sitt avslag skri-
ver miljödomstolen att en 
enskild person inte kan över-

klaga den här typen av beslut 
endast med stöd av allmänna 
intressen, vilket de flesta av 
de nämnda punkterna anses 
vara. 
Övriga punkter som till ex-
empel buller och avgaser, har 

inte länsstyrelsen tagit med 
i sin ursprungliga bedöm-
ning och därför kan inte hel-
ler miljödomstolen bedöma 
dem. Däremot menar de att 
den kommunala nämnd som 
har ansvar för tillsyn för mil-
jöfarlig verksamhet kan ta 
upp frågan om någon fastig-
hetsägare klagar. Ärendet går 
också att överklaga till mil-
jööverdomstolen vid Svea 
hovrätt.

– Det är möjligt att vi 
överklagar beslutet, det har 
vi inte tagit ställning till än. 
Vi tycker fortfarande att det 
finns allvarliga brister i ut-
redningen, säger Anders 
Hjertman. 
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– Budgetåret har känneteck-
nats av en fortsatt stark ut-
veckling för Ekerö, trots kri-
sen i världsekonomierna. Vi 
fortsätter att vara en attraktiv 
kommun med en relativt stor 
inflyttning, kommenterar 
Peter Carpelan (M) årsredo-
visningen.

Det ekonomiska överskot-
tet för 2008 uppgick till 18,4 
miljoner kronor, varav 7 mil-
joner kronor öronmärks för 
framtida pensionsutbetal-
ningar. 

Från oppositionens sida 
var reaktionen till största de-
len positiv.

– Det är svårt att ha in-

vändningar när överskottet 
är så stort. En stor bidragande 
orsak är de stora skatteintäk-
terna, och det kan vi tacka 
flitiga ekeröbor för. Nu gäller 
det att förvalta de resurserna 
när tiderna blir sämre, säger 
Ulric Andersen (S).

Överskottet kommente-
rade Krister Skånberg, (MP) 

redan på förra kommunfull-
mäktige.

– Det är viktigt att upp-
märksamma att resultatet 
innefattar att vi har sålt ex-

ploaterad mark för 17,6 mil-
joner, sa han.

kritiska till, 
som de upplever, brister i 
årsredovisningen och yrkade 
under kommunfullmäktige 
att hela årsredovisningen 
skulle återremitteras till 
kommunstyrelsen. Skälet var 
att inga upplysningar finns 
med angående den tidigare 
planerade försäljningen av 
Ekerö bostäder, eller kravet 
på en folkomröstning i frå-
gan.  Yrkandet fick dock ingen 
respons hos övriga partier.

– Jag frågade revisorerna 
vid flera tillfällen om de hade 
något att invända angående 
hanteringen av försäljningsä-
rendet, men de svarade nej, 
och då tycker jag inte att det 
finns någon anledning att 
driva frågan längre, säger Ul-
ric Andersen.

 ti-
derna börjar dock göra sig gäl-
lande även i Ekerö kommun 

och från kommunstyrelsens 
sida är framtidsutsikterna 
inte fullt lika optimistiska 
som tillbakablicken.

– Finanskrisen kommer att 
påverka även Ekerö. Därför 
är kommunstyrelsens ansvar 
inför framtiden extra stort 
och kräver också en försiktig-
het i kommande åtaganden 

så att kommunens låneskuld 
inte blir en för stor belastning 
som påverkar det ekonomis-
ka utrymmet för verksamhe-
terna, skriver Peter Carpelan 
i årsredovisningen.

Det handlar om borrningar 
och avvägningar på själva hu-
vudleden för förbifarten un-
der mark. Det undersöks var 
man ska lägga vägområdena 
och tunnelöppningarna som 
ska upp från huvudleden till 
väganslutningarna på mark-
plan. Ovanpå Lindötunneln, 
på hjässan på berget tittar 
man på bergtjocklek och 
sprickbildningssystem.

– På våra arbetsmöten får vi 
resultaten av all kartläggning 
av området och det är så pro-
jektet framskrider, säger Leif 
Kåsthag som är planerings-
samordnare på kommunen. 

 Den enda breddning som 
ligger i Förbifarts Stock-
holmsprojektet i dagsläget 
är den som ger fyra körfält 
mellan de två cirkulations-
platserna, Edeby gård och 
Tillflykten. 

Många mälaröbor är oro-
liga för konsekvenserna av 
arbetet, bland annat att bo-
ende vid Tillflykten riskerar 
att få flytta.

– Några boende i Tillflyk-
ten har inte fått flytta på sig, 
men jag vet att det går ett 
oriktigt rykte om detta, säger 
Leif Kåsthag.

En festarrangör på Mälar-
öarna ska kompensera en missnöjd kund i 
Stockholm. Det har Allmänna reklamations-
nämnden beslutat att rekommendera före-
taget. Bakgrunden är en tvist om bokning av 
bröllopsmiddag.

En läkare, bosatt på Ekerö, som fått 
sin legitimation indragen för att han skrivit 
ut stora mängder narkotikaklassade läkeme-
del till ett 70-tal missbrukare, får inte tillba-
ka den. Det står klart efter att HSAN avslagit 
hans ansökan.

Ekeröborna sorterar i genomsnitt 89 kilo sopor 
varje år. Det visar statistik från Förpacknings- och tidningsin-
samlingen, FTI. I genomsnitt källsorterar svensken drygt 80 
kilo avfall per år. I Borgholm respektive Töreboda, som ligger i 
toppen och botten av listan,  är siffran 145 respektive 34 kilo. I 
Stockholms kommun är siffran 63 kilo.

¢¢ 

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: BOAREA: ANTAL RUM: BYGGÅR: TOMTAREA:

ADRESS: VISAS:

EKERÖ TAPPSUND - BEKVÄM SJÖNÄRA MILJÖ

Charmigt sommarställe mycket fint beläget i fridfull omgivning. Stuga med glasad veranda,
sällskapsrum, rymligt sovrum och kök. Uthuslänga om ca 18 kvm med förråd och gäststugedel.
Välplanerad tomt med huset högt placerat, fin utsikt och skyddad baksida. Flera mysiga
uteplatser och fina blomsterplanteringar. 400 m. till fin badstrand i Mälaren. Nära Stockholm.

PRIS: BOAREA: ANTAL RUM: BYGGÅR: TOMTAREA:

ADRESS: VISAS:

MUNSÖ EKEBY - CHARMIGT SOMMARHUS

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:

ADRESS: VISAS:

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:

ADRESS: VISAS:

TOMT EKERÖ NÄRLUNDA

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: ADRESS:

VILLATOMT ADELSÖ HALLSTA
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: ADRESS:

VISAS:

TOMT EKERÖ RASTABORG



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 9  2009

KONSERTER
Sö 31/5 Adelsö kyrka 

kl 18.00 Vårkonsert
Ad Mundi, dir Carina Einarson

Ti 2/6 Ekerö kyrka 
kl 19.00 Bröllopskonsert         

Viveca Axell Hedén, sång 
Helena Hansson, fiol och orgel 

Kerstin Baldwin, orgel och piano

To 4/6 Ekerö kyrka  
kl 19.30 Gospelkonsert
Ekerö Gospel, Daniel Stenbaek, piano

Onsdag 27/5
Ekerö Hembygdsgård

13.00 Mässa
Ralph Sjöholm

Ekebyhovskyrkan ”Arken”
19.00 Mässa
Christer Kivi

Söndag 31/5
Adelsö kyrka

11.00 Sammanlyst till Ekerö

18.00 Vårkonsert
      Ad Mundi 

dir. Carina Einarson 

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa,  

”I välsignan och fröjd”
Rolf Nordblom 

Staffan Eklund, övriga medarbetare 
Ekerö kyrkokör

Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Jonas Gräslund

Tisdag 2/6
Ekerö kyrka

19.00 Bröllopskonsert
Viveca Axell Hedén sång,  

Helena Hansson fiol och orgel,  
Kerstin Baldwin orgel och piano 

Onsdag 3/6
Ekebyhovskyrkan, Arken

19.00 Mässa
Jonas Gräslund

Torsdag 4/6
Ekerö kyrka

19.30 Gospelkonsert
Ekerö  Gospel 

Daniel Stenbaek, piano 
dir. Hanna Ekstedt

Söndag 7/6
Munsö kyrka

11.00 Friluftsgudstjänst vid 
klockstapeln

  Svän Fogelqvist 

Ta med kaffekorg

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst 

med dop
Jonas Gräslund

Lovö kyrka
11.00 Högmässa

Christer Kivi

Kyrkradion 101,4  
lördagar 12-13

Ekerö kyrka öppnas till pingst 

Blomningsfest 31/5

Ekerö kyrka
kl 11.00 Högmässa               
”I välsignan och fröjd”

Rolf Nordblom 
Staffan Eklund  

övriga medarbetare 
Ekerö kyrkokör

Ekerö kyrkliga syförening 
inbjuder därefter till 

Kyrkkaffe i Hembygdsgården med            
bl a blomförsäljning och lotterier

Båtutfärd till Björkö 14/6

 Adelsö Hembygdsgård
drivs numera i Adelsö-Munsö församlings regi.

För mer information och bokning 
ring 08-560 511 90 

 säkrast vardagar 8.00-17.00

Kyrkans förskola söker barnskötare 100%

med barnskötarutbildning och erfarenhet av arbete på förskola  
med tillträde 10 augusti 

Kontakta förskolechef Anna Stelling, 560 387 31

Läs mer www. ekeropastorat.se/forskolan 

  ca 12.00 Musikdramat ”Ansgars tårar”
Beryl Kornhill, Carsten Gram, musik: Carina Einarson

därefter Vallfartsmässa, Stiftsprost Eva Brunne,               
Svän Fogelqvist m fl. Musiker: Kerstin Baldwin, Helena Hansson

    Gemensam båtresa med M/S Tranan                 Kostnad (tor)
     9.00  från Drottningholms brygga  ca 17.30                100:-
     9.45 från Ekerö kyrkbrygga  ca 16.45   80:-
   10.15 från Helgö brygga  (OBS! platsen!)    ca 16.30   60:-
   11.15 från Hovgården, Adelsö      ca 15.45   30:-
   11.30  ANKOMST              HEMFÄRD      15.30

  Anmälan till båtresa, tel 560 387 00 senast 5 juni

Nu går renoveringsarbetet i 

Ekerö kyrka in i slutfasen.  

Lagom till pingsthelgen öppnas 
kyrkan för gudstjänstbesökare i 
två olika högtidsgudstjänster.

Redan på lördagen kommer 
kyrkan att fyllas till sista plats 
vid årets första konfirmations-
gudstjänst.

Vid söndagens gudstjänst i 
samband med blomningsfesten 
kommer kyrkan att fyllas av 
härliga folkmusiktoner i mäs-
san ”I välsignan och fröjd”, 
framförd av Ekerö kyrkokör 
och musikanter.

Arbete in i det sista
När det här skrivs pågår ett in-

tensivt arbete med målnings-
arbeten, bygge av handikapp-
ramp, inredning till vapenhus 
och dragning av ledningar. 

Många praktiska lösningar 
har nästan osynligt  trollats in 
i kyrkan för att öka tillgänglig-
het, förbättra belysning och ge 
bättre plats för körer och mu-
siker. Fiffiga lösningar gör att 
man nu med enkla handgrepp 
kan flytta undan altarringen. 
En av bänkraderna längst fram 
i kyrkan har gjorts flyttbar.

Några inredningsdetaljer kvar-
står, men kyrkan är redo att ta 
emot alla besökare vid som-
marens bröllop, gudstjänster 
och konserter. Här målar Johan Furuvik det nyrenoverade altaret.



www.eurosko.com

GÄLLER HELA SORTIMENTET, DU FÅR DET 
BILLIGASTE PARET PÅ KÖPET!

   Erbjudandet gäller måndag 25/5 till lördag 30/5.  
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I Svenskt näringslivs årliga 
underökning av företagskli-
matet i Sveriges 290 kommu-

ner hamnar Ekerö kommun 
långt ner på listan. 

I varje kommun tillfrågas 
200 företagare om hur de 
uppfattar det lokala företags-
klimatet. På många av frå-
gorna ger ekeröföretagarna 
mycket dåliga omdömen om 
klimatet i kommunen. 

På den tungt vägande frågan 
om ”sammanfattande omdö-
me om företagsklimatet” sva-
rar till exempel bara var fjärde 
företagare att det är ”bra”, 
”mycket bra” eller ”utmärkt”. 
Endast sju kommuner i landet 

har lägre medelvärde än detta. 
I toppen på listan ligger Solna 
stad för andra året i rad.

Leif Altner, kommunens 
näringslivschef, är lite kon-
funderad över resultaten.

– Vi visste att det skulle bli 
ett dåligt resultat för vår del, 
men jag tror att det till stor 
del handlar om gamla synder. 
Sedan frågorna ställdes i okto-
ber förra året har det skett en 
vändning i kommunen, för 
att bättre kunna tillgodose nä-
ringslivets behov, säger han.

Hans egen tjänst tillkom i 

samma veva som undersök-
ningen gjordes och den nya 
kommundirektören anställ-
des delvis på grund av sin nä-
ringslivsinriktning.

– Byggnadsnämnden har 
också fått en särskild person 
som ansvarar för näringsli-
vets byggnadsärenden, och 
vi arbetar fortfarande på att 
trimma organisationen ännu 
mer och kunna ha snabbare 
hantering av ärenden. Men 
det kommer fortfarande att ta 
ett par år innan vi är tillräckligt 
bra, fortsätter Leif Altner.

Han funderar över vilka de 
företagare är som har svarat 
och hur deras kontakter med 
kommunen har sett ut.

Enligt statistiken är det 100 
av de 200 tillfrågade som har 
svarat, av dessa är 65 procent 
företagare med mindre än 
fem anställda.

– Jag skulle verkligen vilja 
komma i kontakt med dem 
som är kritiska och höra vad 
de har att säga, avslutar han. 

Rankingen bygger på en 
mängd faktorer, varav företa-
garnas svar på frågorna är den 

tyngst vägande. Dessutom 
vägs vissa statistiska faktorer 
från SCB in i resultatet. 

– Att förutsättningarna för 
företagande är bra är kanske 
viktigare än någonsin. I kri-
sens fotspår ser vi att konkur-
serna och antalet arbetslösa 
ökar. Därför är det extra vik-
tigt att se till att förutsättning-
arna gynnar företagens kon-
kurrenskraft och förmåga att 
växa och anställa, säger Patrik 
Karlsson, Svenskt näringsliv.

Efter att ha kunnat beskådas 
på motormuseet i Skokloster 
sedan 1983, var nu planet på 
väg till sin plats som museifö-
remål hos Fallskärmsjägarna i 
Karlsborg. Mellanlandningen 
på Mälaröarna var dock inte 
den första. Under flera år  har 
planet även varit stationerat 
på Skå flygfält.

– Det här är ett jätteroligt 

uppdrag, som vi hade vissa 
tveksamheter kring om vi 
överhuvudtaget skulle klara 
av från början, säger Ekerö-
skepparen Mathias Dillman.

Han berättar om de nog-
granna förberedelserna och 
hur de med hjälp av  en mo-
dell av planet har testat hela 
förloppet i förväg. Både ving-
ar, motorer och propellrar 
behövde monteras av för att 
kunna frakta flygplanet.

– Vi är fyra man i besätt-
ningen, två bogserbåtar och 
en servicebåt, berättar han. 

Planet, som tillverkades 
1943, deltog bland annat i 
invaderingen av Normandie, 

under den så kallade Dagen 
D, 1944. Det hade även som 
uppgift att utöva hemlig sig-
nalspaning på Sovjetunionen 
och var systerplan till DC 3:an 
Hugin som sköts ner under 
ett hemligt uppdrag utanför 
Gotlands kust 1952. Munin 
kunde återvända oskadd till 
hemmabasen, men Hugin 
gick till botten tillsammans 
med sin besättning och bär-
gades först 2004.

Efter fem dygn anlände 
Munin till Karlsborg efter en 
trång färd genom Göta kanal 
med endast ett par centime-
ter tillgodo.



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

Ekerö Stenhamra
Högt läge och en fantastisk utsikt har man från denna fina villa där i stort sett allt är nytt och fräscht.
Genomgående ljus modern färgsättning och fina parkettgolv. Öppen planlösning mellan kök, matplats och
vardagsrum. Två helkaklade badrum och fyra mycket bra och rymliga sovrum. Stor härlig altan om ca 100 kvm
med pool. Fint sydväst läge ger sol hela dagen. Inhägnad något kuperad naturtomt. Carport och förråd.

Boarea: 160 kvm
Utgångspris: 3.975.000 kr
Tomt: 1.123 kvm Sluttningstomt

Knosterstigen 7 A
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Sommarstad
Nybyggt hus från 2004 om 172 kvm. 6 rok varav 4-5 sovrum. Allt i bra skick med ljus färgsättning och två
helkaklade badrum. Stora fönster- och dörrpartier mot trädgård ger ett fint ljusinsläpp. Härligt charmig,
insynsskyddad och varierande trädgård som gränsar mot skogsparti. Friggebod och lekborg (lekstuga).
Gångavstånd till bad, båthamn, buss m.m. Besiktigad.

Boarea: 172 kvm
Utgångspris: 4.350.000 kr
Tomt: 1.194 kvm Trädgårdstomt.

Älvvägen 10
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Närlunda
Charmig vitputsad villa på stor härlig södervänd trädgårdstomt med högt fritt läge och fin utsikt över Närlunda.
Byggår 1947. Totalt 176 kvm, fördelat på 6 rok varav 3-4 sovrum. Vardagsrum med braskamin. I källaren finns
ett stort kontor/allrum med egen ingång. Perfekt som hemmakontor, tonårsrum eller liknande. Delvis renoverat m
bl a ny dränering och bergvärme. Förråd och stort garage om ca 50 kvm med extra takhöjd och extra stor
garageport. Ev. avstyckningsbar tomt.

Boarea: 176 kvm
Utgångspris: 3.995.000 kr
Tomt: 1.680 kvm Trädgårdstomt.

Floravägen 4
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ölsta Färingsö Ekerö
Enplansvilla om totalt 190 kvm varav boyta ca 150 kvm. 4 rok varav 3 bra sovrum, ett med eget badrum och
bastu. Härligt vardagsrum med ryggåstak och hel fönstervägg mot trädgård/altan med öppningsbara
glasskjutdörrar. Stort lantkök med sittplats för 6-8 personer. 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

Besiktigad

Färingsö Stenhamra
Tillbyggt enplans atriumhus i bra skick. 5 rok varav 4 sovrum, ett med egen ingång. Ombyggt kök med öppen
planlösning till matplats. Separat förråd om ca 8 kvm. Liten skyddad trädgård med syd-öst läge. Garage i länga.
Barnvänligt område med bilfri gångväg till skola och daghem.

Boarea: 128 kvm
Utgångspris: 1.850.000 kr eller hbj
Tomt: 170 kvm Atriumgård / trädgård

Lupingränd 7B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

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

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

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

Ekerö Närlunda
Stor tomt med högt fritt läge och fin utsikt i populära
Närlunda! På tomten får ett rymligt 2-plans hus samt
garage och uthus uppföras, den totala bruttoarean får
uppgå till 350 kvm. Nära till Träkvistavallen, buss, gym
(Puls & Träning) samt matvaruaffär. Gång- och
cykelväg till dagis och skola.

Utgångspris: 1.275.000 kr
Tomt: 1.338 kvm Sluttningstomt
Solhemsvägen 3 A
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



TILL VÅRSTÄDNINGEN 

HYR CONTAINER

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

VI HAR ALLA STORLEKAR

Konstnären Nils Ekwall är en av 
de två som delar Ekerös kultur-
stipendium i år. Hans yrkesval 
var aldrig något val, det  skedde 
helt naturligt. De flesta i hans 
släkt har varit konstnärligt ak-
tiva, den mest namnkunnige var 
hans morfar, konstnären Nils 
Dardel. 

När Nils var liten satt han och hans 
äldre syskon ofta och målade till-
sammans med sin mor. Det fort-

satte så genom hela ungdomen. När 
andra spelade fotboll, målade Nils 
och stortrivdes.

Nils målade sig igenom lumpen 
också. Han låg i Karlskrona och 
gick teckningskurs på kvällarna. 
Efter militärtjänstgöringen blev det 
konstskola.
– Jag muckade en fredag och på 
måndagen började jag på Forums 
konstskola i Malmö, berättar Nils.

Nils tillbringade sina barndoms 
somrar i Sundby, där han numera 

bor permanent. På ett fält inramat 
av skog ligger torpet där han bor 
och intill i ett mindre hus, har han 
sin ateljé. På väggarna liksom längs 
dem, staplade på golvet, finns hans 
bilder. De rymmer mycket symbo-
lik, målade i starka färger och med 
skarpa kontraster. Hans konst rym-
mer både djup och lekfullhet. 
– Just nu målar jag bilder med saker 
som har så lite sammanhang som 
möjligt, bara för att det är roligt, 
ingenting annat. Jag kallar dem re-

busar fast de inte är det. Det roliga 
med det är att bara för att jag kallar 
dem så, får jag höra en massa roliga 
tolkningar av de som ser bilderna.

lekfullheten, men 
djup och symbolik präglar också 
hans konst. Han uttrycker själv 
att många av hans tavlor är som en 
slags känslomässig dagbok. Man 
upptäcker också hela tiden något 
nytt i hans bilder. De känns levande, 
kanske för att det är svårt att greppa 
dom helt och hållet.
– Konst är verkligen en kommu-
nikation och jag vill skildra stäm-
ningar. Jag tycker om konst som är 
vacker men som ändå kanske oroar., 
säger Nils.

 och försö-
ker vara på plats i ateljén klockan 9  
för att arbeta fram till klockan fem. 
Vissa dagar  finns flödet, andra kan 
han sitta och ”bara glo”, men det är 
också skapande i sig menar Nils. 

Det är dock tufft att leva som 
konstnär. Nils har haft en stadig gal-
lerist i många år som nu har stängt, 
så nu måste han hitta en ny. 

Glädjande för Nils är att han just 
meddelats att han får Ekerös kul-
turstipendium¨¨, som han delar 
med  Elisabeth Holmgren, en av de 
drivande i Swartsöö Slottskultur. 
Stipendiet kommer att delas ut vid 
Bokskogskonserten den 13 juni i 
Ekebyhovsparken.

Nils håller också kurser i målning. 
De är ett bra komplement till de 
många ensamma timmarna i atel-
jén, men det är inte bara för den so-
ciala aspektens skull som kurserna 
är viktiga. De är också av betydelse 
för Nils egen utveckling. För det är 
inte bara eleverna som lär sig, även 
Nils lär sig enormt mycket själv.

– Det är just det att man aldrig 
kommer att bli färdig som driver. 
Det är en nyfikenhet, och det är det 
som är så roligt att jag fortfarande 
känner mig nyfiken efter alla dessa 
år. 

 sin morfar, Nils 
Dardel. Han föddes elva år efter 
Dardels bortgång, men hans när-
varo har ändå varit påtaglig.

– Han har nästan varit som en 
skola. Jag har pluggat på honom och 
blivit ”ipluggad” honom under hela 
uppväxttiden. 

 Det är den ljusa sidan av släktska-

pet med den berömde konstnären. 
För ett sådant släktskap kan också 
tänkas tyngande, åtminstone om 
man väljer en konstnärlig bana. Nils 
Dardel var en av det förra seklets 
stora, svenska konstnärer. Det blir 
om inte annat påtagligt då man läser 
boken ”Dardel” av Erik Näslund. 
Författaren skriver om Dardel att 
”han gjorde en snabb färd genom 
tidens ismer, följde dem inte utan 
blev en egen ism ”.  

l kan inte 
vara helt lätt. Och Nils beskriver 
också sin morfar som”den stora 
skuggan”.

– Som yrkeskonstnär har man 
känt sig lite i skuggan. Jag glömmer 
aldrig då jag ställde ut på ett litet 
galleri på Östermalmstorg, samti-
digt med Moderna Museets stora 
Dardel-utställning. Det var massor 
av äldre damer som kom in på gal-
leriet och tittade och jämförde, inte 
bara konsten utan de tittade på mig 
också och viskade ”han är ganska 
lik och man ser att”… Det här var 
ett extremfall. Men så har det varit 
väldigt mycket, så det tog många 
år innan jag överhuvudtaget ville 
nämna släktskapet för främmande.

 ge sig på en 
jämförelse mellan Nils och hans 
morfar måste jag nog ge damerna 
som kom till galleriet rätt när de 
tyckte att ”han är ganska lik”…

Nils har fått sin morfars finmejs-
lade ansikte med känsliga och sam-
tidigt pliriga ögon, en blick som 
uttrycker såväl allvar som humor. 
Nu kan det tyckas oväsentligt att 
jämföra det yttre. Men eftersom vi 
brukar kalla ögonen för själens spe-
gel kan det i det här fallet ha en viss 
relevans. För det konstnären skapar 
är också en spegling av konstnärens 
inre.

När jag tittar på Dardels och Nils 
Ekwalls konst, finner jag också 
mycket gemensamt. De målar båda 
med starka, klara färger och skarpa 
kontraster. När det gäller bildernas 
innehåll finns även här gemensam-
ma drag. Jag citerar åter Erik Näs-
lund som beskriver Dardels konst 
som ”elegant, ironisk och bisarr, raf-
finerad och naiv med många svarta 
djup”. Alla dessa ingredienser ser 
jag också i Nils Ekwalls tavlor.
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VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

Vi bjuder på 
ett paket 

Fresh-stavar 
när du köper 

IFÖ Fresch WC.

HÅRT VATTEN BLIR MJUKT!

TITTA PÅ DINA FÖNSTER – 

ANDRA GÖR DET!
Flagnar färgen? Dags att byta fönster? Icke. Framförallt äldre 

fönster är vanligtvis tillverkade av speciellt utvalt virke – de tål en 

hel del. Men de får också mycket stryk: de är tunnare, de utsätts 

för större temperaturskillnader, ute-inne. Rörelser i materialet, 

fl era skarvar, solljus och fukt – allt bidrar till att ytbehandlingen 

kan börja lossna. Och sedan kommer rötan…

YUNIK FÖNSTERFÄRG PLUS:

Första vattenbaserade produkten för behandling av fönster, 

som är godkänd av svenska ’Auktoriserat Fönsterunderhåll’

   framtagen till fönster och dörrar 

   trä, ex. Fur och gran samt rostskyddat järn 

   skyddande skikt även i skarpa ytterhörn 

www.yunik.se

Just nu!

(normalpris: 285:–)

RENT VATTEN 

   HELT ENKELT…

www.akzonobel.com

Vi som har vatten från egen 

brunn, vi har ett bra vatten, men 

det är hårt, mycket hårt, dvs det 

innehåller mycket kalk. 

BROXETTEN är ett avhärd-

ningssalt i tablettform som tar 

bort kalcium i vattnet. 

IFÖ Sign med 

Fresh-spolning. Inkl. 

sits och Ballofi x-kran

(Ord.pris. 4.350:-)

www.ifo.se

Just nu!

Yunik Fönster-
färg Plus

t.o.m 5 juni

ANVÄND RÄTT FÄRG!

Yunik Fönsterfärg Plus är vattenlöslig – 

innehåller inga bindmedel. Den torkar 

snabbt – ca. 5-6 timmar. 

Klibbar inte – du kan stänga fönstren sam-

ma kväll utan att de fastnar. Du använder 

samma färg, både på ute- och inneytorna. 

Regelbundet underhåll gör att fönstren 

lever lika länge som resten av huset.

Kom ihåg!
ROT-avdraget 

är tillbaka!



Ny Skorstensfejarmästare
Joakim Agartz!

– Vi ser med glädje och spänning på det förtroende vi fått av 
Södertörns Brandförsvar och Ekerö kommun. Vi ska göra vårt 
bästa för att tillgodose Ekeröbornas förväntningar på god service 
och god kvalité, säger Joakim Agartz.

Joakim Agartz är ny skorstensfejarmästare på Ekerö från och 
med den 1 juli då tidigare skorstensfejarmästare går i pension.  
Joakim Agartz har stor lokal kännedom och är uppvuxen på 
Ekerö. 

– Vi hälsar nya och gamla kunder välkomna till oss och vi kan 
redan nu efter förfrågan hjälpa dig som fastighetsägare, säger 
Joakim Agartz.

Det kommer nu även bli lättare att nå din sotare med utökade 
telefontider och självklart kan du även besöka vår hemsida och 
kontakta oss där igenom.

Telefontider: Måndag-fredag 08.00-16.00 
Tel: 08-583 576 80

Eller kontakta skorstensfejarmästare Joakim Agartz på telefon 
0708-753 064 eller e-post info@vsnab.se
Ni kan även besöka vår hemsida:www.vsnab.se

Morsdagsmeny fr kl. 15.00
* Färsk vit sparris med hasselnötssmör  

* Halstrad laxfilé med kräfthollandaise samt kokt färsk potatis 
* Nougatparfait med rårörda bär 
3 rätter 335 kr. 2 rätter 255 kr

Andra temadagar i sommar! 
12 juni – Tacobuffé kl.18.00

125 kr/pers, barn under 12 år halva priset. Glass till alla barn!
27 juni – Grillkväll kl.18.00 

165 kr / pers barn under 12 år halva priset. Glass till alla barn!
17 juli – Grillkväll kl.18.00  

165 kr / pers. Barn under 12 halva priset. Glass till alla barn!
15 augusti –  Fisk och skaldjurskväll 

 
Ring för bordsbeställning 08-560 248 07

Kom och ät vår goda lunch 11-15 alla dagar i veckan samt 
även à la carte övrig tid fram till 21 (köket stänger 20.30)

Hjärtligt välkomna till Troxhammar Golfkrog
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Det är världens första mil-
jöanpassade ambulans, ett 
resultat av miljöprojektet 
”Grön Ambulans” som är 
ett samarbete mellan AISAB 
och dess ägare Stockholms 

läns landsting. Ambulansen 
är biogasdriven. Komponen-
ter och material i fordonet 
har identifierats och mäng-
den miljöfarliga ämnen re-
ducerats så långt som det 
är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt.

Miljösmarta val i am-
bulansen är bland annat 
golvmatta utan PVC, inred-
ningsmaterial utan ftalater 
(kemiska föreningar)och ha-
logen- och PVC-fri elkabel. 
Däcken är utan giftiga oljor.

 Att det blev just stationen på 
Ekerö som fick bilen har för-
modligen att göra med att de 
har ett bra tankställe. 

–Det är fortfarande svårt 
att få tag i naturgasstationer. 
Det finns en vid Brommap-
lan där vi alltid passerar, sä-
ger Svante Sörenson som är 
stationschef på Ekerö ambu-
lansstation.

Stationen var även pion-
järer med att ha sjuksköter-
ska med i ambulansen redan 
1991. 

Det var ett villkor som Svan-
te Sörenson ställde, när han 
erbjöds tjänsten som sta-
tionschef av ägaren till Ekerö 
ambulans AB, som då drev 
ambulansverksamheten.

Svante är själv utbildad 
sjuksköterska och narkos-
sjuksköterska.

– Först 2005 blev det ett 
krav att ha sjuksköterska 
med, från 2008 blev det krav 
att man ska ha vidareutbil-
dade sjuksköterskor, berättar 
Svante.

Ekerö ambulans AB som 
tidigare drev ambulansverk-
samheten, har inga ambu-
lanser för uttryckningar. De 
har bara planerade uppdrag 
åt tävlingsarrangörer och 
större event. 

– Många förväxlar verk-
samheterna, säger Svante 
och tillägger: När ambu-
lans behövs akut är det en-
dast ambulansverksamheten 
vid Tappström som servar 
Ekeröborna.

Ekerö ambulansstation har 
en ambulans i tjänst dygnet 
runt, året runt med en vida-
reutbildad sjuksköterska och 
en ambulanssjukvårdare.  

Pelle Clareus var en av dem 
som läste artikeln. Han tog 
kontakt med Röda Korsets 
krets på Ekerö/Färingsö och  
erbjöd att åta sig ordförande-
skapet.

Pelle har inte tidigare arbe-
tat med den typ av verksam-
het som Röda Korset arbetar 
med. Däremot är han van vid 
styrelsearbete och har bland 
annat suttit i flera företags-
styrelser .

– Jag har funderat åt det här 
hållet länge och jag brinner 
för Röda korsets humanitära 
inställning, säger han.

Pelle tillträdde som ordfö-
rande i februari. Flera pro-
jekt är på gång, bland annat 
en anhörighetsdag den sjätte 
november i Stenhamra och i 
Ekerö närområde.  Det är ett 
samprojekt med PRO, SPF 
och kommunen. Länsstyrel-
sen har bidragit med pengar 
som går via Röda korset, av-
sedda för att testa en servi-
celinje med buss för att köra 
anhöriga till arangemangen.

 
– Sedan ska vi tillsammans 
med kommunen och kyrkan 
försöka öka anhörigengage-
manget och få fler frivilligle-
dare, säger Pelle.

De ska också försöka att 
mera aktivt värva medlem-
mar genom att synas mer och 
ta mera kontakt. 

Större kretsar har en så 
kallad kupa med kaférörel-
se och försäljning av Röda 
Kors-saker, så som Lovö:s 
Rödakorskrets har i orang-
eriet på Drottningholm.

– Det ska vi försöka se 
om vi kan få även på Ekerö. 
Det kräver dock en hel del, 
både vad gäller lokal och be-
manning. Men, ingenting är 
omöjligt, säger Pelle och till-
lägger att när det gäller lokal-
frågan, hänger det till stor del 
på uppställning och samar-
bete med kommunen.Detta 
behövs generellt även för sy-
gruppen och dess möjlighet 
att verka och lagra material 
och produktion.



Priserna gäller endast hos Coop Konsum Stenhamra och Kungsberga 25/5-31/5, 2009 eller så långt lagret räcker.

Färsk fläskfilé

79)=K

PRIS 49)=S

34)=S

Rättvisemärkta 
Rosor

Fryst tårta
Välj mellan olika sorter.  

Gurka
SVERIGE

Max 5 kg/köptillfälle.

Pelargoner
Marguriter

Amplar
Välj mellan olika sorter.

Plantor 
10-pack

Röda 
cocktailtomater
HOLLAND/SPANIEN

Melon Cantaloupe
Melon Galia

Max 2 st/köptillfälle.

100k

99k

100k
Coop Konsum Stenhamra och 

(Endast lotter)

I Stenhamra kan du ta ut pengar: 

Vi löser in PlusGirots utbetalningskort/värdeavier



M å 
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Tel: 560 310 11
Växthusvägen 24, 178 34 Ekerö

www.salongnarlunda.se

●  Klassisk Ansiktsbehandling (90 min) ......... 390:-

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

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

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

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

●  Helkroppsmassage (60 min) ...................... 360:-

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

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

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

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

Trevlig sommar!
Gratis Prova-På

Frigörande&helande andning
för djupgående avstressning
Torsdag 14 maj 18:30

Anmälan: joanna@livsfrojd.se 0733/292 292

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

www.livsfrojd.se

Har du ont i ryggen?

Tel 08 -560 313 31, Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina 

www.naprapaternaekerö.se

Låt en Naprapat hjälpa dig.

ÖPPETTIDER
Mån 08:00 -17:00
Ons 09:00 -19:00
Fre 08:00 -15:00

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland 

Dipl. Massageterapeut,  Tai Chi Chuan instruktör 

Tai Chi & Qi Gong i sommar
Vid Kina slott, Drottningholmsparken 
16 juni - 28 juli: tisdag & torsdag kl 18:00-19:30

Info: 070-436 12 89      www.anmomassageterapi.se

Viktig information från 
Barnmorskorna Ekerö
Från och med 1/4 -09 har vi nya
telefonnummer och telefontider:

Barnmorskemottagningen:
08-120 555 20 vardagar kl 09.30-12

Ungdomsmottagningen:
08-120 555 25 månd 13-14, tisd-torsd 8-9 
samt fred 13-14 (ojämn vecka) 
08-560 329 40 fred 13-14 (jämn vecka)

Under perioden 1/6-23/8 gäller följande:
Vi har öppet hela sommaren med ordinarie 
öppettider och verksamhet. 
Sommargäst på Ekerö?! Välkommen att 
kontakta oss.

Rådgivning och tidsbokning på tel: 
120 555 20 vardagar 09.30-12 för både ung-
domsmottagning och barnmorskemottagning.

Ungdomsmottagningens drop-in: 
måndagar 13-16.30 (tjejer och killar) och
torsdagar 13-14.30 (killar).

För ytterligare information besök gärna 
vår hemsida: www.bbstockholm.se

Varmt välkomna till oss!
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Det finns cirka 6000 frivilliga 
eftersökspatruller i landet, 
på Mälaröarna finns ett tiotal 
personer som med hjälp av 
hund söker upp trafikskadat 
vilt.

Hittills har man endast fått 

en symbolisk summa i vissa 
fall, trots att eftersöken ofta 
görs mitt i natten under årets 
alla dagar. Den ersättning för 
eftersök som regeringen be-
slutat införa blir för rovdjur 
1900 kronor, för älg och vild-
svin 700 kronor och övriga 
djur 400 kronor.

Förslaget innebär också att 
den som kör på ett djur måste 
anmäla det till polisen oavsett 
om man uppfattar att djuret 
skadas eller inte. Tidigare har 
man bara behövt anmäla till 
polis om djuret skadas.

Varje år sker drygt 30 000 
trafikolyckor där vilda djur är 
inblandade och antalet ökar. 

På Mälaröarna är antalet 

viltolyckor relativt stort. Un-
der 2008 drabbades 122 rå-
djur, 17 älgar och 8 vildsvin.

– Det finns dessvärre ett 
mörkertal där påkört vilt inte 
rapporteras, säger Carl Berg, 
vice ordförande i Mälaröarnas 
jaktvårdskrets.

Ytterligare förenklingar 
införs också för dem som gör 
eftersök efter djuren vad gäl-
ler möjlighet att följa djuret 
in på andra markägares om-
råden.

– Vi får inte låta skadade 
djur lida i onödan. Därför 
måste vi försäkra oss om att 
polisen får reda på om ett djur 
blir påkört och vi måste göra 
det så enkelt som möjligt att 

hitta det, säger jordbruksmi-
nister Eskil Erlandsson.

, markerar man 
platsen där olyckan skett och 
ringer sedan polisen. Poli-
sen i sin tur tar kontakt med 
samordnaren eller kontakt-
mannen i kretsen som sköter 
eftersök på trafikskadat vilt. 
Därefter kontaktas i första 
hand jakträttsinnehavaren, 
det vill säga markägaren. Har 
han själv möjlighet att ta 
hand om det skadade djuret 
gör han det. 

– Om han inte kan eller om 
vi inte får tag i honom, går vi 
in och gör den här insatsen, 

säger Hans Svensson som är 
samordnare i kommunen av 
eftersökspatruller på trafik-
skadat vilt. 

– Kör man på ett vildsvin 
ska man inte stanna på plat-
sen där vildsvinet är påkört, 
ett skadat vildsvin kan vara 
aggressivt och farligt.

– Kör hundra meter fram 
och markera platsen med 
något, en plastpåse eller vad 
som helst. Sedan ringer man 
polisen, ingenting annat, sä-
ger Hans Svensson. 

Förändringarna träder i 
kraft den 1 januari 2010 och 
finansieras via väghållnings-
anslaget.  

E

Resan inleddes hos familjen 
Redlund på Österås gård, 
där deltagarna kunde se ett 
flertal vagnar och slädar som 
är bevarade från 1880-talet. 
Därefter fortsatte färden till 
Menhammar gård och vidare 
till familjen Forss som har 
en av Sveriges exklusivaste 
samlingar vagnar och slädar 
från 1900-talets början. Flera 
av dessa vagnar uppvisnings-
kördes av kuskar iförda, för 
den tiden, reglementsenlig 
klädsel. Huvudansvarig för 
resan var Alf Hedin.

Firandet fortsatte även 
under söndagen med en vis-
ning av den unika samlingen 
vagnar och slädar som finns 
på Wentholmens kungsgård.

– Vi ska använda oss av en speciell form av upp-
handling som kallas OPS- lösning, det vill säga of-
fentlig privat samverkan. 

– Utgångspunkten är att vi vare sig ska äga eller 
bygga hallen och inte heller driva den,det ska nå-

gon annan. Vi ska hyra in oss och betala ett årligt 
driftsbidrag för att skolungdomar ska kunna nyttja 
hallen och för att vi ska ha en rimlig entréavgift. 

– Intresseanmälan från intressenter skulle kunna 
komma in under augusti 2009 tror vi. I så fall om 
allt går väl, skulle vi kunna ta ett beslut i kommun-
styrelsen i januari 2010 och i fullmäktige under 
januari, februari 2010. Vidare, tilldelningsbeslut i 
mars och byggstart i så fall våren 2010. 

Om allt det här håller, då skulle man kunna tänka 
sig att ha en invigning i slutet av 2011 eller i början 
av 2012, om allt går på räls i hanteringen.

– Vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge för 
närvarande, och vi kan inte utesluta att det händer 
något riktigt dramatiskt med kommunens ekono-
mi som gör att det här av någon anledningen måste 
skjutas fram i tiden.

Fördelen med en så kallad OPS- lösning är att 
kostnaderna för Ekerö kommun inte kommer att 
börja falla ut förrän någon gång under 2012, och då 
bör vi ha lämnat den här ekonomiska svackan som 
vi befinner oss i nu.



Moderaterna är det parti som har mest erfarenhet av 
Europasamarbetet och som driver de viktigaste frågorna 
inom EU – frågor som berör oss här i Sverige och på Ekerö. 

Det handlar om att hitta en gemensam lösning på miljö-
problemen. Det handlar om att skapa tillväxt och fler jobb. 
Om kampen mot internationell brottslighet, om demokrati 
och självbestämmande.

Vi vill ha ett starkt Europa för Sveriges bästa. Valet den 
7 juni handlar om Sverige, Ekerö och dig. 

Detta är viktiga frågor för oss moderater att arbeta med 
inom EU:

Miljön är det område som kanske bäst betonar vikten av ett 
-

tas av avgränsande länder. 

EU har i dag de tuffaste klimatmålen i hela världen och 
inom unionen är det Sverige som gör allra mest. Endast 

Europa påverkas av den globala finanskrisen. 

Nu är det viktigt med stabila statsfinanser och moderaterna 
driver en ansvarsfull politik. Genom att ta bort onödiga 
regler och öka rörligheten över gränserna kan fler jobb 
skapas i hela Europa. Men vi värnar den svenska modellen 
och EU ska inte bestämma över vår arbetsmarknadspolitik.

länderna tillsammans kan ta ett större ansvar med en

driver frågan om att alla länder ska ta sitt ansvar. Vi vill att 

utveckling i världen.

och narkotikahandel är problem vars konsekvenser drabbar 
invånarna i alla EU: s medlemsländer. Därför vill vi stärka 
det europeiska polissamarbetet över gränserna och arbeta 
mot de krafter som vill göra narkotikan rumsren i Europa.

ta bort onödiga kostnader. EU ska inte gör sådant som 
varje medlemsland löser bättre på egen hand.    

Det är ett viktigt val som påverkar vår vardag idag och i 
framtiden här på Mälaröarna och i Sverige. 

Det är viktigt att vi som bor 
här i kommunen visar vårt 
ansvar för Europas utveckling 
och gör vår röst hörd i parla-
mentsvalet.     

Kjell Öhrström
Valledare 

Peter Carpelan  

Vi ska. Ska du? Rösta moderat 
i Europavalet den 7 juni.
Från den 20 maj när förtidsröstningen startar fram 
till valdagen den 7 juni kan du använda din röst i 
Europavalet!

Rösta i Europavalet 20 maj - 7 juni



VI SÄLJER

TILL DIN TRÄDGÅRD
Fyllnads-, Planterings- och Anläggningsjord

JORD
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Det säger Åsa Frostfeldt, projektle-
dare på Relationsvåldscentrum,
som hjälper misshandlade kvinnor
genom rättsprocesser och även i
övrigt bidrar med praktisk hjälp
och rådgivning.

– 25 personer från Ekerö har
sedan starten 2007 tackat ja till
hjälp från oss. Men vid den kart-
läggning som vi gjorde över hur vi
fördelar vår arbetstid visade det sig
att 10 procent av vår tid läggs på just

ekeröärenden. Detta trots att Ekerö
är en liten kommun jämfört med
till exempel Tensta-Rinkeby, som
vi lägger 13-14 procent av vår tid på. 

– I miljonprogramsområdena vet
grannarna allt om varandra och hör

och ser vad som händer. Om man
bor i villa kanske man har en stor
tomt och grannarna hör inte hur
högt man än skriker, är Åsa
Frostfeldts teori om de betydligt
tyngre ekeröärendena.

Enligt en överenskommelse mellan
Ekerö, Solna och Sundbybergs
kommuner är det hit kvinnor från
Ekerö kan fly. I mån av plats vill
säga.

– Men “ingen får sova i parken”
brukar vi säga, säger Berit Lindvall.
Finns det ingen plats hos oss, ringer
vi runt till andra kvinnojourer. Går
det inte där, kan det bli fråga om att
det sociala ordnar hotelljour eller
bostadsjour. Någon gång har kvin-
nor blivit hänvisade till vandrar-
hem, vilket är mindre lyckat.

visar runt i lägenhe-
ten på 13 rum, inklusive kontor,
kök, vardagsrum och stort lekrum
för barnen. I sovrummen får 7-8
kvinnor, med eller utan barn, plats
åt gången. En del stannar länge, upp
till sju månader har förekommit.
Kvinnojouren startade 1983 i en
etta i Solna. 

– Ingen visste vad en kvinnojour
var. Under första året kom fem
samtal,  bland annat från en herre
som trodde att vi var en förmedling
för eskortflickor. Nu är vi uppe i
3500-4000 telefonsamtal per år.

Jouren flyttade till en fyra, sedan
till en sexa. I nuvarande lägenhet
har verksamheten pågått i 12 år. Två
personer är anställda på kontoret,
åtta arbetar ideellt. Vissa språkkun-
skaper finns: thai, serbokratiska,
tyska, franska, engelska. Behövs
det kan tolk anlitas.

– Under hela tiden har vi fått
helhjärtat stöd och hjälp från soci-
altjänsten i Solna, som hela tiden
har betalat vår hyra.

I dagsläget är lägenhetshyran

som alltså betalas av Solna kom-
mun, uppe i 280 000 kronor per år.
Sundbybergs kommun bidrar med
en mindre summa,  60 000 kronor. 

– Men Ekerö prutar bidragen
varje år. 2006 fick vi 40 000 kronor,
2007 32 000, 2008 30 000. Vad vi
får 2009 väntar vi fortfarande svar
på.

mig är att Ekerö
kommun smusslar med småsum-
mor. Det är ynkligt att ifrågasätta
en sådan liten summa. För en kom-
mun är det ju inte så mycket pengar. 

– Många kvinnor kommer hit
utan någonting med sig och peng-
arna går till sådant som de akut
behöver,  som tandkräm, toapapper
och hårshampo. 

Något skriftligt avtal med Ekerö
kommun finns inte.

Hur många kvinnor från Ekerö
kommun som söker sig till jouren
vill Berit Lindvall inte avslöja.

– Då röjer vi kvinnornas anony-
mitet. Alla är rädda för att alla ska

veta.
Efter en del resonerande fram och
tillbaka kan hon tänka sig att ande-
len kvinnor från Ekerö rör sig om
cirka 10 procent, inklusive telefon-
samtal.

– Man ska inte tro att dom som
bor i dom största husen har den
bästa relationen, säger Berit Lind-
vall a propos Ekerö. 

– Kvinnomisshandel förekom-
mer i alla sociala kategorier. Många
kvinnor som sitter i sina villor och
säger ”ingen tror mig, han är ju så
lugn och charmig”.  Många gånger
kan det vara svårare för kvinnor
som har män i uppsatta positioner. I
de familjerna finns det så mycket
att förlora. 

nämner Berit
Lindvall också vad hon kallar “gra-
tisboende”. De är kvinnor som inte
vill anmäla vare sig till polis eller
socialtjänst utan bara vila ut ett par
dagar på jouren.

Mer allmänt beskriver hon

invandrarkvinnor som är hotade av
sina män och ibland även av släkten

– Varje år kommer det in 3-4
kvinnor som är gravida. Deras män
vill att dom ska göra abort och så
har de misshandlat kvinnan till
dess att hon fått blödningar och så
ringer dom hit från Karolinska
sjukhuset.

Berit Lindvall som har varit med
ända från start har under åren blivit
både pistol-  och knivhotad, berät-
tar hon.

– Men numera går vi aldrig in i
lägenheter utan poliseskort.

egen kvinnojour,
därom är Berit Lindvall övertygad.
Hon erinrar sig två privata lokala
sådana initiativ som av olika anled-
ningar runnit ut i sanden.

–  Grundproblemet är att vi hela
tiden måste avvisa kvinnor.

Christina Blom Andersson (KD),
ordförande i Ekerö socialnämnds
individutskott tror inte på idén med
lokal kvinnojour.

– Ärendena är för få. Det kan
också vara en nackdel med en kvin-
nojour i en så liten kommun som

Ekerö. Alla skulle genast veta var
den ligger och vilka som går dit.
Men om några vill starta en kvinno-
jour på privat initiativ så har vi
naturligtvis inget emot det.

Christina Blom Andersson stöd-
jer sig på statistik från Relations-
våldscentrum, dit 25 ekerökvinnor
vänt sig sedan starten 2007. 

Det är till Relationsvåldscentrum
och inte till Kvinnojouren som
Ekerö kommun hänvisar på sin
hemsida.

ordförande
Staffan Strömbäck (M) bekräftar att
Ekerö saknar avtal med kvinnojou-
ren. Han säger att han är engagerad
i frågan och att han har förståelse
för kvinnojourens krav på anony-
mitet.

– Nämnden har givit i uppdrag
till socialchefen att göra en utred-
ning om behoven. I höst kommer vi
att i samband med budgetarbetet att
ta ett bredare grepp och försöka
täcka upp också de aspekter som
inte ryms inom relationsvåldscen-
trum.



Vem får rösta?
Du har rösträtt vid val till Europaparlamentet om du 
är svensk medborgare och har fyllt 18 år senast på 
valdagen. Du ska också vara eller ha varit folkbok-
förd i Sverige.

Även du som är medborgare i ett annat EU-land 
och är folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet 
har rösträtt. Du måste anmäla till länsstyrelsen om 
du vill rösta i Sverige i stället för i det land du är 
medborgare i. Dessutom ska du ha fyllt 18 år senast 
på valdagen. Röstar du i Sverige får du inte rösta i 
något annat av EU:s medlemsländer.

Röstkort
Den 19 maj ska alla röstkort vara utdelade. På röst-
kortet står det var du röstar och när vallokalerna är 
öppna. Observera att de flesta valdistrikt fr o m detta 
val har nya namn. Tillsammans med röstkortet får du 
också mer information om valet.

Förtidsröstning
Ska du förtidsrösta behöver du både röstkort och id-
handling. Förtidsröstning äger rum på biblioteken i 
Ekerö centrum och Stenhamra fr o m den 20 maj.

Biblioteket Ekerö Centrum 
Må-ti  10.00-12.00  17.00-19.00 
On 20/5  10.00-12.00
On 27/5, 3/6 10.00-12.00 17.00-19.00 
To  28/5, 4/6 10.00-12.00 17.00-19.00 
Fr                     10.00-12.00 15.00-17.00 
Lö  6/6   12.00-15.00

Biblioteket Stenhamra
Må   16.00-19.00
Ti-on  12.00-14.00
To 28/5, 4/6 16.00-19.00
Sö 24/5, 31/5 12.00-16.00
Sö 7/6  12.00-16.00

Institutionsröstning
Valnämnden anordnar röstmottagning söndagen den 
31 maj på följande platser:

Kullen   kl 09.30-11.00
Ekgården   kl 13.00-14.30
Färingsöhemmet kl 14.00-15.30
Svartsjöanstalten kl 09.00-10.30
Färingsöanstalten kl 11.00-12.30
Kurön   kl 09.30-11.00

Dubblettröstkort
Om du inte fått något röstkort eller förlorat 
röstkortet kan kommunen utfärda dubblettröstkort 
måndag-fredag kl 09.00-16.00. Ring kommunens 
växel 08-560 391 00 eller Åsa Lindgren, 08-560 391 
51. Lördagen den 6/6 kl 09.00-12.00 och söndagen 
den 7/6 kl 08.00-21.00 kan dubblettröstkort utfärdas 
efter överenskommelse per telefon 070-248 05 24 
eller 073-660 41 51.

Kommunalt bud
Du som inte kan ta dig till en vallokal eller en 
röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller 
funktionshinder kan rösta med bud. Har du inte 
någon som kan hjälpa dig kan du anlita kommunalt 
bud. Uppgift om hur du kommer i kontakt med det 
kommunala budet får du genom att måndag-fredag 
kl 09.00-16.00 ringa kommunens växel, 08-560 391 
00.                          

Ytterligare frågor
Har du frågor om valet kan du måndag-fredag kl 
09.00-16.00 kontakta valnämndens kansli: Åsa 
Lindgren, 08-560 391 51, 073-660 41 51 eller 
Ann-Cathrine Bergström, 073-660 41 04.

Val till Europaparlamentet 
den 7 juni 2009
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Intendenten för utskänk-
ningsärenden i Stockholms 
län har meddelat att det finns 
möjlig-
heter för 
kom-
munen att 
pröva sprit-
utskänk-
ning utan 
måltids-
tvång. Nykterhetsnämnden 
har tillstyrkt den fria spriten 
medan kommunalnämn-
den efter votering anser att 
måltidsfri utskänkning inte 
bör ske. Det blir en lång de-
batt där nej-sidan uttrycker 
farhågor för att kommunens 
nykterhetstillstånd ska 
försämras och risken för 
rattfylleri öka. Ja-sidan anser 
farhågorna överdrivna, men 
efter omröstning beslutas att 
”någon måltidsfri utskänk-
ning av spritdrycker i Ekerö 
blir det inte”.

Den som besöker Drott-
ningholm 1959 kan däremot 
släcka sin museala törst ge-
nom att besöka det origi-
nella museum som tillfälligt 

öppnats på Drottningholms 
slott. Här visas under ett par 
månader en unik samling 
som drottning Lovisa Ulrika 
hopbragt. Samlingen visas 
dessutom i en annars stängd 
del av slottet. Här finns att 
beskåda en mumie, en fjärils-
samling och ”en avgjutning 
av en jättes hand. Kroppsde-
len tillhör en på 1700-talet 
levande italienare.”

Mälaröarnas Nyheter lå-
ter meddela att det gäller att 
skynda sig, museet stänger 
obönhörligen den 31 augus-
ti.  Trycket på att få komma 
till museet måtte varit stort, 
för bläddrar man sig fram i 
tiden visar det sig minsann 
att Lovö hembygdsförening, 
med Drottningholms åldfru 
Louise Dillner som ciceron, 
gjort visit på museet så sent 
som i september samma år.

 vaxbilden 
av dvärgen Bebé, klädd i au-
tentiska kläder, kunde fru 
Dillner berätta roande ting, 
bland annat att Bebé fick rum 
att sova i en träsko i sin barn-
dom, och att han en gång vid 
en stor taffel på slottet låg 

inbakad i en pastej och vid 
en viss punkt i festprogram-
met hoppade ut på bordet till 
gästernas förvåning.” Hade 
nu detta skett på Drottning-
holms värdshus år 1959, hade 
väl gästerna förmodligen 
satt både pastejen och den, 
i samband med måltid till-
låtna utskänkta spritdrycken, 
i halsen. 

Färentuna-
Hilleshögs 

hembygds-
förenings 
museum 

kan bjuda 
på nytill-

skott till sin 
samling, nämligen en gam-

mal stockholmsk gatlykta. 
Den har hittats på Prästnibb-
les vind av byggnadsarbetare 

Gustav Asplund, när han 
öppnat en taklucka under 
en utvändig reparation av 

huvudbyggnaden. Herr 
Asplund får av gårdens ägare, 
direktör Bo Hjorth, tillstånd 
att ta hand om dyrgripen för 
hembygdsmuseets räkning.
”Efter att ha rustats upp 

under herr Asplunds för-
farna händer har den nu fått 
sin plats på museets fasad. 
Lyktan både pryder museibo-
dens fasad och lyser besökar-
na på hembygdsgården till 
rätta när skymningen faller.”

Tisdag 26/5 kl 18
Plantbytardag
Foajén, Kulturhuset, Ekerö C.
Arrangör Biblioteket Ekerö C och Västerorts 
trädgårdssällskap

Torsdag 28/5 kl 9.30-12
Vandring för vardagslediga
Varje torsdag  2/4 -11/6 
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
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C.

Lördag 30 maj kl 12-16
Olle Nordbergs Ateljé – Munsö
Ateljébyggnaden har öppet med gratis 
visningar för allmänheten. 
Servering

Lördag 30 maj kl 13-16
Öppet hus på Bertil Ifwers Museum
Kaffeservering, musikunderhållning och bildspel

Lördag 30 maj 
Blomsterverkstad för barn inför mors dag, 
Äppelfabriken, Wiksunds trädgård
Föranmälan till kontakt@appelfabriken.se  
www.appelfabriken.se

Söndag 31 maj kl 14
Möte vid café ”La Maison Dorée” , Romanskonsert, 
Ekebyhovs slott 
Entréavgift är 80 kr. 

Förköp av biljetter: 070-774 14 61
arr: Kammarmusikföreningen Música Viva

Lördag - Söndag 6 och 7 juni
Nationaldagsfestival Drottningholm-Ekebyhov
Fira Sveriges nationaldag traditionsenligt i 
Drottningholms slottspark.
7/6 Kulturskolans Dag och en spännande kultur-
marknad för hela familjen på Ekebyhovs slott.
www.ekero.se/nationaldagsfestival 

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.jorn-
sved@telia.com

Fredag 24 juli
Nu kör vi! 
Katapultfestivalen – musikhappening på 
Jungfrusunds marina
Johnossi, Promoe, Dundertåget – Välkända namn 
blandas med lokala förmågor och rookies. 
Här blir också dans, poesi, workshops mm.
Info och biljetter: www.katapultfestivalen.se 

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

n – musikhappening på

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.

malaro.com

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 

Släpp det eviga köandet 
till arbetet på andra sidan bron 

och bli en del av Ekerö

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

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

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian
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Mäklarhuset Ekerö  

Färingsö - Hilleshög 
PRIS/BUD: 1 975 000 kr
BOAREA: ca 75 kvm + biarea 60 kvm
TOMT: 2 884 kvm
ADRESS: Hillersjöbacken 16

MÄKLARENS BESKRIVNING: Vackert belägen med lugnt läge på stor 

Färingsö - Skå 
PRIS/BUD: 575 000 kr
BOAREA: 38 kvm + biarea 15 kvm
TOMT: 2 672 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING: Enkelt sommarställe med högt centralt 

Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 2 975 000 kr
BOAREA: 118,4 kvm
TOMT: 1 052 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING: -
-

PRIS/BUD: 1 600 000 kr
TOMT: 2 021 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING: -
-

2.847

VI Matskeppet, Mälarö Torg 5,178 30 EKERÖ, Telefon 560 388 60. Öppettider: Måndag - Fredag 9-20, Lördag - Söndag 10-19. 
Erbjudandet gäller t.o.m. 12 april eller så långt lagret räcker.

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

TORSKFILÉ, Östersjön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AVOCADO, Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,90 kr/kg

84,90 kr/kg

5 kr/st

14,90 kr/kg

8,90 kr/stPLOCKSALLAD I KRUKA, Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PÄRON ANJOU, Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bibehåll konkurensen och arbetstillfällen för våra unga på Ekerö. Får vi inte in fler 
kunder till VI-butiken i Ekerö C, Mälarö torg 5 blir vi tvugna att stänga inom kort.
 
Som tack för hjälpen kommer vi under tiden 30 mars - 12 april erbjuda er 
SUPERPRISER på några utvalda varor.!

  
ALLTID LÅGPRIS!

Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Potatis lösvikt...390/kg

Gul lök .............390/kg

Tomater ...........1990/kg

Gurka ................1090/kg

Banan ...............1890/kg

Smör 500 g .........2 för 3990

Nötkött .............4990/kg

3 för 20:-

Sofiero Öl 

3,5% 6-pack    3990+ pant

Returläsk Röda backar

Blanda som du vill! 

          3990+pant

3,5% 6-pack
   
2990+ pant

Grillad Kyckling..... 3290

Plantjord 50 liter ............. 4 för 89:-
Super
Engångsgrill.............. 1990/st

        Vicli Tvättmedel 5 kg  4990

Blåband såser               ......890/st

Marabou 200 g chockladkakor. Alla sorter 

                          ..................... 2 för 35:-



Förskollärare
Skogsbäckens förskola söker ny medarbetare
Vi driver förskolan som ett personalkooperativ sedan juni 2006. Hos oss går barnen i tre åldersintegrerade 
grupper 1-5 år, där varje arbetslag består av fyra pedagoger. Vi har en målstyrd verksamhet som bygger på 
planering, genomförande, utvärdering och utveckling. Med ett väl fungerande utvärderingssystem kopplat 
till vår förskolas arbetsplan som i sin tur vilar på Lpfö98, följer vi kontinuerligt upp att vårt arbetssätt för 
oss vidare mot uppsatta mål. Med en väl inarbetad inre organisation ges medarbetare, barn och föräldrar 
möjlighet till medverkan och påverkan. Verksamheten bygger på en helhetssyn där inom- och utomhusmil-
jön kompletterar varandra i den dagliga verksamheten. Med en härlig förskolegård samt närhet till skog 
och natur kan vi erbjuda barn och pedagoger en inspirerande miljö som ger utrymme för lek och aktivitet 
med stor variation. Sedan hösten 2008 är vi miljöcertifierade med Grön Flagg.

En av våra medarbetare skall vara föräldraledig från och med augusti -09. 
Nu söker vi dig, utbildad förskollärare med erfarenhet, ett reflekterande och med-
forskande förhållningssätt samt intresse för pedagogisk dokumentation.
Du trivs och ser möjligheter med att arbeta i arbetslag.
Du tycker om att förlägga verksamheten i utomhusmiljö, är nyfiken och går gärna 
på ”upptäcktsfärd” med barnen, både spontant och i organiserade projekt.
Du är glad och positiv med stor tilltro till barnens förmåga.
Du sätter stort värde på mötet med barn, föräldrar och arbetskamrater.
Du ser värdet i att observera och dokumentera barnens läroprocess i lek, projekt och 
vardagliga situationer.

Hos oss möter du glada och engagerade arbetskamrater, barn och föräldrar. 
Vi har egen kock som tillagar vår mat, delvis av ekologiska råvaror och oftast direkt 
från råvara.

Varaktighet/Arbetstid: Vikariat 15/8 2009 - 31/7 2010 med ev. förlängning
Deltid/Heltid
Lön: Fast lön 
Övrigt om ansökan: Sista ansökningsdag 7/6 -09
Ansökan skickas till E-post adress: Skogsbacken.forskola@telia.com
Kontaktperson: Chatarina Östlund förskolechef 08-560 46036
Pernilla Ludvigsen förskollärare 08-560 44951
Arbetsgivare: Skogsbäckens förskola Personalkooperativ Ekonomisk förening
Adress: Skogsbäckens förskola, Uppgårdsvägen 3, 
179 61 Stenhamra
Telefon och Internet: 08-560 46036
Skogsbacken.forskola@telia.com
www.skogsbackensforskola.dinstudio.se
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Medan jag läser om påven Johannes Paulus II fördö-
manden av skilsmässor och preventivmedel och 
upprörs över de ”oberörbaras” elände i Punjab, 
Indien, har jag mer närliggande bekymmer för 

björken i backen som ser ut att vara döende.
Samtidigt som jag funderar på hur jag ska skildra den ame-

rikanska högerns infiltration i Östeuropa, och hur man på ett 
trovärdigt sätt genomför en båtsprängning går jag genom skogen 
till brevlådan – och kommer hem med en korg svamp.

Då och då lämnar jag ön för att samla in nytt material, men 
när det är dags att ”sätta papper i maskinen” (som vi sa när jag 
började som journalist på Aftonbladet 1972), då finns inget bättre 
än min lilla skrivarstuga, med utsikten över sjön.

Just nu är verksamheten lite splittrad. Ibland vet jag inte om jag 
är i Vietnam, Polen eller i Indien.

Min andra bok i serien om läkaren 
Ellen Elg, Kvinnorna på 10:e våningen, 
som handlar om Vietnam, kommer ut i 
pocket i sommar. Jag träffar pocketbok-
handlare och berättar om mitt halvår 
som Hanoibo och hur Vietnamkriget 
påverkat de kvinnor som vann kriget. 
Och läser ett avsnitt om barnhandel...

Samtidigt ägnar jag mig åt korrektur-
läsning och insäljning av bok nummer 
tre. Den heter Klockan 21:37 och utspe-
lar sig i Polen. Manuskriptet har lämnat 
min dator och boken kommer ut i au-

gusti. Nu handlar frågorna från journalister och bokhandlare om 
katolska kyrkan och den polske påven och hur det egentligen var 
på 60-talet, när svenska kvinnor åkte till Polen för att göra abort.

Och så var det huvuduppdraget: bok nummer fyra i serien. 
Den här gången har jag tänkt skicka Ellen Elg till Indien. Själv har 
jag varit där två gånger under våren, samlat material, fotograferat 
och intervjuat.

Nu sitter jag vid Mälaren och läser. 
Snart kommer det att gå bra att sitta utomhus. Jag bär med mig 

böckerna i en grön plastkorg, och flyttar mig efter solen. 
En bok om den indiska högsta domstolens utslag i våldtäkts-

mål gav inspiration till några kapitel. Shantaram, om en austra-
liensares liv i Bombay, ger många infallsvinklar. Jag bläddrar i 
fotoböcker och försöker hitta rätt ord för den blå sarin; kornblå, 
eller himmelsblå, eller marinblå, eller blåsippeblå... Fast blåsip-
por finns väl inte i Indien? Jag tittar på succéfilmen Slumdog Mil-
lionaire med anteckningsblock i handen, för att notera detaljer 
om hur det ser ut i slummen. 

Jag vet hur jag ska börja min berättelse, tror jag. 
Resten kommer att växa fram medan sothönsen bygger bo, 

svan-paret får ungar, rådjuren äter upp våra blommor och någon 
– förhoppningsvis  –  kommer och fäller den döda björken.

Jag har deadline i december. Indien-boken ska komma ut nästa 
augusti. Sedan skickar jag kanske Ellen till USA.

Ekerö då, frågar du.
Jo, i Klockan 21:37 har Ellen flyttat till Ekerö. Jag vet precis var 

hon bor, har strosat förbi och tittat flera gånger, men eftersom jag 
inte har berättat det för dem som i verklighe-
ten bor i det huset vill jag inte säga något här. 
Kanske senare. Jag måste gå dit och ge dem en 
bok först.

Kultur & Bibliotek Ekerö presenterar stolt

LÖRDAG 25 OKTOBER 

STREETDANCE

KLASSISK BALETT

ORIENTALISK DANS

BARNDANS

FLAMENCO

DANSCAFÉ

Prova på att dansa! 
Dansföreställningar!

www.ekero.se/dansdag

KLOCKAN 12-18
KULTURHUSET EKERÖ C

DrottningholmNationaldagsfirande 6/6 

11.15-15.00

       Packa 

picknickkorgen 

      & kom!

Thord Lindé, 
Bellmantolkare 
framträder på  
scenen vid 
Kinaslott
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Parad , högtidstal & konserter

Trumpetkvartett ur Kungliga Hovkapellet

Ekerö Kulturskola
Gästsolist:Carl Michael Bellman

www.ekero.se/nationaldagen eller www.royalcourt.se



Sommardäcksdax

Komplett däckservice 
med däckhotell

Personbil – Lastbil – MC – ATV

www.gusondack.se

08-560 32610 

www.gusondack.se
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
195/60-15H 
Maxxis
..................  495:-

205/55-16V
Dunlop fastresp.
..................  925:-

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

Ett mycket trevligt och idylliskt ställe som måste upplevas. 

32 442 m² tomt med bl.a. en stor loge/stall,dubbelgarage, 

växthus, guldfi skdamm, två uthus m.m. Det ståtliga huset 

från sent 1800-tal är varsamt renoverat och tillbyggt och har 

presenterats i en inredningstidning. Alla fyra kakelugnarna 

är i gott skick och står i kök, vardagsrum och i två sovrum. 

Ett stort bondkök med massor av förvaring, moderna vitva-

ror, vedspis och en rejäl matplats. Genomgående vackra trä-

golv och tidstypisk färgsättning, fi na spegeldörrar i original. 

Utgångspris: 4.900.000:-

Adress: Lindby Tallbacken (skyltat)

Visas: 31/5 kl. 13:30-15:00 & 1/6 kl. 18:00-19:00

Bjurfors Ekerö: 08-560 345 40, 070-782 00 25

Adelsö - 1800-tals gård i toppskick

BJ U R F O R S -  E X K LU S I V T



POPPKOLLO
på Ölsta Folkpark
Den 23-26 juni får Ölsta besök av POPPKOLLO 
som vänder sig till tjejer 12-18 år. 
Under ett fyra dagar långt dagsläger får du prova 
på att spela instrument och bilda band. 20 platser.

Kostnad: 500 kr inkl lunch, sista anmälningsdag 
är den 31 maj.
Anmälan: ann.birging@ekero.se eller 
marie.jornsved@telia.com

Sommar
simskola
Nu är det dags att anmäla sig till 

årets sommarsimskola på Mälaröarna!
Vecka 29-31

Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, 
Kärsgatan (förmiddagar), Mörby (förmiddagar) 

Stockby (eftermiddagar)

För info och anmälan kontakta:
Stockholms Kappsimningsklubb på
Hemsida: www.skksim.nu
(under “Simskola Ekerö”)
E-post: skk.ungdom@bredband.net
Tel: 08-87 26 59

Välkommen till

LOPPMARKNAD
LÖR/SÖN 30 &

(Följ pilarna)

Passa även på att anmäla dina utstädade 
marknadsprylar till Lions 560 357 19, 070-224 78 66 

560 245 09, 070-516 71 25 så hämtar vi efter 
överenskommelse fram till marknadsdagen.

Hjärtligt tack till alla givare!

22 mälaröarna runt |



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

Från 

17 995:-Installerat och klart!

Värmeeffekt: 6,6 kw

Värmeeffekt: 5,6 kw

Värmeeffekt: 6,7 kw

Nocria 
Värmeeffekt: 9,1 kw

www.ekerocentrum.se

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

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

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

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

Läs mer på www.ekerocentrum.se
 eller i nästa nummer av Mälaröarnas Nyheter

Massor med aktiviteter för stora och små

På programmet under dagen:

l Madagaskargänget finns på plats  
  under dagen
l Ansiktsmålning
l Fiskdamm
l Ponnyridning
l Kanonbra erbjudanden i alla butiker
l Lotteri med fina priser
l Lokala konsthantverkare
l Brandkåren finns på plats
l Prova på energimassage 
   från NIRVANA

Och andra roliga saker...

i  Ekerö  centrum
Lördag den 13 juni kl 10-15

Madagascar: The Crate Escape ™ & © 2008 DreamWorks Animation L.L.C.
Detta är ett godkänt arrangemang i regi av Junior Productions
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ÖPPET 
Kom ut och njut av den vackra
utsikten och den goda maten!

Alla helger i MAJ 13-21
Mors Dag 13-21

1-9 JUNI
Vardagar 17-22
Lördagar  12-22
Söndagar  12-21

Nationaldagen serveras reducerad 
meny i puben

 

Bröllop, Festvåning, Företagsfester, 
Catering, Vandrarhem m.m.

Tel 560 230 70
 www.rastaholm.nu

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

GRILL
SÖNDAGAR

PLUSGRADER

Från 1 juni: mån-fre 11–sent, lör-sön 12–sent (sista brunchen 7 juni) 
Boka på 08-560 35 000 / info@jungfrusund.se 
www.restjungfrusund.se · Bryggavägen 133 vid Jungfrusunds Marina 

~Vi drar igång grillkvällar varje söndag hela som-
maren fr o m 7 juni. Soft akustisk soul med våra 
husmusiker Karin Thyr och Göran Eriksson, glö-
dande grillar mellan 17.00-20.30. Don’t miss out.

Vi stänger midsommarafton och laddar för dagen 
efter (ni också?). Kom ner till oss och njut av åter-
ställande dryck & mat, bli ompysslad, ta nya tag 
utan att ta er till skärgården eller golfklubbarna.

MIDSOMMARDAGEN 20/6

Lördagar på krogen under sommaren
Vi säger välkomna till Jungfrusunds lördagar och 
börjar varje sådan med lunch à la carte från 12.00. 
Bryggvarmt eftermiddagshäng tar vid och solen 
och rosévinet går ned i takt med att middagsserve-
ringen börjar. Vad som händer sen? Välkommen!

°

Ekeröblomman Mälarö Torg 14

Erbjudandet gäller endast i butik så långt lagret räcker och t o m 31/5 -09.

Högtryck på 
Mors dag, den 31 maj
Bukett & chokladask 295:– 
(ord.pris 320:–)
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Självklart var det mjöd i gla-
sen när det skålades vid in-
vigningen av världens första 
vikingabibliotek. Kultur-
nämndens ordförande Gu-
nilla Lindberg var förättare, 
i närvaro av kommunstyrel-
sens ordförande Peter Car-
pelan (M) och en rad andra 
deltagare. 

Lennart Lundblad, chef för 
kultur och bibliotek och Anne 
Appehl, platschef på Ekerö 
bibliotek är båda stolta över 
den unika samlingen böcker 
som bland annat donerats av 
Riksantivkarieämbetet.

– Ekerö kommun har ett 
särskilt ansvar att värna om 
det här kulturarvet med tan-
ke på de två världsarv som 
finns här och som är så in-
timt förknippade genom att 
det ena är en förutsättning 
för det andra, säger Lennart 
Lundblad.

Grunden för den nya sats-
ningen är en bokdonation 
från Riksantikvarieämbetet. 
Den består av den boksam-
ling på vikingatema som ti-
digare varit placerad på Birka. 
Dessutom ingår en gulnande 
avhandling i två delar, som 
donerats av Frédéric Elfver. 
Den heter Specimen Acad. 

De Vikingis veterum Hyper-
boreorum och är skriven och 
tryckt 1730 respektive 1734 i 
Uppsala. 

– Vi ser det här som en 
snöboll som vi nu ska rulla i 
kramsnö och hoppas att det 
ska bli en betydande samling 
av hembygdslitteratur och 
vikingalitteratur, fortsätter 
han.

Tanken är att Vikingabib-
lioteket ska växa allt eftersom 
och bli ett faktiskt rum, och 

inte som nu, en avdelning i 
biblioteket. Där ska finnas ut-
rymme både att förkovra sig i 
böcker, men även för upple-
velser genom autentiska mil-
jöer och aktiviter som knyter 
an till vikingatiden.

– Det pågår också förhand-
lingar om att eventuellt för-
lägga  en filial på Adelsö, be-
rättar Lennart Lundblad. 

Ett tredje ben i satsningen 
är den virtuella besöksplats 
som håller på att byggas upp 
på webben.

– Vi vill att även Vikinga-
biblioteket ska vara en del i 
vår övergripande tanke att 
biblioteket ska vara samhäl-
lets vardagsrum och en mö-
tesplats där människor kan 
inspirera varandra, säger 
Lennart Lundblad.

Böckerna finns tillgäng-
liga att låna för allmänheten 
i den del av biblioteket som 
kallas Världsarvsrummet, 
men avhandlingen kan en-
dast beskådas genom glas i en 
monter på grund av sin höga 
ålder.

Närmare trehundra personer 
for med den specialchartrade 
båtturen från Hovgården 
på Adelsö, till Björkö för att 
delta i invigningen av utställ-
ningen ”Forskning pågår!”. 
Den kommer att visas på Bir-
kamuseet under de närmaste 
två säsongerna.

- Jag känner mig jättenöjd 
med resultatet och barnens 
arbete har verkligen överträf-
fat våra förväntningar, säger 

Lena Johansson på Riksan-
tikvarieämbetet.

- I vårt uppdrag som 
världsarvsskola ingår att in-
formera omvärlden om his-
torien. Dessutom har det här 
varit ett bra sätt för barnen att 
fördjupa sig i vissa områden, 
säger Violet Norrestad, rek-
tor på Munsö skola.

Sedan i september har ar-
betet med utställningen på-
gått. 

- Det är fascinerande att se 
hur barnen har tagit till sig 
det här arbetet och hur det 
har väckt frågor kring livet, 
döden och forskningen, sä-
ger Lena Johansson.

Utställningen presenterar 
de sju olika forskningsprojekt 
som varit verksamma under 
de senaste åren på Birka.



Jungfrusundsdagen 30 maj
Välkommen till Ekerö 
och en familjedag på 
Jungfrusunds Marina.
Roliga och spännande aktiviteter för 
stora och små mellan kl 11.00 - 17.00. 
Restaurangen har öppet till kl 02.00 
och sommarpremiär för grillmenyn!

Femkamp för hela familjen med bl a hinderbana och blåsrör · Provkör fyrhjulingar, minitraktorer och 
vattenskoter med våra instruktörer · Row for Life · Bilutställning med häftiga bilar och dragracing-
bil · Brandförsvaret, Sjöräddningen och bärgningsbil på plats · Premiäröppning för Hantverksstallet 
och Sjö & Snögaragets outletbutik · Barnens Dag på Jungfrusunds Café · Liveband på restaurangen
Med bil: Från Brommaplan förbi Drottningholm mot Ekerö C. Vid Ekerö C tag vänster mot färjeläget. 200 m innan färjeläget på vänster sida ligger Jungfrusunds Marina. Buss 303 
från Brommaplan via Tappström. Färja från Slagsta mot Ekerö. Självklart fi nns gästplatser för dig som kommer med egen båt. Mer info och bordsbokning på tel 08-560 35 000.

Nu har boken från Sveriges 
första och största internatio-
nella fototävling, The Photo-
graphers Giving Back Award, 
släppts. (Engelsk text.) 

Initiativtagare till täv-
lingen är ekeröbon Jonas 
Lemberg, pressfotograf och 
tidigare ansvarig för press-
fotografernas tävling Årets 
bild. Tävlingen är resultatet 
av hans tankar kring hur han 
skulle kunna jobba med ett 
projekt som både hyllar fo-

tografen, som många gånger 
offrar sitt liv för att visa 
orättvisor runt om i världen, 
och samtidigt ge tillbaka till 
de människor som avpor-
trätteras. 

Jonas Lembergs pappa 
Arne Lemberg, journalist på 
Expressen, och hans kollega 
från Svenska Dagbladet Karl 
Bergman blev brutalt avrät-
tade av Idi Amins soldater i 
Uganda i april 1979. 

Flera andra svenska jour-
nalister och fotografer har 
hamnat i skottelden världen 
över sedan dess, senast mör-
dades den svenska journalis-
ten Martin Adler under en 
demonstration i Somalia. 

Det var efter denna hän-
delse som Jonas Lemberg 

bestämde sig för att starta en 
fototävlingen som är öppen 
för alla och där vinnarbilder-
nas objekt är föremål för väl-
görenhet. I boken återges de 
bästa av bilder inom natur, 
humor, nyheter och sport av 
såväl okända som välrenom-
merade fotografer från hela 
världen. Boken är den första 
i en serie av årligt återkom-
mande böcker. 
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Från början bildades en för-
ening 1993, där många gi-
tarrspelande ungdomar pas-
serat under åren som gått.

De som är med just nu i 
Ekerö gitarrorkester är sju st 
elever från Ekerö Kultursko-
la i åldrarna 14- 18 år. De har 
varit med i två år och deltagit 
i samarbetet med den span-
ska orkestern och konser-
terna som gjorts.

 
är mannen bakom fören-
ingen och också initiativta-
gare till samarbetet med den 
spanska orkestern.
 Anders importerar gitarrer 
sedan fyra år tillbaks. Han 
hittade en gitarr på Mallorca 
i en affär, en Antonio Mora-
les hade byggt den. Det var 
en mycket bra gitarr, och 

Anders sökte kontakt med 
honom för att beställa fler 
gitarrer.

– Det var han som berät-
tade att det fanns en gitar-
rensemble på Mallorca. Då 
föddes idén hux flux, berät-
tar Anders.

Det var mycket oro först 
och från början såg det näs-
tan omöjligt ut. Sakta men 
säkert växte samarbetet dock 
fram, och allt har gått jätte-
bra.

– Det går inte med minus, 
men stipendiet kom som en 
skänk från ovan, säger An-
ders.

 fyra 
konserter på Mallorca i maj 
i fjol, och i år kom den span-
ska gruppen på svarsvisit till 
Sverige och hade gemensam 

konsert med Ekerö gitarror-
kester. 

– De har en svårare reper-
toar, men mina gitarrister 
börjar närma sig, de har ut-
vecklats jättemycket under 
de här två åren, säger Anders.

Det finns också andra en-
sembler i Sverige som är på 
bra nivå. Genom riksförbun-
det unga musikanter, RUM, 
har orkestern bland annat 
gjort gitarrhelger med flera 
orkestrar.
Hur ser då framtiden ut? 

– Spanjorerna vill att vi 
ska komma dit igen, men 
jag lyssnar in eleverna också. 
Det finns ju andra länder att 
åka till och andra gitarror-
kestrar, säger Anders.

På Sötvattenslaboratoriet i 
Drottningholm finns för-
modligen Nordens förnäm-
sta bibliotek när det gäller 
sötvattensfisk. 

Magnus Fürst, som arbe-
tat många år där, fann i bib-
lioteket Johan Fischerströms 
beskrivning om Mälaren och 
hittade en hel del intressanta 

uppgifter om fisket och fis-
karna i Mälaren. 

– Det där måste ju komma 
till allmänhetens kännedom 
tänkte jag, säger Magnus. 

Han letade på nätet och 
fann en faksimilupplaga som 

han köpte. Han skannade in 
sidorna med ett särskilt pro-
gram så att man kan tolka 
bokstäverna. I samarbete 
med Torbjörn Alm färdig-
ställdes sedan boken.

Ur Anders Gullbergs för-
ord: ”Det är min förhopp-
ning att Fischerström ska 
finna vägen till dagens sjöfa-
rare på Mälaren och till kul-
tur- och naturintresserade 
läsare längs sjöns stränder.”
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Sedan hösten 2006 har jag 

ansvarat för idrottsanlägg-
ningarna i vår kommun. 
Skå IK och Ekerö IK sköter 

driften i Skå respektive Träkvista och 
kommunen bidrar med cirka 1 miljon 
kronor per förening för uppdraget. 
Mitt huvudsakliga ansvar gäller eko-
nomi för drift och energikostnader.

 Jag är också projektledare för de 
nyinvesteringar som 
politikerna beslutar 
om. Jag känner ett 
särskilt ansvar för 
att så effektivt som 
möjligt använda skat-
tebetalarnas pengar 
för idrotten. I mitt 
nära samarbete med 
idrottsföreningarna 
har jag sett att beho-
vet av sporthallsytor är enormt. 
Bollhallen i Tappström, den enda 
med fullstora banor, utnyttjas till 100 
procent . 

Det känns därför angeläget att 
informera mälaröborna om de 
möjligheter som jag ser beträffande 
omfördelning av resurser.

Det ligger en lång historia bakom 
våra två ishallars tillkomst, men den 
tänker jag av utrymmesskäl inte 
beröra här.

Vad kommuninvånarna dock bör 
veta är vad energikostnaderna uppgår 
till och vad ”nyckeltal för ishallstät-

het” i landet är. Enligt kommunför-
bundet vet vi att i Sveriges avlånga 
land finns en ishall per  75000 invå-
nare. Tänk då att på Mälaröarna finns 
två ishallar på 25 000 invånare!

Energikostnaden för Allhallen i 
Skå och Vikingahallen på Träkvista 
uppgår till drygt två miljoner kronor 
per år, det vill säga mer än vad klub-
barna idag får som bidrag för skötsel 

av hela anlägg-
ningarna, ishallar, 
fotbollsplaner och 
friidrottsbanor!

Under de senaste 
åren har antalet 
juniortrupper 
minskat avsevärt. 
Ett samarbete 
mellan ishockey-
sektionerna pågår. 

I vår kommun finns ytterst kom-
petenta och erfarna ledare för ung-
domshockeyn. Några arbetar för båda 
föreningarna.

Samtidigt som finanskris och 
minskade skatteintäkter drabbar oss 
måste vi tänka om. 

Jag vill med detta inlägg därför 
lämna ett förslag.

Låt oss lägga en 
ishall i ”malpåse” under ett antal år. 
Ge klubbarna i uppdrag att bilda en 
hockeyförening, Mälarö HC, som i 
första hand får uppdraget att utveckla 

ungdomsishockeyn.  Låt våra ung-
domar med talang komma vidare till 
klubbar med elitsatsning.

Våra högstadieskolor kan aktivt 
stödja öarnas ungdomar så att de kan 
bedriva sin idrott och komma vidare 
till hockeygymnasium. 

Jag har ett fint exempel, Patrik 
Zachrisson, som efter hockeygym-
nasiet fick möjlighet att  fortsätta sin 
utveckling i en etablerad storklubb.

Självklart ska också talanger, som  
vill ”komma hem” igen,  känna sig 
välkomna!

Jag ser av många skäl väldigt små 
möjligheter för Ekerö kommun att 
under rådande ekonomisk situation 
mäkta drift av nuvarande idrottsan-
läggningar med två ishallar och boll-
hallen, samtidigt som vi förväntar oss 
investering i en sporthall.

Mitt förslag är: Låt oss under över-
skådlig tid, till dess ekonomin stabi-
liserats och underlag för många fler 
isnyttjare finns, använda Allhallen 
som sporthall.

Allhallen har nämligen den typ av 
golv som går att komplettera med ett 
sportgolv.

Ekerö kommun skulle tveklöst 
utrusta hallen med ett mobilt golv 
med övrig utrustning och konver-
tering som krävs. Allhallen skulle bli 
”tummelplats” för innebandy och 

handboll. Trycket på bollhallen skulle 
minska så att mindre barn fick mer 
tid i den.

Allhallen skulle på kort tid bli den 
sporthall som så många väntat på.

Vi kan också klart se att fler flickor 
i kommunen skulle ges möjlighet att 
utöva sina idrotter.

Allhallen skulle också kunna 
nyttjas för mässor, utställningar och 
kanske till och med konserter!

I sammanhanget ska nämnas att vi 
i Allhallen har investerat i nya kyl-
maskiner och avfuktare. Under kom-
mande sommar installeras supermo-
dern belysning.

När ekonomi och underlag för 
isnyttjare och en sporthall byggts (?) 
kan vi starta kylmaskinerna igen!  

Jag må med detta inlägg ha 
”svurit i Skå kyrka” men låt mig få 
säga att när jag som ung lärare kom 
till Tappströmsskolan i början av 
70-talet var det så kallade  ”skitdiket” 
betydligt djupare än idag.

Låt oss fylla igen detta dike helt och 
se framtiden an med ”split vision”!

INGREDIENSER

(4 portioner)
2 dl gräddfi l
½ tsk Salt
3 msk riven pepparrot
1 msk senap
½ dl hackad gräslök

Rör ihop alla ingredienserna 
samtidigt. Använd direkt!

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.



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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Kan inte sluta att förvånas över alla vuxna som irriterar sig på barn och ung-
domar som slänger skräp omkring sig. Hur kan det vara så svårt att förstå 
att de bara gör som ett flertal vuxna gör?  Vet inte hur många skogsdungar 
och grässlänter jag går förbi där vuxna slänger sitt trädgårdsavfall och andra 
mindre lämpade sopor här i Stenhamra. 

Det tycks råda någon allmän tro att det är helt okey att slänga någon annan-
stans än på min tomt för det är ju bara allmänning. När ska vi vuxna börja ta 
vårt ansvar och verkligen vara goda förebilder.

Så har 3 500  Ekeröfamiljer gynnats...
Insändarsvar på artikel från Ulric 
Andersen (s) och Madeleine 
Mjöberg (s).

¢¢¢¢ 

En sådan fokusartikel som (s)-repre-
sentanter författat under rubriken 
”Så drabbas 3500 Ekeröfamiljer av 
Stockholmsskatten” i Mälaröarnas 
nyheter nr 6 2009 kan jag som 
kristdemokrat och allianspolitiker 
inte låta stå oemotsagd. För det 
första är det inte en skatt utan en 
ränta som betalas på det belopp som 
man faktiskt är skyldig staten. En 
stor majoritet av husägarna i Ekerö 
kommun har fått en kraftigt reduce-
rad fastighetsbeskattning med det 
nya systemet. Från den 1 januari 2008 
är den tidigare djupt orättvisa statliga 
fastighetsskatten ett minne blott. Det 
här var en skatt som saknade folkligt 

stöd och bestämde på ett orimligt 
sätt husets marknadsvärde genom 
grannarnas husaffärer. I socialdemo-
kraternas Sverige var boende i egen 
bostad i framförallt storstadsområ-
dena och kustområdena endast för-
unnat de rika. Vi har nu en rättvisare 
och mer förutsägbar modell än vad 
som var fallet med det gamla syste-
met.

Vi kristdemokrater gick till val på 
att avskaffa den statliga fastighets-
skatten och ersätta den med en lägre 
kommunal fastighetsavgift. Denna 
reform drev vi kristdemokrater 
igenom tillsammans med de övriga 
allianspartierna. Eftersom inget parti 
i Sveriges riksdag har över 50 % av 
väljarstödet bakom sig måste man 
ibland även i en allians kompromissa 
i olika frågor. Vi kristdemokrater är 
inte helt nöjda med den räntesats på 
0,5 % på uppskovet som gäller idag. 
Men betänk att det totala uppskovs-

beloppet som Ekeröborna tillsam-
mans med övriga svenska husägare 
har är på cirka 216 miljarder kronor. 
Dessa pengar skulle verkligen behö-
vas för att värna om och finansiera vår 
välfärd. Därför kan vi ändå acceptera 
en ränta på det som man faktiskt är 
skyldig staten. 

SOCIALDEMOKRATERNA skriver 
i sin fokusartikel att ”alliansreger-
ingen ger med den ena handen och 
tar tillbaka med råge med den andra”. 
Detta är populism på hög nivå. Det 
sammanlagda fastighetsskattetrycket 
för husägarna och bostadsrättsin-
nehavarna i Ekerö och Sverige har 
minskat med 8,2 miljarder kronor i 
och med den här reformen. Jag kan 
ta mig själv som exempel. Förra året 
köpte vår familj en villa i Ekerö med 
ett taxeringsvärde på 2 500 000 
kronor. Med det gamla systemet 
skulle vi betalat 25 000:-/år i fastig-

hetsskatt. Med det nya systemet har 
vi trots högt uppskovsräntebelopp 
en halverad avgift mot tidigare fast-
ighetsskattesystem. I hela landet är 
det endast 15 % av småhusägarna som 
har uppskov. Jag förstår inte riktigt 
hur Ulric Andersen och Madeleine 
Mjöberg kan känna sig drabbade med 
detta system eftersom även de hör 
till vinnarna. I princip alla får lägre 
fastighetsavgift idag jämfört med den 
fastighetsskatt de skulle betalat 2007. 
Jag noterar dock till min förvåning 
och glädje i Andersens och Mjöbergs 
artikel, och jag välkomnar att social-
demokraterna kommer att slåss för 
att avskaffa denna ränta. För inte pla-
nerar socialdemokraterna att återin-
föra den äldre och djupt orättfärdiga 
(s)-märkta fastighetsbeskattningen 
vid valseger?! 

Ett stort tack till alla bilister ute på Färingsö som gjorde gårdagens cykeltur 
till en av de bästa i år. Stressa hem från jobbet, hämta barn, fixa mat och sen 
på cykeln för cykelträning med klubben. Det är en upplevelse att lämna stan 
bakom sig och trampa ut på Mälaröarna. Denna lyx att ha fina landsvägar och 
underbar natur så nära när man bor i Stockholm är svårslagen.
Att man sen blev vänligt bemött i trafiken därute, bilar släppte fram oss samt 
alla de omkörningar som skedde gjordes som riktiga omkörningar med god 
marginal till oss,  förstärkte den positiva upplevelsen. 

Tack ytterligare en gång!

ty
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KUNGÖRELSE

Valnämndens 
onsdagsräkning EU-val

Preliminär rösträkning hos valnämnden 
äger rum i kommunhuset, Tappströmsvägen 
2, onsdagen den 10 juni 2009 kl 08.00.

Göran Löfgren
ordförande

Midsommar i Parken 
19/6 kl 19-24

Vi bjuder på traditionellt firande med
lotteri, porslinskrossning, skjutbana m.m.
På dansbanan spelar: Mikael Nannini

Varmt välkomna! 

www.olstafolkpark.se

VI ÖPPNAR I NY LOKAL
vid Jungfrusunds Marina

Lördag 30 maj
Musik kl.15 av Another Time

Annika Öhman och Gunvor Enqvist visar bildvävar, 
mobiler och måleri i Galleriet t.o.m. 21 juni

Öppet: tis-sön 11-17. Tel. 560 35300. www.hantverksstallet.se
Gamla och nya besökare hälsas välkomna!

Ekerö - Älvnäs

Adress: Rödhakevägen 6 B

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

Nyprod ca. 190 kvm i soligt sydvästläge.

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

Huset för stort? Ring för ny offert. 

Totalentreprenad med FAST PRIS: 4 995 000 kr



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

SVENSKA VÄRMEPUMP 
FÖRENINGEN

Bli en nöjd 
IVT kund du också

Ledande i Europa 
Alltid den senaste spetstekniken 

Komplett program 
Exakt rätt värmepump för ditt hus 

Certifierade återförsäljare 
Specialutbildade på värmepumpar av IVT 

Trygga försäkringar 
Tio års kompressorförsäkring på alla 

modeller för privatkunder 

Lång erfarenhet 
Över 300.000 värmepumpar redan 

installerade i svenska hem 

Bra för miljön
 Enda företaget med 

Svanenmärkt värmepump 

Nöjd-Kund-Garanti 
Fördelar och trygghet även 

långt efter köpet 
 

Välj värmepump från IVT och vi garanterar att du blir nöjd! 
Du får många unika fördelar och en trygghet för framtiden.

www.ivt.se 

LANTHANDEL SORTIMENT
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSPAKETERAT KÖTT

BENSIN TILL LÅGPRIS

Tel: 560 200 41
Boka i god tid för att vara 

säker på en ”torr” fest.

Ekerö Kyrka

Nibble
Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö

Vi hyr ut Zip-up 

Upp till 6 meters höjd

Vi har gott om stora P-platser

Äntligen efter lång väntan 
kan vi nu även erbjuda

till alla kunder med dieseldrivna fordon!

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

●● ttt
0 00 30 0 00 5 00

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1100 ●●●●  Eke ö ce t u  EE Ekkke örörö c c nenttrtr mum EEkkke örörö c nenttrtr mum ●●●●  y b l gSS Snnetttttt emmottt SSSy tstst membbbolllagettt SSSnnetttttt emmottt SSSy ttst membbbolllagettt 
MMMMMåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-11155.5.000000MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LLLörörör 11100.0.000000-11155.5.000000

 

Linser till 
nätpriser

Gäller tom 30 juni.  
Kan ej kombineras 
med andra rabatter
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Två guld i skol-VM

ORIENTERING |

Helena vann både lång- och medeldistansen 
i D1, skolklassen, och återvände till Sverige 
med två guldmedaljer i bagaget.

– Det var jätteroligt att springa tävlingen och 
det var första gången som jag sprang utanför Sverige, förutom i 
Finland. Terrängen var väldigt annorlunda och jag var tvungen att 
tänka att jag skulle springa runt höjderna istället för över, annars 
hade det blivit rena bergsklättringen, berättar Helena.
Nu är hon tillbaka på orienterings- och riksidrottsgymnasiet i 
Eksjö. Nu satsar hon på nästa utmaning, som är att komma med i 
juniorlandslagstruppen i orientering.                                
                                                                                                                                     
                 

Hästar från öarna vann
TRAV |

Korok ägs av Michael Gustafsson i Munsö.  Korok vann i avdel-
ning 5, en seger som var värd 200.000 kronor för ägaren. Hästen 
tränas av Yvonn Mattsson och kördes vid segern av Thomas Uhr-
berg.  Travhästen Korok har därmed tjänat 665.500 kronor i sin 
karriär.  V75 omsatte 83.974.008 kronor och belöningen för sju 
rätt blev 3.119.034 kronor.  

När travets elitserie, V75, avgjordes på Rättvik 9 maj, var Jaded 
en av de segrande hästarna. Jaded ägs av Travkompaniets Stall 
AB på Ekerö.  Jaded vann i avdelning 3, en seger som var värd 
150.000 kronor för ägaren. Hästen tränas av Stefan Hultman på 
Solvalla och kördes vid segern av Örjan Kihlström.  Travhästen 
Jaded har därmed tjänat 5.792.174 kronor i sin karriär.  V75 om-
satte 76.830.323 kronor och belöningen för sju rätt blev 13.388 
kronor.

30  

¢¢¢¢ 

FOTBOLL |

Skå fick en kalasstart när 
Olle Hjort redan efter cir-
ka 40 sekunders spel stö-
ter in 1-0 bakom Ekerös 
målvakt Tobias Persson. 

Efter ett fint anfall kom-
mer Ekerös John Orto ige-
nom och kan rulla in kvit-
teringen till 1-1, bakom 

Skå:s  målvakt Emil Fnine, 
före detta ekerömålvakt.

I den 35:e minuten får Ekerö 
en hörna där Ekerös Henrik 

Bovbjerg hinner upp bol-
len efter den långa hörnan 
längs kortlinjen och hans 
boll hittar så småningom 
fram till någon på bor-
tre stolpen som kan styra 
upp bollen i nättaket, 2-1 
till Ekerö. Självmål en-
ligt vissa, svårt att säga. 

Ekerö IK:s Jimmy Suhr gör i 
den 40:e minuten även 3-1, 
men vinkas av för offside .
I den ca 60:e minuten skju-

ter Tulle Eriksson utan-
för straffområdet snyggt 
och välplacerat in 2-2 inför 
en jublande Skå publik.

Matchen slutar med delad 
pott, 2-2. En chansmäs-
sigt jämn match, där Ekerö 
förmodligen vann bollin-
nehavet med några procent.

¢¢¢¢ 

BORDTENNIS |  
 födda 01 vann Rooke-

cupen i bordtennis. Finalen 
vanns över Upplands Väsby 
med 5-1. Laget vann samtliga 
kvalmatcher. I laget ingick 
Axel Malmås, Eskil Billsten, 
Felix Berthner och Simon 
Lundberg. Vi upprepade 
därmed förra årets seger i 
yngsta klassen.  Rookieupen 
är största lagtävlingen i Stor-
stockholm för nybörjare. 

INNEBANDY | 
har gjort ännu en ka-

nonsäsong i Stockholmsin-
nebandyn. Killarna gick obe-
segrade genom 26 omgångar 
i Mitt-i-Cupen och vann AIK 
Mini Gnagar Cup den 19/4, 
en inbjudningsturnering 
endast för de bästa 98-lagen 
i regionen. För motståndet i 
AIK Mini Gnagar Cup stod 
AIK, Huddinge IBS, Ackers 
och Järfälla Spiders.

Jämnt derby 

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

Today
Tomorrow
Toyota

COROLLA 1,6. 
NU: 173.500:- 
Ord. pris 195.100:- 

Inkl. metallick, 
AAC och farthållare

BRÄNSLEFÖRBRUKNING/UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: 
1,6 FRÅN 6,7 L/100 KM. CO2 157 GR/KM. MILJÖKLASS 2005.



Din lokala
musik-
affär!



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

Mona Wiklund Cederborg

 alfa   
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

              
           

Auktoriserad av SBF

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
Boka tid för vassklippning! 
Vi fortsätter med slyröjning/
trädfällning, markarbeten, gräs-
klippning, plantering, fastighets-
arbeten, uteplatser, trädgårds-
murar och plattsättning mm.

Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

Innehar F-skattsedel  

 

KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

www.
malaro.

com

¢
 

¢ ¢
 

¢ 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Tillverkning av 
Båtkapell & båtdynor

Bilinredningar & cabbar 
Kapelltvätt

Mälaröarnas 
Bil- & Båtsadelmakeri
Törnby Gård, Färingsö

073-6126653, 070-7974433

RogerMeyer

Vecka 22 

SÖNDAG 31 MAJ 
FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 11  
Konfirmation med 
mässa 
Gunvor Johnsson 
 

HERMAN PALMSALEN 
Kl. 19  
Konsert med  
kvällsmat i vårkvällen 
Färingsö kyrkokör & 
Färingsökvartetten 
Solist: Jessica  
Forsell - Clarhäll 
Piano: Lars Holm 
Dir. Anders Ohlson 

Vecka 21 

SÖNDAG 7 JUNI 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 11  
Högmässogudstjänst 
Lisbeth Carlborg 
 

 

 

”Liv i balans” 
Stenhamra församlings-
gård kl. 19.00  
följande tisdag 2 juni 
Samtalsledare:  
Solveig Ohlson  
Aukt. Familjerådgivare 
Anmälan: 564 209 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               www.svenskakyrkan.se/faringso Tel: 560 357 16      Måndag-fredag 11-18, Pråmv 4A, innergården

●   Hälsokost  ●   Frisör
●   Massage  ●   SPA
●   Ansiktszonterapi 

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

BLUTSAFT
500 ml. Ord.pris 210:- ..............179:-
Vi har SPIKMATTAN 
................................................ 680:-
Köp 5 MASSAGER betala för 4 

(Gäller tom 15 aug)

Alldeles intill Ekerö Centrum!

Vår kära Mor

Birgitta 
Kihlberg
*  17 april 1924
 ✝ 2 maj 2009

Barn
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

I gullvivans tid 
Du fick ro och frid

____________________  

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen den

3 juni kl. 11.00 i Skå kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Tänk gärna på Hjärt-lung-
fonden pg. 90 91 92-7

ROMANSKONSERT
Möte vi café ”La Maison Dorée”

…eller Kärlek som befriar

Ekebyhovs slott söndag 
31 maj kl 14.00

2 voices: Ruth Segerberg 
och Katrina Hedén

Samuel Skönberg piano

Mer info på www. ruthsegerberg.se
Förköp på tel: 070-774 14 61

Entré: 80 kr vuxna, barn och ung-
domar under 18 år gratis

Välkomna till ett litet 
café vid Medelhavets 
strand där ni får möta 
Isabelle, Mercedes och 
Marcel, dela deras 
drömmar och längtan 
efter kärlek.  2voices 
som består av ekeröbon 
Ruth Segerberg och 
Katrina Hedén samt pianisten Samuel 
Skönberg bjuder på ett härligt program 
med sånger av spanska och franska 
tonsättare såsom Manuel de Falla, 
Jesús Guridi och Claude Debussy.

Konserten arrangeras av 
Kammarmusikföreningen Música Viva 

med stöd av Ekerö kulturnämnd.

Bärbar eller 
stationär 

dator?



EU-VALET 

SKAFFA MER KUNSKAP OM

& förtidsrösta på biblioteken

Böcker, databaser, internet & 
kunnig personal hittar du alltid på 
Biblioteket i Ekerö centrum & 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra.

 |  privata marknaden 33
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www.malaro.com/mn

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 

Brandvägg, 
vad är det?

Tillbehör 
till datorn?

Ny 
skrivare?

Rösta på Centerpartiet och  
Europas förenta krafter den 7 juni

Vi vill att EU ska ställa om till eko-effektiv 
ekonomi där klimatsmarta lösningar  
ger nya jobb 
 

Minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 30 
procent till år 2020 
 

Stärk företagens betydelse för nya innovationer, 
ny miljöteknik och nya jobb 
 

Skärp kraven inom utsläppshandeln och utvidga 
handeln till fler länder och marknader 

 

 
www.centerpartiet.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

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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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

l   Hälsokost  l   Frisör
l   Massage  l   sPA
l   Ansiktszonterapi 

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

RuM uTHYRes
Alldeles intill ekerö Centrum!

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

 

Ny hemsida!

KÖRKORT
Intensivkurser
Det finns intensivkurser kvar i juli och augusti

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:-

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!

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

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SKROTBILAR
och FARMARSKROT hämtas

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

TAKARBETEN

AE Einarsson Byggnads AB

❒ Tillbyggnad
❒ Ombyggnad
❒ Nybyggnad
❒ Generalentreprenad
❒ Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
❒ Kompetens för  

asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

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

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson:
Mats Fältgård

070-770 65 79  
08-643 83 65

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

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

Semesterstängt vecka 29

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

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

Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

● Hälsokost  ● Frisör
● Massage  ●  SPA
● Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, 
Kattis, Marie-Anne 

och Mona!

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

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

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

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

Busschaufförer sökes
Heltid, deltid samt extra 

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

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

Hör av dig till Johnny för mer info.

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag 

med miljön i tankarna

Ekerö Taxi 
Inte bara taxi
Kör även bud!

3:a BRF
Björkudden 

Ekerö, 78 kvm +
liten gräsmatta,

förråd och garage.
0707-744 090 

eller 0485-661 007

Skå IK Fotboll F15 
söker en tjej 

14-16 år som vill 
bli målvakt.

Ingen tidigare erfarenhet
behövs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skärmgardiner  l   Lamellgardiner  l   Gardintyger  l   Gardinstänger och 
skenor  l   Markiser  l   Markisväv  l   Lampskärmar  l   Garn  l   mm 

Befolkningen har vuxit på Ekerö, men inte vi. 

Vi satsar stort under kommande år 

och behöver Dig till vår hjälp.

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

Nedan följer merparten av de larm 
och anmälningar som engagerat Ekerö 
närpolis och Södertörns brandförsvar 
de senaste två veckorna.

3 maj |  Försök till stöld genom inbrott 
i villa i Skå. Någon har brutit upp en list 
och slagit sönder rutan på dörren.
• En anmälan om häleri på Ekerö in-
kommer till polisen. Anmälaren har på 
Blocket köpt en motorcykel, som visar 
sig vara stulen.
• En taxikund på Ekerö avviker från 
platsen när han ska ta ut pengar att be-
tala med och anmäls för bedrägligt bete-
ende.

4 maj | En misstänkt rattfyllerist stop-
pas vid Ekerö centrum. Föraren klarar 
utandningsprovet utan anmärkning.
• I Stenhamra anmäls en cykel stulen 
från en villatomt.
• Anmälan inkommer om stöld av båt-
motor på Kanans väg i Ekerö sommar-
stad.
• Ekerö kommun anmäler skadegörelse 
på två bilar. Någon har brutit av vindru-
tetorkarna.
• Anmälan inkommer om stöld av en 
jolle på Gällstaö.
• Statoil i Träkvista anmäler att en per-
son har tankat och lämnat platsen utan 
att betala.

5 maj | Polisen medlar mellan två per-
soner som bråkar i Hilleshög.
• Trafikkontroll vid Drottningholm.
• Trafikbrott sker på Lovön och en ord-
ningsbot utfärdas.
• Vid Drottningholm har någon stulit 
en släpvagn med skylift.
• Anmälan inkommer om stöld av en re-
gistreringsskylt till bil.

7 maj | Polisen ger tillstånd till en film-
inspelning vid Lovö kyrka.
• En man som uppträder stökigt i Ekerö 
centrum lugnar ner sig när polisen an-
länder.
• Tre poliser får kasta sig åt sidan när de 
ska stanna en bil i en trafikkontroll. De 
anmäler framkallande av fara för annan.
• Båt och båtmotor anmäls stulna vid 
Kanans väg i Ekerö sommarstad.
• Brandförsvaret är behjälpligt när en 
buss hade hamnat på tvären i Skå.

8 maj |  En överförfriskad person om-
händertas på Lovön och förs till till-
nyktringsenheten.
• Anmälan om skadegörelse på en bil 
som stått parkerad på Jungfrusundsvä-
gen inkommer till polisen.

• Verktyg stjäls från en bil på Ekeby-
hovsvägen.
• I Ekebyhovskyrkan sker ett inbrott 
och även i en bil som står parkerad ut-
anför.
• Ekerö energi anmäler olovlig kraftav-
ledning från ett elskåp i Stenhamra.
• Statoil i Träkvista anmäler att en per-
son smitit från bensinnotan i februari.
• En anmälan om ofredande på Ekerö in-
kommer till polisen. En person har ringt 
och terroriserat en annan per telefon.

9 maj | Polisen stänger ett fönster som 
står öppet på vårdcentralen i Tapp-
ström.

10 maj | En busschaufför blir misshand-
lad av en passagerare vid Fårhagsplan 
och anmäler våld mot tjänsteman.
• En bil som står parkerad vid Tapp-
ströms skola blir utsatt för skadegö-
relse.
• Båtmotor upptäcks stulen vid Sandud-
den.

11 maj | En trafikkontroll utförs vid 
Drottningholms slott.
• En lastbil välter på väg mot Adelsö och 
en anmälan görs om arbetsplatsolycka.
• I Ekerö centrum görs en anmälan om 
trafikbrott när polisen kontrollerar en 
förare som kör utan körkort.
• Anmälan om stöld av en båtmotor vid 
Sandudden inkommer till polisen.
• Vid ett inbrott i återvinningscentralen 
i Skå stjäls två mopeder.
• En anmälan inkommer om att kläder 
har försvunnit från Svartsjöanstalten.

• På Drottningholm har någon tillgripit 
delar från en moped.

12 maj | En skadegörelse på ett bostads-
hus anmäls på Ekerö. Någon har kastat 
en stenkula som gått igenom den första 
rutan i ett  tvåglasfönster.
• I Väsby anmäls ett bedrägeri. En per-
son har beställt något via Internet, beta-
lat och fått något annat.

13 maj |  Ett tips inkommer till polisen 
om vem som kört ner trafikljusen på 
Bryggarvägen.
• En stulen moped anträffas vid Noc-
kebybron och ägaren underrättas. När 
ägaren anländer är mopeden borta.
• Trafikbrott vid Ekerö centrum rap-
porteras.
• Polisen utför en trafikkontroll vid Trä-
kvista.
• Ekerö kommun anmäler skadegörelse 
på sina baracker på Tappströmsvägen. 
Någon har krossat tolv fönster.
• Anmälan inkommer om en arbets-
platsolycka på Wrangels väg. En brand 
har uppstått, men personalen lyckas 
släcka den själva.

14 maj | En rattfyllerist blir omhänder-
tagen av polisen vid Lullehovsbron.
• En mataffär i Ekerö centrum utsätts 
för skadegörelse och får två fönsterrutor 
krossade.
• Anmälan inkommer om stöld av jacka 
på Stenhamraskolan. I jackan fanns 
även ett busskort
• En bensinstation på Ekerö anmäler 
stöld av cigaretter och snus.
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Bensinstölder och rattfylleri

En buss hamnade halvvägs i diket och brandkår och bärgare fick 
hjälpa den upp.
                       Foto: andrEas hEllgrEn



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
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Service  l  Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

● VÄRMEPUMPAR 
● VARMVATTENBEREDARE 
● VATTENRENING 
● GOLVVÄRME  
● PUMPAR  

● SERVICE & REPARATIONER 
● OM- & NYBYGGNADER

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

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

¢¢ 

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

  

www.brandskyddsbutiken.se 
Brandskyddsbutiken 

08 - 560 354 09 

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

e 



Läge för förändring?

FÄRINGSÖ
STENHAMRA
6 ROK, 195 KVM

Stor och mycket trevlig villa med
bra läge i området! Här ryms den
stora familjen då huset kan ha
upp till 5 sovrum, idag 4 sovrum,
härlig sällskapsdel i vinkel,
kakelugn och fönster åt tre håll.
Allrum/tonårsrum, fräscht kök i
ek, kaklat duschrum + kaklad
tvättstuga med dusch. Gott om
utrymmen, bra förvaring! Stor
altan i vinkel delvis under tak. Fin
och lättskött trädgårdstomt om
689 kvm. Vidbyggt mindre
garage. Mycket barnvänligt läge
längs återvändsgata och med
gångavstånd till förskolor, skola,
mataffär, bad, buss.

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Gallerigränd 8.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 52036 till 71122
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FÄRINGSÖ
HARHOLMEN
2-3 ROK, 55 KVM

Strandnära o med ett avskilt,
trevligt söderläge! På en högt
belägen natur/skogstomt om ca
3.187 kvm m lite sjöglimt ligger
denna trevliga fritidsfastighet.
Huset har 2-3 rok + litet
duschrum. Två eldstäder, trägolv
o ljusa färger. Visst modernis/
underhållsbehov. Fristående
isolerat garage om ca 35 kvm
byggt -86 (el + indraget vatten).
Isolerad friggebod/gästhus byggt
-92. Borrad brunn. Fastigheten är
belägen i mkt välordnat område
(fritid + permanentboende) invid
Mälaren m fin badplats o
båtbrygga, båtplats ingår.

PRIS 1 290 000 kr/bud.
Harholmsvägen 29.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 56102 till 71122

EKERÖ NIBBA BACKE
4 ROK, 117 KVM

Ett av områdets bästa lägen! I
ytterkant av området o gränsande
mot skogen ligger detta mycket
fina parhus. Genomgående
välunderhållet o i bra skick.
Fräscht kök m vit köksinredn o
rostfria vitvaror. 3-4 sovr, v-rum m
utg. till insynsskyddad altan m
västerläge. Kaklat duschr -08.
Badr + tvättstuga m ny tvätt +
tork. Gott om förvaringsutr. Fin o
lättskött trädgård m hörnläge
gränsande mot grönomr/skog.
Vidbyggt garage/förråd. +
fristående isolerat förråd. Mkt
omtyckt o barnvänligt område
knappt 10 min fr Ekerö C. Lugnt o
fridfullt m naturen inpå knuten.

PRIS 2 425 000 kr/bud.
Nibbla Backe 44.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 56332 till 71122
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FÄRINGSÖ
STENHAMRA
7 ROK, 160 KVM

Fin 1,5 plans villa byggd 2001.
Rymligt och med bra planlösning
som passar både lilla och stora
familjen. Idag är huset fördelat på
2 sällskapsrum och 5 bra sovrum.
Duschrum, badrum och
tvättstuga. Huset har ett högt läge
i området och med en plan
trädgårdstomt runt huset. Bra
solläge! Stor altan på huset södra
och västra sida, delvis under tak.
Fastigheten ligger i lugnt, trevligt
och naturnära område som är
detaljplanerat, har stor byggrätt
och kommunalt vatten och
avlopp. Gångavstånd till Mälaren,
skola, mataffär mm.

PRIS 2 975 000 kr/bud.
Stenstigen 8.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 56321 till 71122
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EKERÖ GÄLLSTAÖ
4 ROK, 129 KVM

Välkommen till ett av de större
parhusen (-02)! I arkitekt Gert
Wingårdhs anda m lärkträfasad o
sedumtak. Stort vardagsrum m
extra ljusinsläpp via ljusschaktet
som går hela vägen upp till taket,
kök m matplats, 3 sovrum o 2
helkaklade våtrum. Sällsynt
välskött m fräscha materialval o
genomgående bra skick. Mycket
bra läge i utkanten av området.
Insynskyddad trädäck m sol hela
dagen, sjöglimt mellan träden.
Isolerat förråd o samfällt
parkeringshus. Nära till bad,
strövområden, Jungfrusunds
Marina, slalombacke, buss och
förskola.

PRIS 3 500 000 kr/bud.
Stormansgränd 12.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 55243 till 71122
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EKERÖ
HUMMELVRETEN
6 ROK, 170 KVM

Trivsam villa m funktionell
planlösning. Nytt o fräscht kök m
matplats. I övrigt välskött
originalskick m stor potential.
Mysigt vardagsrum i vinkel,
allrum m öppen spis, 3-4 sovr.
Inglasat stort uterum m härlig
atmosfär, trägolv o 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.
Nära till skola (f-åk9),
strövområden, bad, buss o
Slagstafärjan.

PRIS 3 175 000 kr/bud.
Hummelvretsvägen 52.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 54246 till 71122
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EKERÖ GÄLLSTAÖ
4 ROK, 106 KVM

Sol hela dagen! 2-plans parhus
med lärkträfasad och sedumtak.
Genomgående hög standard med
ljusa färger och stilfulla material.
Trevligt kök med matplats,
vardagsrum med braskamin, tre
sovrum och två helkaklade bad-/
duschrum. Vattenburen
golvvärme (el i våtutrymmen).
Låga driftskostnader. Trädäck på
trädgårdsidan med mycket bra
solläge och terrass på entrésidan
med eftermiddags-/ kvällsol.
Förråd och garageplats i
gemensamt garage. Mycket
trevligt och barnvänligt område
nära till strövområden,
badplatser, skidbacke och dagis.

PRIS 3 225 000 kr/bud.
Parkterrassen 8.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 55046 till 71122

EKERÖ KERSGATAN
SJÖTOMT

Sjötomt mot Långtarmen. Varken
bygglov, förhandsbesked eller
strandskyddsdispens finns. Men
om man vill ha en egen sjötomt
att vara på, lägga båten vid, ställa
husvagnen på eller bara tälta så är
detta ett bra tillfälle att få tillgång
till en sjötomt utan att betala
vanliga sjötomtspriser. Idag är det
en bit skog med många träd och
en underbar utsikt över
Långtarmen. Fn får man ta sig till
tomten till fots, vägservitut finns
men vägen är inte byggd sista
biten.

PRIS 750 000 kr/bud.
Älby Kersgatan.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 55968 till 71122

VILLOR

FRITIDSHUS TOMTER

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