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

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Öppet i juni...
Boka en försommarmåltid
med vacker utsikt!
Se vidare sid 18
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Öppet till 24.00
Träkvista
08-560 300 96

Dags för deklaration och bok
slut!
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Sommar + Linser
= sant
Varmt och
jobbigt
med
glasögon?
30 par engångslinser
+ undersökning
Gäller tom 30 juni.
Kan ej kombineras
med andra rabatter

MedLinser
kvalitetsglas
till från

nätpriser

= fr 595:-

Kaffet
är alltid på!
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Sommarfest!

Lördagen
den 13 juni
möter du
mode-proffset
från Gant.
Mingla med oss
mellan 10-15.
Kan ej kombineras
med andra rabatter.

Med kvalitetsglas från

Boka dina glasögon
under dagen så får du

20 %

rabatt på glasen

Kaffet
är alltid på!

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

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

EKERÖ 08-564 109 80

Ekerö Helgö

Färingsö Karlskär

Acceptpris 4 200 000:7 rok, varav 5 sovrum
Boyta 171 kvm
Tomt 2 280 kvm Trädgårdstomt

Byggt 2009
Adress: Karlskär
Ring för visning!

På en underbar tomt i närheten av Mälaren ligger denna nybyggda villa om 7 rok. Härliga omgivningar
med bl.a populära Karlskärsbadet samt Karlskärsmarina inom ett stenkast.Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1840.

Ekerö Skärvik

Utgångspris 3 000 000:Tomt 1 ca 1 000 kvm, Tomt 2 ca 1 300 kvm

Adress: Södra Erikstensvägen 11 B

Utgångspris 1 775 000:4 rok, boyta 57 kvm och biyta 57 kvm
Adress: Färentunavägen 211
Visas sön 7/6 12.00-13.00
och mån 8/6 18.30-19.00
Trevligt hus m öppen planlösning mellan kök o vrum. Solig balkong i s/v. Fräscht badrum. Nära till
bad. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1899.

t
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Färingsö Degerby

Tomt 4 227 kvm Bergs/naturtomt
Byggt 1961
Adress: Östfararvägen 3

Med högt läge bland trädtoppar ligger denna mycket vackra tomt med ett mindre fritidshus. Fastigheten
som har en yta om ca 4 200 kvm går också att stycka. Här finns också möjlighet att bygga ett ROSS hus
(förhandsbesked har lämnats från kommunen). Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1743.

Ekerö Gällstaö

I ett av Ekerös mest populära och exklusiva område precis intill Mälaren med strålande sjöutsikt mot
söder och härlig kvällssol i väster ligger dessa två tomter. Ca 100 m till Mälaren med tillgång till
gemensam brygga med bad, bastu samt möjlighet till båtplats. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1925.

Färingsö Degerby

Utgångspris 2 800 000:2 rok, varav 1 sovrum
Boyta 51 kvm

Utgångspris 2 250 000:Tomt 972 kvm Bergstomt
Adress: Utsiktsvägen 4
Med unikt läge på Gällstaö ligger denna bergstomt med sjöutsikt i flera väderstreck. Ligger med
ett högt soligt läge. Gångavstånd till badplats,
dagis, buss och vackra promenadstråk. Slalombacke Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1889.

2:a Färingsö Kungsberga

Ekerö Tappström

Utgångspris 2 950 000:4 rok, boyta 123 kvm och biyta 30 kvm
Adress: Tappströmsvägen 90
Visas sön 7/6 13.45-14.45
och tis 9/6 18.00-19.00
Trevligt 2-plans radhus m underbar sjöutsikt. Stor
härlig altan mot sjösidan. Tillgång till bad- o båtbrygga. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1904.

Älvnäs

Utgångspris 1 000 000:Tomt 2 022 kvm Trädgårdstomt
Adress: Lisselbyvägen 2

Utgångspris 725 000:Boyta 62,2 kvm, avgift 4.094:-/mån inkl vatten
Adress: Skeppars väg 16

Utgångspris 6 500 000:6 rok, boyta 200 kvm
Adress: Rödhakevägen 3A

I en lantlig idyll ligger denna trädgårds/naturtomt.
Ligger med bra solläge. Vackra omgivningar med
åker/ängsmark. Förhandsbesked för att bygga
permanent villa finns. Ring för vidare info!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1887.

Ljust, trivsamt brf-radhus i ett plan, naturskönt
beläget nära Mälaren. Trädgårdstomt m underbar
utsikt över ängar o hagar. Skön uteplats invid
entrén m eftermiddags-/kvällssol. Stort garage/
förråd. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1908.

På en tomt m högt läge i Älvnäs kommer
Unikahus uppföra en villa i modern nyfunkis stil m
hög kvalitet. Huset är ritat av Jordens arkitekter
(vald till årets arkitektbyrå av Residence 2008).
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1896.
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Minskat anslag till
satsning i skolorna

Foto: Ove Westerberg
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Hösten 2008 beslutade kommunfullmäktige att det i budgeten för 2009 skulle ingå 2,2
miljoner kronor för kompetensutveckling av personal,
förstärkning av läromedel för
att utveckla arbetssätten och

bättre kunna möta elevernas
behov.
Kommunstyrelsen har nu
beslutat att anslagen minskas till 1 190 000 kronor, på
grund av det rådande ekonomiska läget.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan(M)
poängterar att den ordinarie
pengen till skolorna består
och att anslagen alltså är extra
pengar.
– Satsningen fortsätter, men
inte i lika stor omfattning
som förra året. Det behöver
inte betyda att det är en nackdel. Kommunstyrelsen har
tagit in förslag tillsammans
med rektorerna om vilka insatser som ska göras för att
höja nivån i kommunens
skolor, säger Peter Carpelan.

större förändringar av den
tagna budgeten ska beslutas
av fullmäktige. Svaret blev
att alla viktiga förändringar
hamnar i fullmäktige, men
det är kommunstyrelsen som
bestämmer vilka förändringar som är viktiga eller inte,
säger Krister Skånberg.

     en
reservation mot beslutet.
Krister Skånberg (MP) säger att reservationen främst
handlar om beslutsgången.
Har fullmäktige fattat ett beslut så är det fullmäktige som
ska ändra beslutet.
– Vi i kommunfullmäktige la
ett förslag om att sådana här

Han menar också att kommunstyrelsens handlande i
ärendet visar på att man inte
tar sina egna förslag på allvar,
när man drar ner på det. Det
har visat sig att de extra pengarna som kommunstyrelsen
satsat har haft en positiv verkan.
– Om man har stolta ord
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och stolta målsättningar, då
ska man ta dem på allvar och
visa att man gör det. Annars
tappar all politik trovärdigheten om man hanterar den
vårdslöst. Folk skiljer inte
på opposition och majoritet,
de tycker bara att politiker är
odugliga och inte att lita på,
och så vill vi inte ha det, säger
Krister Skånberg.
     är bekymmersamt både för Ekerö
kommun och alla andra kommuner.
Utan att peka ut några som
helst projekt så säger Peter
Carpelan att det kommer att
bli rätt dramatiska kostnadsreduceringar under 2010, om
inget oförutsett inträffar.
– Från oppositionens sida säger man att man vill ha mera
satsningar. Vi från alliansen
sida måste ta ansvar för ekonomin också och det innebär
att satsningen inte blir så stor
som vi hade önskat, säger Peter Carpelan.

EWA LINNROS

Socialkontorets nye chef
KOMMUNEN |  
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På länsstyrelsen var Johan
Pehrsson chef på individoch familjeomsorgen, där
man sköter tillsynen över länets socialtjänst.
Innan länsstyrelsen arbetade han knappt två år som
verksamhetschef på myndighetssidan inom LSS och
äldreomsorgen i Botkyrka
kommun. Innan dess var Johan Pehrsson bosatt under
många år i Västerviks kommun, där han bland annat
arbetade som IFO-chef (individ- och familjeomsorgen)
inom socialförvaltningen.
Johan Pehrssons vision inför sitt nya åtagande är att ha
en hög kvalité på socialtjänsten i Ekerö kommun.
– Därmed inte sagt att den
inte har det nu. Jag vill utveckla den ännu mer så att
kommunens
medborgare
ska känna att de får en god
service av socialkontoret när
de behöver det. Det innebär
däremot inte att vi ska bli frikostiga med socialbidrag, det
är inte alls så. Men vi ska ha
en god och hög servicenivå,
kommuninnevånarna
ska
kunna känna sig väl omhän-

Johan Pehrsson
Foto: Ewa Linnros

dertagna när de väl behöver
stödet från socialtjänsten,
säger Johan Pehrsson.
Han har inte riktigt hunnit
bilda sig en uppfattning om
hur arbetsbördan på socialkontoret ser ut i dagsläget,
men den är relativt hög.
En hjärtefråga som Johan
Pehrsson kommer att arbeta
mycket med är att fortsätta
att utveckla ledningssystem
för kvalité och att arbeta för
att socialtjänsten ska ha en
god stämning och arbetsmiljö. Samtidigt är han noga
med att vara aktsam om skattebetalarnas pengar, att inte
hantera dem hur som helst.
– Barnperspektivet är också en hjärtefråga som jag har
med mig från Länsstyrelsen.
I alla beslut, alla ärenden där
det förekommer barn ska
barnperspektivet vara fokus.
EWA LINNROS

Moderat Nytt
Vårdval Stockholm
Valfrihetsreformen Vårdval Stockholm har införts inom områden som
exempelvis husläkarverksamhet, läkarinsatser i särskilda boenden
och förlossningsvård.
Vårdval Stockholm ger patienterna makten att göra sina egna val. Skattepengarna
följer patienterna. Vårdval Stockholm möjliggör även för vården att utvecklas och
resurserna fördelas på ett rättvist sätt utifrån patienternas olika åldrar. I Stockholms
läns landsting finns det 23 fler vårdcentraler än för ett drygt år sedan. För oss som
bor i Ekerö kommun är det inte minst glädjande att Veritaskliniken Ekerö och
Bromma Akuten har öppnat.

VILLA EKERÖ TAPPSUND

EKERÖ & ADELSÖ - 4 TOMTER

Mycket vacker välkomnande villa med
genomtänkt planlösning om totalt 171
kvm. Kök med hög standard. Solig uteplats. 7 rum varav 5 sovrum. Carport.

Ekerö Närlunda - Tomtarea 1 019 kvm.
Ekerö Närlunda - Tomtarea 1 093 kvm.
Ekerö Rastaborg -Tomtarea 2 653 kvm.
Adelsö Hallsta - Tomtarea 2 081 kvm.

 4 975 000 KR/BUD  2000
  CA 1 663 KVM  HAGARINGEN 9
 RING FÖR PRIVAT VISNING

 RING FÖR INFORMATION OCH VISNING

Det finns flera olika vårdgivare i vårt närområde. Vi har även exempelvis barnavårdcentraler, mödravårdcentraler, en ungdomsmottagning och en psykiatrisk mottagning. Andelen föräldrar som anser att helhetsintrycket är gott eller mycket gott
när det gäller Mälaröarnas Barnavårdscentral är hela 92 procent. Barnmorskorna
Ekerö bedriver en mycket uppskattad verksamhet. Ekerö psykiatriska mottagning är
också viktig för oss Ekeröbor.
Utvärderingen av Vårdval Stockholm, efter ett år från införandet, talar sitt tydliga
språk. Vårdval Stockholms mål om ökad tillgänglighet och kontinuitet är på god väg
att uppfyllas. Samtidigt har hälso- och sjukvården på Ekerö en hel del att erbjuda.
Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande (M)
Anna-Karin Ullgren (M)
Ledamot Landstingsfullmäktige
Ledamot Sjukvårdsstyrelsen Stockholms stad och Ekerö

Vill du bli medlem?

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

EKERÖ BERGVIK - EXKLUSIV VILLA MED POOL
Stor fin 1 1/2 plansvilla med generösa utrymmen. Uteplats med pool och inhägnat pooldäck.
Härliga sällskapsrum, öppen spis. En bostad utöver det vanliga! Lekstuga och trädkoja. Ett
mycket barnvänligt område med gemensam äng, lekplats fotbollsplan och bouleplan. Direkt
anslutning till fin svamp/promenadskog. Nära Skytteholms golfbana, badplats samt ridskola.
 4 250 000 KR/BUD   CA 256 KVM     9 ROK  1975 
 GURKVÄGEN 15  SÖN 14/6 15.00-16.00

Vi älskar Ekerö

      
    

 CA 1 559 KVM
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domsnämndens grupp.
– Det har varit en period då det inte har kommit
några sådana beslut, men nu
plötsligt har vi ﬂera stycken
förfrågningar om kontaktpersoner, säger Richard Waldenstedt familjehemssekreterare på socialkontoret.

Antalet kontaktpersoner i
kommunen varierar, liksom
behoven av dem. Beslut om
när en ungdom behöver en
kontaktperson tas av socialsekreterare i barn- och ung-

     nu
därför ﬂer personer som kan
tänka sig att bli kontaktperson för ungdomar. Just nu är
det stor brist på manliga kontaktpersoner.

  
    # 
#"
     # 
     " 
" ! #    
!     ! 
  "    
  
När Mälaröarnas Nyheter
skrev om gruppen inför starten i januari 2009 fanns det
fortfarande en viss osäkerhet
kring hur modellen skulle
fungera för just denna grupp
som kom att bli en pilotgrupp. Initiativtagaren Hans

Lundberg hade dock stor tilltro till att den metod han har
stor erfarenhet av att arbeta
med, skulle fungera.

%
  


   # 
!  %
– Grundtanken är att man
ska få ut människor ur isoleringen och få in dem i en

Henrik Rydberg är 32 år och
arbetar på Träkvista fritids-

%!!
 
!
 #"
%

gård sedan fem år tillbaka.
Han blev kontaktperson för

ett år sedan. Genom sitt arbete på fritidsgården har han
haft en del kontakt med socialkontoret och ﬁck en förfrågan om han ville ställa upp.
– Det kändes intressant så
jag nappade på det och det är
absolut ingenting jag ångrar.
Det är väldigt roligt och viktigt, det känns som man gör
någonting gott, säger Henrik
Rydberg.
Han träffar sin ungdom
cirka tolv timmar per månad.
Planeringen görs i samråd
med ungdomen, någon för-

älder och även någon från
socialkontoret.

    
gör
man saker tillsammans med
en ungdom som att gå på
gym, ﬁka, gå på bio.
– Det är viktigt att vara en
bra förebild och kunna prata
med ungdomarna, att vara
en god lyssnare. Det handlar
mycket om att de ska kunna
ha en äldre att vända sig till
och prata med och känna
trygghet med, säger Henrik
Rydberg och tillägger att

grupp, där de kan tänka mer
konstruktivt och förändra
det som går att förändra, det
vill säga sig själva, säger han.
Idag har gruppen vuxit från
tre till fjorton personer. De
kommer från de mest skilda
bakgrunder, men många har
akademiska utbildningar och
kvaliﬁcerade arbeten bakom
sig. Alla är kvinnor och i femtioårsåldern.
– Jag vet dock att männen
kommer, men det tar lite
längre tid. De har svårare att
räcka ut handen och lider
mer innan de ber om hjälp,

säger Hans Lundberg.
Enligt honom har gruppmedlemmarna vuxit enormt
under den korta tid de har
träffats. Han beskriver hur
de kom till gruppen och
upplevde att samhället inte
längre behövde dem, och
hur de successivt har hittat
inspiration och kraft hos varandra. Idag har ﬂera av dem
jobbprojekt på gång, såväl separata som tillsammans och
arbetar aktivt för att skapa
nätverk med andra aktörer
som kan hjälpa dem i arbetet
med att hitta tillbaka till ar-

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

betslivet.
– Den peppning och de
positiva vibbar som vi ger
varandra gör att vi växer
mentalt, mår bättre och inser vilka resurser vi besitter
och vilken förlust samhället
gör som inte tar tillvara våra
kvaliﬁkationer, säger Barbro,
en av deltagarna i gruppen.
(Barbro heter egentligen något annat.)
Gruppen arbetar dels med
traditionella tolvstegmöten,
men även med mer kreativa
träffar där de bollar idéer.
Innan året är slut planerar

Söndag 7 juni kl 12-16
Kulturfest för hela familjen, Ekebyhovs slott
Kulturskolans Dag, parad från Ekerö C
www.ekero.se/kulturskolan
Torsdag 11 juni kl 15-18, för 9-12 år
Ekerö Festival på Träkvistavallen
Uppvisningar, mängder av attraktioner, disco, entré
25 kr
Torsdag 11 juni kl 21-00, för 13 år –uppåt
Ekerö Festival på Träkvistavallen
Uppvisningar, mängder av attraktioner, disco
Bl.a. spelar The Original High Five, gratis entré
Arr: EFA (Ekerö Festival & Arrangemang) och
Fritidsgårdarna i Ekerö kommun
15-18 juni kl 9-15
Skrivarläger för 11-16 år
Tappströmskolans bibliotek
Pris: 750 kr. Sista anmälan 2 juni till
kerstin.lidman@ekero.se eller 08-560 393 01
Onsdag 17 juni
Fotoutställning ”Kalle Johanssons eviga ögonblick”
Vernissage kl 19



Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C
Samarr: Ekerö-Munsö hemygdsförening och
Ekerö kulturnämnd
www.hembygd.se/stockholm/ekeromunso
Fredag 19 juni
Midsommarfirande i Ekebyhovsparken kl 11-16
11.00 Midsommarstången kläs
(ta gärna med blommor)
13.00 börjar midsommardansen till TVÅ-ÅS.
Arr: Färingsö Lions, Rädda Barnen Mälaröarna
Fredag 19 juni
Midsommarfirande Adelsö Festplats kl 13-15
Arr: Adelsö IF www.adelso.se

23-26 juni
En smak av Popkollo
Fyra dagars musikexplosion! Ölsta Folkets Park,
Färingsö. För: tjejer 12-18 år, 20 platser först till
kvarn! Anmälan: ann.birging@ekero.se eller
marie.jornsved@telia.com
Fredag 24 juli
Katapultfestivalen
– musikhappening på Jungfrusunds marina
Johnossi, Promoe, Dundertåget - Välkända namn
blandas med lokala förmågor och rookies. Här blir
också dans, poesi, workshops mm. Köp biljetter
redan nu: www.katapultfestivalen.se

Hans Lundberg att ha startat
fyra till nya grupper i Stockholmområdet och till 2010
ytterligare tjugo grupper.
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12–19
12–17
12–19
12–19
12–17

Från den 17/8 är det
ordinarie öppettider
Lördagsöppet startar 5/9

Fredag 19 juni
Gammaldags midsommar i Ölsta folkpark,
Färentuna kl 19
www.olstafolkpark.se
Fredag 19 juni
Midsommarfirande Färingsö Hembygdsgård,
Färentuna kl 12-16
Arr: Färingsö Hembygdsförening

 

! 

Biblioteket i

Lördag 6 juni kl 11.15-15
Nationaldagsfirande, Drottningholm
Fira Sveriges nationaldag traditionsenligt i
Drottningholms slottspark.
www.ekero.se/nationaldagen

 

   

Kulturens övärld
30 maj-21 juni
Utställning Hantverksstallet Jungfrusunds Marina,
Ekerö
Annika Öhman. Bildväv, mobiler.
Gunvor Enqvist. Måleri, teckning, sakletarkonst
www.hantverksstallet.se

man måste vara engagerad
och tycka det är kul för att
göra ett bra jobb.
De som är kontaktpersoner
är oftast mellan 20 och 35 år.
Det är oftast kille till kille och
tjej till tjej. En summa ges för
aktiviteter.
– Man får lite betalt också
men det är absolut inte därför jag gör det. Jag får tillbaka
det jag ger i så mycket annat,
säger Henrik Rydberg.

INGREDIENSER (4 port)
2 dl lätt créme fraiche
1 tsk torkad dragon
1 msk vitvinsvinäger
1 msk riven gul lök
½ dl hackad persilja
1 krm vitpeppar
½ tsk salt
Blanda försiktigt ihop alla
ingredienserna till såsen. Låt
gärna såsen stå att mogna
en stund före serveringen.

Barnens eget bibliotek i
Stenhamra är stängt för
renovering
29/6 t.o.m 16/8
Ordinarie öppettider
från den 17/8

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.

& "#$   '
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Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster

KYRKSIDAN

Ekerö kyrkokör vidgar sina vyer

Onsdag 10/6
Ekebyhovskyrkan ”Arken”
19.00 Mässa
Ralph Sjöholm
Lovö kyrka
19.00 Vårkonsert i jazzton
Lovö kyrkas kör
Svenska psalmjazzgruppen
solist: Klara Valkare
dirigent: Leif Asp

Lördag 13/6
Adelsö kyrka
18.00 Sommarkonsert
Birkakören
dirigent: Mait Thoäng
Ekerö kyrka
18.00 Sommarkonsert
Ekerö kyrkokör
piano: Bengt Tribukait
dirigent: Kerstin Baldwin

Söndag 14/6

Repetition med nästan 900 körsångare. ”Vår” organist Kerstin Baldwin.
Foto: Anna Jacobsson

Sammanlyst till
Ansgarskapellet
ca 12.00 Musikdramat
”Ansgars tårar”
Beryl Kornhill, Carsten Gram
musik: Carina Einarsson

Musik i våra kyrkor

därefter
Ekumenisk vallfartsmässa
stiftsprost Eva Brunne
Svän Fogelqvist
musiker: Kerstin Baldwin
Helena Hansson

Musik av L Gullin, B Holiday
Lovö kyrkas kör, Svenska psalmjazzgruppen
dirigent: Leif Asp

ev kvarvarande platser i
gemensam båt tel 560 387 00

kl 18.00 Ekerö kyrkokörs sommarkonsert

Onsdag 17/6
Ekebyhovskyrkan, Arken
19.00 Mässa
Staffan Eklund

Midsommarafton 19/6
Drottningholms slottkyrka
22.00 Musik i sommarnatt
countertenor: Kasper von Weber,
blockﬂöjter: Lode van den Eynde,
orgel: Bengt Tribukait

Midsommardagen 20/6
Ekerö kyrka
18.00 Temamässa med musik
Mårten Mårtensson
sång, ﬁol, orgel: Helena Hansson
Munsö kyrka
19.00 Musikgudstjänst
Christer Kivi
sång: Cecilia Runolf
piano: Emanuel Andersen

Söndag 21/6
Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässa
Christer Kivi
Kyrkradion 101,4
lördagar 12-13
sommaruppehåll 20/6-22/8
Mer information:
Se vår hemsida ekeropastorat.nu
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar

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

nr 10 2009

Kristi Himmelsfärds morgon.
En brokig skara kyrkokörsångare samlades för avfärd
till riksfest i Tallin. Alla kände
nog stark förväntan inför
resan. Hur skulle vi klara det
nyskrivna verket ”Av någon
sedd”? Var de andra körerna
säkrare än vi? Bättre?
Jaani Kirik blev vår bas under
fredag och lördag. En stor, vacker
kyrka som blev totalt fullsatt. Vi
var ju nästan 900 personer – och
alla sjöng av fullaste hjärta.
Den som inte varit med om
det någon gång, har nog svårt
att förstå känslan, när så många
människor sjunger tillsammans.
Man blir omsluten av musiken
som i en stor glasboll, och upp-

fylls av andäktighet inför musikens kraft. Olika människor
– samma mål. Att vara en liten
del av något stort.
Våra duktiga körledare, varav
vår egen Kerstin Baldwin var
en av dem, var helt otroliga.
Tydliga, lyhörda, proffsiga.
Resan avslutades med en
Sändningsmässa i Oscarskyrkan i Stockholm biskop Caroline Krook predikade Sänds den
7 juni kl. 11.03 i P1.
Vi i Ekerö kyrkokör är så
glada och tacksamma att vi fick
resa iväg på vår körresa till Tallin. Tack Ekerö församling och
tack alla som var med!
Solweig Ericksson Sundman
Ordf. Ekerö kyrkokör

On 10/6 Lovö kyrka
kl 19.00 Vårkonsert i jazzton

Lö 13/6 Ekerö kyrka
”Tallinrepertoaren”
piano: Bengt Tribukait, dirigent: Kerstin Baldwin

Lö 13/6 Adelsö kyrka
kl 18.00 Birkakörens sommarkonsert
dirigent: Mait Thoäng

Midsommarafton 19/6
Drottningholms slottskyrka
kl 22.00 Musik i sommarnatten
Musik av J S Bach, Telemann
countertenor: Kasper von Weber,
blockﬂöjter: Lode van den Eynde, orgel: Bengt Tribukait

Midsommardagen 20/6 Ekerö kyrka
kl 18.00 Temamässa med musik
”Om rymdens väldighet och jordens skönhet”
präst: Mårten Mårtensson, sång, ﬁol, orgel: Helena Hansson

Midsommardagen20/6 Munsö kyrka
kl 19.00 Musikgudstjänst
”I denna ljuva sommartid”
Psalm möter gospel och nya melodier blandas
med äldre folklig tradition
präst: Christer Kivi
sång: Cecilia Runolf piano: Emanuel Andersen

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

Besiktigad

Ekerö Sommarstad

Ekerö Väsby

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.

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

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

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

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

0 Väsbyvägen 7
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Lena Falck 0707-59 59 97

Besiktigad

Ekerö Närlunda

Färingsö Ölsta

Vilken utsikt! Högt belägen på fin naturtomt och med strålande utsikt över Mälaren ligger denna trevliga villa,
byggd -81. Totalt ca 200 kvm. Delvis nyrenoverat med bla nytt läckert kök med stor köksö. Öppen planlösning
mot vardagsrum med utgång till stor fin altan. Allrum med öppen spis. 2-4 sovrum samt 2 fina badrum. Fristående
garage. Mycket populärt område med lugnt centralt läge på 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.

0 Boarea: 200 kvm
0 Utgångspris: 4.650.000 kr
0 Tomt: 1.125 kvm Natur/Trädgårdstomt

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

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

Besiktigad

0 Iländavägen 9
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Lena Falck 0707-59 59 97

Besiktigad

Ekerö Väsby

Färingsö Stenhamra

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.

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.

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

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

0 Hampvägen 5
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Lena Falck 0707-59 59 97

0 Lupingränd 7B
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Lena Falck 0707-59 59 97

4:a Ekerö Brunna

Ekerö Närlunda

Färingsö Mörby

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.

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

På fin tomt med idylliskt och sjönära läge uppförs en
smakfull 1,5-plans villa som smälter väl in i den
omgivande naturen. Tot 155 kvm fördelade på 6 rok.
Allt håller hög standard, och du har fortfarande chans
att påverka ditt drömboende. Allt till ett fast pris.

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

0 Boarea: 170 kvm
0 Utgångspris: 4.475.000 kr fast pris
0 Tomt: 1.003 kvm Trädgårdstomt
0 Mörbyvägen 48
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

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

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

Ekerö Sandudden

Ekerö Stenhamra

Ett av områdets bästa hus! Högt läge och fantastisk utsikt mot Mälaren och omgivningarna. Bra tillbyggnad som
ger huset det där lilla extra! Modern interiör med öppen planlösning och tak öppet till nock. Fyra bra sovrum samt
ett arbetsloft. Två helkaklade badrum. Extra stor hörntomt i rent söderläge. Daghem och skola samt bra
kommunikationer i direkt anslutning till området. Endast en kort promenad till fin badplats och småbåtshamn.

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.

0 Boarea: 130 kvm
0 Utgångspris: 3.450.000 kr
0 Tomt: 432 kvm Fin hörntomt

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

0 Sjöutsikten 13
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

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

Besiktigad

Färentuna Kumla By

Ekerö Hummelvreten

Enplansvilla med vackert lantligt och sjönära läge. 5 rok varav 4 sovrum. Visst inre uppfräschningsbehov. Stor fin
altan med trädäck, delvis under tak och med en härlig badtunna som kan användas året om. Fristående garage/
förråd. Hästar och fin natur inpå knuten, gångavstånd till bad och buss.

Renoverat atriumhus med lugnt och bra läge i omtyckt och efterfrågat område. Renoverat kök och vardagsrum
med braskamin. Tre bra sovrum och två fina helkaklade badrum. Alla innertak och golv är bytta samt nytt yttertak,
nya fönster och ytterdörrar. Härlig insynsskyddad atriumgård med stort altandäck och vackra planteringar. Fint
solläge med atriumgården i sydväst. Fristående rymligt förråd samt garage i länga.

0 Boarea: 148 kvm
0 Utgångspris: 2.850.000 kr
0 Tomt: 7.422 kvm Natur/Trädgårdstomt

0 Boarea: 111 kvm
0 Utgångspris: 2.450.000 kr
0 Tomt: 237 kvm

0 Kumla Byväg 6
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Lena Falck 0707-59 59 97

0 Bandygränd 18
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 08-560 328 40

3:a Ekerö Träkvista

2:a Ekerö Ekudden

Äntligen ett 1-plans bostadsrättsradhus om 3 rok i Brittgården! Bra kök med matplats för ca 6 pers, vardagsrum
med utgång till altan, två stora sovrum och badrum med tvättmaskin. Möjlighet att inreda vinden. Två fina
uteplatser och tillhörande liten tomt. Två isolerade förråd och eget garage i länga. Bra läge i omtyckt och
efterfrågat område med direkt närhet till affär, service, buss, bad och fina strövområden.

Läcker etagelägenhet med ett av områdets bästa läge. Ljus och modern färgsättning med öppen planlösning. Fritt
läge och liten trädgård med två uteplatser, en med förmiddagssol på framsidan och en med eftermiddags- och
kvällssol på baksidan. Yttre förråd. Gångavstånd till centrum, bussar m.m.

0 Boarea: 72 + 5 kvm
0 Utgångspris: 1.325.000 kr
0 Avgift: 4.921 kr/mån inkl.VA, kabel-tv och garage

0 Brittgårdsvägen 34
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

0 Boarea: 75 kvm
0 Visas sön 7/6 14:15-15:15, Välkomna!
0 Utgångspris: 895.000 kr
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Avgift: 4.824 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv 0 Lena Falck 0707-59 59 97
0 Ekuddsvägen 36D

Ekerö Lundhagen

Ekerö Älvnäs

Ekerö Älvnäs

Ekerö Närlunda

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

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.

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

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.

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

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

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

0 Utgångspris: 1.275.000 kr
0 Tomt: 1.338 kvm Sluttningstomt
0 Solhemsvägen 3 A
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Vimpeln, som bär SSS emblem, var ett av de nio föremål, benämnda ”Ofﬁcial
Flight Kit”, som den svenske
astronauten Christer Fuglesang hade med sig upp i rymden. De övriga var en afﬁsch
från Umeå universitet, ﬂaggor från Stockholms universitet och The Awty International School i Houston, en
svensk och en norsk ﬂagga,

tygmärke från Fysiksektionen av Tekniska högskolans
studentkår, guldnål från
Kungliga tekniska högskolan,
Stockholms stads vapen – S:t
Erik och en nål från Kungliga
ingenjörsvetenskapsakademien. Alla föremålen representerar institutioner och
organisationer som ligger
Christer Fuglesang varmt om
hjärtat av olika anledningar.
Vimpeln från SSS tog han
med sig eftersom både han

och hans barn under många
år har varit engagerade i föreningens olika verksamheter.
– Det känns jätteroligt att
ha vimpeln här. Det är inte
många som vet att den hänger
här, men vi är stolta över den,
berättar Gunilla Sundberg,
miljöansvarig för SSS klubbholme Rastaholm.
Under vimpeln ﬁnns även
ett certiﬁkat som intygar äktheten och att den varit i rymden under 7 dagar, 23 timmar
och 58 minuter. Likaså ﬁnns
en foto från tillfället då Christer Fuglesang lämnade över
vimpeln till SSS ordförande
under årsmötet 2007

CF9v:BC@E;<I

Kfddpki\X`Jm\i`^\
JK<E?8DI8s;\e(0
dXij[\ckf^XccX\c\m\i
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”Kängurun – Matematikens
hopp” är en internationell
rörelse som årligen genomför en matematiktävling för
elever i årskurs 3 till gymnasiets sista år. Verksamheten
startade i Frankrike 1994,
Sverige deltog första gången
1999. Det är inte en elittävling utan riktar sig till alla
elever.
Tommy Enefalk som går i
årskurs 9 på Uppgårdskolan,
ﬁck 74 poäng och placerade
sig som trea i Sverige bland
elever från årskurs 9.

Kfddp<e\]Xcbi\eXm
Jm\i`^\j[lbk`^Xjk\dXkk\$
\c\m\i%
Vad tyckte du om tävlingen?
– Den var ganska rolig.
Många intressanta uppgifter,
men ett par var lite svåra att
förstå, svarar Tommy.
Avsikten med Kängurun
är att stimulera intresset för
matematik genom bra problem som är tänkta att väcka
nyﬁkenhet och lust att lära
matematik.
Hur tycker då Tommy att

man kan förbättra matematikundervisningen i skolan,
för att väcka större intresse
för ämnet hos alla elever?
– Man behöver nog ändra
vissa elevers inställning till
ämnet. En del anser sig inte
ha någon nytta av matte och
andra har kanske dåligt självförtroende. I det senare fallet
är det viktigt att läraren inte
ger upp utan verkligen strävar efter att sprida kunskap,
som till exempel mina lärare
Dhia och Berth.
Du placerade dig som trea
i Sverige bland elever från år
9, får man något diplom eller
annat för bedriften?
– Jag har inte fått något hittills, men jag har hört rykten
om att jag ska få en present på
skolavslutningen.
<N8C@EEIFJ

KXggjkidj\c\m\imXeegi`j]iXek`$kfYXbjk`[e`e^
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[\ckX^Xi\%
Med sitt tidingsbidrag Smokebusters blev de en av de tio
sjätteklasser som ﬁck dela på
tredjepriset som bestod av
2500 kronor till klasskassan.

– Eleverna har varit väldigt
engagerade och det har varit
ett bra sätt för dem att få en
djupare förståelse genom att
själva få ta reda på den fakta
som de tycker är viktig, säger
Petra Jonasson, idrottslärare
på Tapsptrömsskolan.
Tävlingen riktade sig till
elever i årskurs 6 och 7 och
syftade till att motverka att
ungdomar i tidiga åldrar bör-

jar röka eller snusa.
– Många av bidragen håller
en mycket hög kvalitet, säger
Anders Lönegård, projektledare Dizza Tobak, SAMBA (intresseorgansitationen
Samarbete för barnen). Vinnarna utmärker sig genom
att de ger såväl en äkta tidningskänsla med exempel på
både kreativ och spännande
graﬁsk utformning som en

Årets Ekeröföretagare 2009

Vem vill
Du nominera?
Duktiga och förtjänstfulla företagare och
entreprenörer i Ekerö ska uppmärksammas!
Nu är det är dags att utse 2009 års Ekeröföretagare.
Din nominering med namn, företag och kort
motivering lämnas i kommunhuset, mailas till
naringslivskontakt@ekero.se eller skickas till
Näringslivsrådet, Box 205,178 23 Ekerö.

bra blandning av faktainformation, egna reﬂektioner och
skämtsamma eller avskräckande serier och bilder.
Vinnarna utsågs av en jury
som bestod av representanter
från Cancerfonden, Korpen,
SAMBA, Pﬁzer AB och A
Non Smoking Generation.
– Vi som föräldrar måste
självklart föregå med gott
exempel och inte själva röka,

men det är viktigt att alla sänder tydliga signaler för att
budskapet ska tränga in. Dizza-Tobaktävlingen är ett lysande exempel som engagerar
elever i tobaksfrågan och får
ungdomar att påverka varandra, säger Blossom TaintonLindquist, ﬁtnesskonsult och
juryns ordförande.
CF9v:BC@E;<I

Läcker

Brunch
Söndagar kl. 12.00–15.00

Pris: 265:- per person inkl. kaffe och juice,
barn 0-12 år betalar 15:-/år.

Välkomna!

Din

nominerin
g
behövs se
nast

14

augusti!

I samarbete:
Näringslivsrådet i Ekerö kommun, Mälaröarnas
Företagareförening, Ekerö/Västerorts lokalavdelning Handelskammaren, Företagarna i Ekerö centrum och Mälaröarnas Nyheter.

Näringslivet – en aktiv del av ett levande
och växande Ekerö

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

Nr 1 2009

HiZc]VbgV@jc\hWZg\V
Priserna gäller endast hos Coop Konsum Stenhamra och Kungsberga 8/6-14/6, 2009 eller så långt lagret räcker.
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Recept hittar du på coop.se
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COOP
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Färska laxfiléer 4-pack
COOP

Hel kärnfri vattenmelon
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Klass 1.
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Pasta
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Kycklingklubbor
<JA9;u<:AC
Frysta. 1 kg.

'hinX`Zc

49)= 19)=S
'hinX`Zc
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Coop Konsum Stenhamra och
@jc\hWZg\V~gdbWjY[g/

I Stenhamra kan du ta ut pengar:
Vi löser in PlusGirots utbetalningskort/värdeavier

(Endast lotter)
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80 år med MYS-Bosse
Det var ett hejdundrande födelsedagskalas: trerätters, Ekerö
Royal Jazz och dans på logen
och redan vid femtiden på eftermiddagen fick porslin och
glas för 200 personer diskas
om.

Solen sken och på glittrande böljor
nedanför Gällstaö gård hade medlemmar i MYS (Motor Yacht Society) parkerat sina veteranbåtar i
blänkande mahogny.
Det är inte helt lätt att intervjua
Bo Bergström, hedersordförande i
MYS. Han pratar nämligen hellre
om båtar än om sig själv.
Om ångbåten Jungfruhamn som
ligger nere vid bryggan.
Och om ångbåten Jungfrun som
nu lämnar Mälaren för transport till
Sundsvall och ett nytt liv på
Ljungan.
Dessa två har inte så få gånger tjänat som vardagsrum när Bo Bergström putsat på sitt ständigt svällande nätverk av bra kontakter.
Framlidne kommunalrådet i Solna,
Anders Gustav till exempel, undfägnades med konjak här, liksom
förre kommunalrådet i Ekerö,
Rutger Månsson. Eventuellt fick de
höra några låtar ur Bo Bergströms
dragspelsrepertoar också.
i Mälarhöjden,
men tillbragte alla somrar på det
sjöställe som morfar hade köpt på
Gällstaö 1923.
– Mormor och morfar åkte alltid
racerbåt från Solsidan till sina jobb i
stan.
– Pappa ville att jag skulle bli
bagare. Själv ville jag bli musikdirektör, men det fanns det inga möjligheter till, det var ett rätt fattigt
hem.
Dock hade mamma lärt honom
spela piano.
– Jag spelade på nästan varenda
morgonbön i skolan och i trettonårsåldern hade jag ett litet band.
Det allra första jobbet gick inget
vidare.
– Jag hade blivit anställd som ritpraktikant på Åhlen&Åkerlund,
blev förväxlad med en ingenjör
Bergström, tilldelades eget rum och
arbetsuppgifter som jag inte klarade av. Så jag sa upp mig och blev
vaktmästarbiträde på Lavéns kolimport istället.
– Det är dragspelet och pianot
som har banat väg för mig genom
livet! hävdar Bo Bergström be-

*  #($! "

FOTO: OVE WESTERBERG

stämt.
Jo, för se här vad som hände:
– Jag brukade spela piano i lunchrummet på kolfirman.
Direktören hette Herman Söderström, för övrigt far till den inte
obekanta operasångerskan Elisabeth Söderström.
– Han gillade mig. Det blev en
haloeffekt kan man säga.
Och si, unge Bo fick en betald
utbildning på NKI:s handelsskola,
avancerade till kassör och sedan till
föreståndare.
Nästa trappsteg i karriären togs
på Skandinaviska banken. Även där
odlades han sitt pianospel och
sociala talanger och han blev bland
annat lärare i aktiekunskap. På ett
klipp från Nynäshamnsposten 1958
undervisar han under rubriken

“Hur skall jag bli förmögen”.
Hur skall jag bli förmögen?
– Satsa på fast egendom på platser
dit folk flyttar. Aktier är så osäkert,
säger den gamle aktierådgivaren till
undertecknad.

'# 
  
  !#%
!(

 över till olika chefs-

positioner på Sparbanken och slutade efter 40 år inom bankväsendet
i början av 90-talet.
En känsla av uppbrott och vemod

präglar stämningen kring Gällstaö
gård.
– När jag köpte den 1981 var det
en ödegård, så förfallen att mormor
grät ett helt år!
Det hela är sedan dess upprustat
med nylagt tak, nya skorstenar och
det gamla stallet som blev omgjort
till Hantverksstallet.
– Det här är mitt livsverk, säger
Bo Bergström.
Men när detta publiceras har
Hantverksstallet flyttat till Jungfrusunds Marina och hela gården är
inringad av Folkhems nybyggen.
Kanske bygger han ett nytt, mindre
hus nere vid sjön åt sig och frun,
kanske inte.
Livet går givetvis ut på att ha trevligt, njuta av sång, musik, god mat
och dryck, vänner och vackra båtar.

Det finns mycket kvar att göra.
En stor del av sommaren är nu
vikt åt att ha roligt för alla de presentkort som följde med födelsedagsbuketterna.
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Träkvista Bilservice AB
har nu även AC-SERVICE
RB
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Ring en komplett bilverkstad 08-560 305 63
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Ny Nordsjö Idé & Design-butik!

7jMLPNNFOUJMMPTT
I mars i år slog vi upp portarna till Mälaröarnas nya
Nordsjö Idé & Design butik. Vi erbjuder färg, tapeter
och golv med mera i rymliga lokaler med möjlighet att sitta
ned i lugn och ro och inspireras av kulörprover och tapetkataloger. Vi har varit extra noga när vi valt ut våra leverantörer, för att kunna erbjuda hög kvalitet och god
design till överkommliga priser. Välkommen in!

Här ﬁnns

Öppningserbjudande!
Köp färg för 4000 kr
och du får en Kärcher
högtryckstvätt K2.14+
på köpet!

vi!

+VUKPDLBSFEFTUPCjUUSF
Med en bra fasadfärg som Tinova VX får du ett skydd som håller
längre. Färgens höga torrhalt ger ett tjockare skikt. Du behöver inte
ens grundmåla. Tinova VX är framtagen för vårt nordiska klimat.

Ord. pris 829 kronor. Erbjudandet
går ej att kombinera
med andra erbjudanden
och rabatter. Gäller t o m den
30 juni 2009.

Tinova V Täckfärg

Tinova V Täcklasyr

Passar för träfasader, cementﬁberskivor, betong och förzinkade ytor.
Det speciella bindemedlet gör färgen extra hållbar. Färgen får kulör
och glans att hålla längre och ytan
är smutsavvisande. Motverkar effektivt mögel, alger och fuktangrepp.

Har en sammansättning som gör
att den tränger in bra i underlaget.
Tack vare dess vattenavvisande
förmåga, minskar den risken för
sprickor och röta. Lasyren har
inbyggd solskyddsfaktor.

Ekerö: Bryggavägen 100.
Telefon: 08-560 308 30.
Öppet: Vard 7–18. Lör–sön 10–14.
www.malaroidedesign.se
Inspiration s Tips s Trender s )DÏER s )NFORMATION s Kunskap s +ËNSLA s )NSPIRATION s Tips s 4RENDER s )DÏER s )NFORMATION s +UNSKAP s +ËNSLA s )NSPIRATION s 4IPS s 4RENDER s )DÏER

VILLAÄGARE!

HOS OSS KAN DU HYRA DET DU
BEHÖVER TILL HUS & TRÄDGÅRD
Vi har allt från
häcksaxar till
grävmaskiner,
golvslip mm.
Du kan givetvis
hyra släp hos oss.
Vill du så ordnar vi
med hemtransport
till bra priser!
Besök
www.mgrental.se
för priser & info

Vi finns hos Byggvaruhuset Färingsö Trä
på Ekerö c:a 13km från Brommaplan.

www.mgrental.se

Tel: 08-560 247 80

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

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

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

et som slog mig häromkvällen när jag var på en fest
och hamnade i just en sådan situation var att jag
gärna ser mig som en storstadsmänniska, att jag
räknar mig mer som stockholmare än ekeröbo.
Ju mer jag tänkte på det, desto mer kluven blev jag. Ekerö fungerar väl på många sätt som ett småstadssamhälle? Fast man räknar
sig som en storstadsbo? Jag menar, det är väl på få bussturer man
inte träffat någon som man känner på ett eller annat sätt. (Kanske
inte ett ”Nej, men hej! Gud vad kul att se dig igen, vad hände
egentligen i helgen? – sätt” utan att man i alla fall vet vad personen heter). Att vi har en grill i centrum, att polisen är nästintill
osynlig och kor som går omkring i vår kommun är väl tecken på
en småstad? Sist jag var hemma höll uttråkade personer på att
burna runt på Lidls parkering och bara det ger så mycket ”Smala
Sussie-känsla” så att man inte behöver säga mer.

på!
Passa din
Serva dare!
or
utomb

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

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.

JdjkX[j$
jpe[ifd`\e
jkfijkX[j$
]ifik

I mitt tänkande om hur gärna jag vill se
mig själv som världsvan storstadstjej
och att jag antagligen skulle kunna tracka
ner begreppet ”Ekerö” med allt vad det
innebär i ändlösa kolumner började
jag förvåna mig själv genom att bli en
smula patriotisk. Att Ekerö faktiskt är en
blandning av småstad, men som trots allt
öppnar dörrar till att invånarna ska kunna
kalla sig för storstadsbor. Är det kanske
just det som lockar hit människor? Med
största sannolikhet är det så. Nära till ”en
pulserande storstad” (jag var tvungen att
använda citationstecken där för börjar
man jämföra Stockholm med riktiga
storstäder, så är vi trots allt ganska pluttiga), men ändå den där småstadskänslan
av att folk blir arga när motorgräsklippare
drar igång halv nio en lördagsmorgon
(kom igen!) och att vi har presentbodar
som säljer små kort med visdomsord.

N

öjd med att jag hade någorlunda rett ut mina tankar
omkring min hemort återvände jag in till festen jag
var på, och lovade mig själv någorlunda dyrt och
heligt att jag minsann ska svara ”Ekerö” nästa gång
någon frågar mig varifrån jag kommer. Det fungerade i tio minuter innan jag utan att tänka mig för svarade ”Stockholm, you
know the capital?” på en fråga om vilken stad i Sverige (Sweden
did you say? Not Switzerland?) jag kom ifrån. Vissa saker kanske
inte går att ändra på, hur gärna man än tänker att man ska tjäna
sin hembygd och i tanken vaja ekollonflaggan.

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
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6YDUSn´(QLVKDOOI|UP\FNHWµ
/DUV-RKQVRQVIUnQWHNQLVNDNRQWRUHWI|UHVOnUHQ
QHGOlJJQLQJDY$OOKDOOHQVRPLVKDOObUGHWWDHWW
XWVSHOVRPlULQLWLHUDWDYKRQRPVMlOYHOOHUUHSUH
VHQWHUDUKDQWHNQLVNDNRQWRUHWRFKGlUPHGLI|U
OlQJQLQJHQNRPPXQHQVSROLWLNHU"
/DUVW\FNHUGHWlUDQJHOlJHWDWWLQIRUPHUDPlODU|ERUQDRPUHVXUVI|UGHOQ
LQJHQLQRPNRPPXQHQ+DQYLOOGRFNDYXWU\PPHVVNlOHMEHUlWWDKLVWRULHQ
RPYnUDKDOODUVWLOONRPVW-DJNlQQHUPLJGnWYLQJDGDWWEHUlWWD$OOKDOOHQV
KLVWRULDI|UDWWInUlWWEDNJUXQGWLOOGHQGHEDWWVRPGHWWDXWVSHOI|UPRGOLJHQ
VNDSDU

nUVI|UKDQGOLQJ
6Nn,.VKRFNH\YHUNVDPKHW|NDGHXQGHUWDOHWRFKLE|UMDQDYWDOHW
LQOHGGHVGLVNXVVLRQHUPHGNRPPXQHQRPDWWE\JJDHQLVKDOOYLG6YDQlQJHQ
.RPPXQHQYDULQWHYLOOLJDWWE\JJDLVKDOOPHQHIWHUPnQJDnUVSnWU\FNQLQJDU
YDUPDQYLOOLJDWWVWnI|UNRVWQDGHQDYHQNRQVWIUXVHQLVEDQDSn6YDQlQJHQ
RFKRFNVnVWnI|UGULIWVNRVWQDGHQDYGHQVDPPH.RVWQDGHQI|UDWWE\JJDHQ
KDOO|YHULVEDQDQEHUlNQDGHVWLOOFDPLOMRQHUNURQRU(IWHUnUVI|UKDQG
OLQJDUPHGNRPPXQHQEHYLOMDGHV6Nn,.LHJHQVNDSDY6YDQKDOOHQ$%HWW
OnQDYNRPPXQHQSnPLOMRQHUVRPVNXOOHnWHUEHWDODVPHGUlQWDXQGHU
nU5HVWHUDQGHPLOMRQHUÀQDQVLHUDGHVDYVSRQVRUHURFKIULYLOOLJWDUEHWH
DYNOXEEHQVPHGOHPPDU.RPPXQHQVOnQEHWDODGHVWLOOEDNDPHOODQ²
LIRUPDYK\UDI|U$OOKDOOHQ
6YDQKDOOHQ$%GHELWHUDGHVRFNVnHIWHUIHODNWLJWHQK\UDDYNRP
PXQHQIUDPWLOOERODJHWVOLNYLGDWLRQ%HORSSHWPRWVYDUDUFDPLO
MRQHU'HQQDIHODNWLJDGHELWHULQJJDY6Nn,.HQNRVWQDGSnFDPLOMRQHU
SnJUXQGDYI|UHQLQJHQVlJDUDQGHOL6YDQKDOOHQ$%8WDQGHQQDIHODNWLJD
K\UHVNRVWQDGKDGHLQWH6YDQKDOOHQ$%EHK|YWOLNYLGHUDV


.RPPXQHQVSDUDUPLOMRQHUnUOLJHQ
,GDJlUGHW6Nn,.VRPlUDYWDOVSDUWPRWNRPPXQHQRFKGULYHU6YDQlQJHQV
,3$OOKDOOHQ9nUNRVWQDGI|UDWWGULYDGHWWDlULGDJFDPLOMRQHUSHUnU
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6NXOOHNRPPXQHQGULYDDQOlJJQLQJHQLHJHQUHJLSnVDPPDVlWWVRP6Nn
,.GULYHUGHQPHGGHVVQXYDUDQGHYHUNVDPKHWXSSVNDWWDVNRVWQDGWLOO
²PLOMRQHU'lUPHGVSDUDUNRPPXQHQnUOLJHQ²PLOMRQHUJHQRPDWW6Nn
,.GULYHUDQOlJJQLQJHQ
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NRPPXQHUVNDSDGHGHQQDLQIRUPDWLRQVWRUI|UYnQLQJEODQGGHOWDJDUQD
+XUNDQYLJnPHGSnGHWWDRFKKXUNODUDUYLGHWHNRQRPLVNW"(QUHÁHNWLRQ
VRPWnODWWWlQNDSn
1XYLOO/DUVSnJUXQGDYK|JDHQHUJLNRVWQDGHUVDPWDWWMXQLRUWUXSSHUQDL
NOXEEDUQDKDUPLQVNDWE\JJDRP$OOKDOOHQWLOOHQVSRUWKDOO-XQLRUWUXSSHUQD
KDUPLQVNDWRFKYLNDQlYHQVHHQPLQVNQLQJLDQGUDnOGHUVJUXSSHU0HQKXU
NRPPHUVLJGHWWD"(QWUROLJRUVDNlUDWWNRVWQDGHQI|UDWWVSHODLVKRFNH\KDU
VNMXWLWLK|MGHQ6SRUWHQNUlYHUG\UXWUXVWQLQJRFKK|JDDNWLYLWHWVDYJLIWHU
GHELWHUDVI|UDWWWlFNDGHWVWRUDXQGHUVNRWWYLKDUI|UDWWGULYDDQOlJJQLQJHQ
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PDVLHQIUDPWLGDVSRUWKDOOEODJ\PQDVWLNVRPlUSnVWDUNIUDPPDUVFK(Q
RPE\JJQDGDY$OOKDOOHQWLOOVSRUWKDOOEOLUGlUPHGRPIDWWDQGHRFKI|UHQDW
PHGK|JDNRVWQDGHU
1lUYLKDUJMRUWGHWWDI|UPLOMRQWDOVNURQRUVNDYLQlUHNRQRPLQWLOOnWHU
E\JJDHQQ\VSRUWKDOORFKnWHUWD$OOKDOOHQLEUXNVRPLVKDOO(WWP\FNHW
NRUWVLNWLJWWlQNDQGHRFKVO|VHULPHGYnUDVNDWWHSHQJDU7\YlUUKDUNRUWVLNWLJW
WlQNDQGHJHQRPV\UDWWHNQLVNDNRQWRUHWLPnQJDnU
+lUQHGDQJHUMDJHQELOGDYVDWVQLQJDUVRPJMRUWVSn)lULQJV|NRQWUD
(NHU|QlUGHWJlOOHUNRPPXQDODLGURWWVDQOlJJQLQJDUXQGHUGHnUMDJERWW
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1XNDQYLOlVDDWWSROLWLNHUQDKDUI|UDYVLNWDWWSODFHUDHWWEDGKXVYLG
7UlNYLVWDYDOOHQPHGKlQYLVQLQJWLOODWWWLOOJlQJOLJKHWHQGnEOLUElVWI|UNRP
PXQHQVLQYnQDUH)|UYnUGHOlUYLI|UYnQDGH|YHUSODFHULQJHQGn6YDQlQJHQ
LQWHlUP\FNHWOlQJUHERUWIUnQ9lVWHUlQJ XUVSUXQJOLJSODFHULQJ lQ7UlNYLV
WD3n6YDQlQJHQlUGHWEHW\GOLJWElWWUHSODWVI|UHWWEDGKXVPHGQlUOLJJDQGH
SDUNHULQJDUlQYLG7UlNYLVWDRFK6YDQlQJHQOLJJHUEHW\GOLJWQlUPDUHlQGH
EDGKXVNRPPXQHQVLQYnQDUHXWQ\WWMDULGDJ
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6Nn,.NUlYHUQXHQRUGHQWOLJVDWVQLQJSn6YDQlQJHQV,3LQRPHQQlUD
IUDPWLG9LYLOOKDHQIDVWVWlOOGWLGVSODQQlUGHWJlOOHUQ\E\JJQDWLRQDY
VSRUWKDOORFKNRQVWJUlVSODQ'HWWDXWDQHQRPE\JJQDGDY$OOKDOOHQVRPL
VWRUWlUE\JJGRFKÀQDQVLHUDGDYYnUDPHGOHPPDU$OOKDOOHQVNDQ\WWMDVDY
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I ett tält på Madagaskar
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barn och byborna sida vid sida med dens överﬂöd var långt borta.
Blodiglar, loppor och lemurer
– Vi åt kokt ris och cassavablad
Ellen och hennes kollegor.
är numera vardagsmat för Ellen
Hennes engagemang i mänskliga eller bönor till frukost, lunch och
Winberg från Nibbla. Under sju
rättigheter och naturvårdsfrågor har middag. Visst var det enformigt
veckor har hon bott i Madaalltid varit starkt. Det gjorde att hon men jag åt ändå som en häst. Det
gaskars urskog, tolv timmars
tidigt bestämde sig för att förlägga enda vi drack var risavkok, och vid
vandring från civilisation och
fältarbetet i sitt examensarbete i na- ett par tillfällen kaffe som bryggts
sjukvård, för att samla material
turvårdsbiologi, till ett av världens på bönor som rostats över öppen
till sitt examensarbete.
eld. Det smakade otroligt gott.
fattigaste länder.
– När jag är färdig med mina stu– Att få leva med det madagaskiska
folket och bevittna hur den skog de dier vill jag arbeta med naturvårds- <cc\eXegXjjX[\j`^ väl till de sparär så beroende av försvinner träd för frågor, men med koppling till socia- tanska förhållandena och saknade
träd sätter sig djupt i själen, säger El- la frågor och utvecklingsfrågor.
inte ens sin mobiltelefon eller möjI februari kom hon hem från resan ligheten att kontakta omvärlden. En
len.
Uppkrupen i kökssoffan i det li- som påbörjades i augusti. Tillsam- pojke i dalen ägde en radio som han
megröna köket hemma hos föräld- mans med studiekamraten Kajsa, vid ett tillfälle kom över till deras
rarna i Nibbla, berättar hon om sina en kollega från universitetet i An- by med. Då kunde de höra att Baupplevelser och visar bilder från den tananarivo och några lokala guider, rack Obama vunnit presidentvalet
resa som lämnat outplånliga spår i tillbringade hon två månader i en i USA och gladdes över detta, men
hennes själ och hjärta. Lemurer och liten by på en kulle vid regnskogens Ellens slogs av hur ointressanta omoändligt vackra naturvyer pano- utkant. Där levde de under mycket världens vedermödor kändes och
rerar förbi, liksom leende nyﬁkna enkla förhållanden och västvärl- hur kampen för överlevnad bland
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sig på Madagaskar. Det ﬁnns dock
en särskild anledning till det.
– Jag träffade min stora kärlek under resan, berättar hon med ett stort
leende.
– Han var kock i expeditionen och
med tiden växte känslorna fram.
Nästa steg blir att jag antingen reser
tillbaka, eller att han kommer hit så
vi får se om relationen fungerar även
när vi har en vardag tillsammans.
D\e]ijkjbX_fenjuta av allt som
är positivt med att vara hemma.
Alla de bekvämligheter som hon
inte saknade när hon var ifrån dem,
gör ändå vardagslivet lättare och
hon njuter av god mat och umgänge
med vänner.
Ellen studerar vid universitetet i
Göteborg men far hem till föräldrarna i Nibbla så snart hon får chansen.
Hon älskar naturen här och besöker
sina smultronställen i skogen ofta.
Tanken på att så småningom bosätta
sig här och bilda familj är inte långt
borta, och hon drömmer sig gärna
bort till ett litet hus i skogen, långt
ut på Mälaröarna.
CF9v:BC@E;<I
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JUST NU

STRÅLANDE TIDER FÖR
D I G S O M V I L L S PA R A
Höj livskvaliteten och sänk dina värmekostnader! Till och med
30 juni 2009 sänker vi priserna på våra högpresterande svensktillverkade och Svanenmärkta braskaminer. Dessutom får du dra
av 50% av arbetskostnaden för installationen (ROT-avdraget).
Det bådar för en varm och go’ höst.

de madagaskiska invånarna pågick
dagligen, oavsett världspolitiken.
Som ett led i Världsnaturfondens
(WWF) arbete för att få bukt med
skövlingen av skogen på Madagaskar samlade Ellen uppgifter om
vilka regnskogsträd som huggs ner,
hur stora de är och vad de används
till. I gryningen varje morgon vandrade hon uppför berget iklädd igelsockor, sina grova kängor, slitstarka
byxor och gamla avlagda herrskjortor. Solen började snart gassa och
det gällde att ta sig in bland träden
innan den blev för stark.
– Vi arbetade intensivt i sju till
åtta timmar, sedan begav vi oss ner
för berget igen för att söka skugga
när det var som hetast, äta lunch
och tvätta oss vid ﬂoden. Vi hade
fått rådet att inte använda vattnet
som det var, på grund av risken för
parasiter och sjukdomar, utan var
tvungna att rena det med klorlösning först.
Trots många säkerhetsåtgärder
drabbades Ellen av en del olägenheter. Till exempel kunde en barfotapromenad på de dammiga vägarna
resultera i att parasiter borrade sig
in och lade äggsäckar i fötterna.
Dessa petade hon bort med nål.
Förutom alla de fascinerande kryp
och djur som fanns i skogen kunde
teamet ibland stöta på spår av dödligt giftiga spindlar i skogen, eller
drabbas av en och annan blodigel.
Tältet som Ellen sov i under fältperioden var hemvist för loppor, och
trots åtskilliga försök till sanering
ﬁck hon över tvåhundra loppbett på
kroppen.
Tillbaka i huvudstaden Antananarivo drabbades hon och Kajsa av
amöbadysenteri och skrev under tre
veckor sin rapport till WWF under
feberrus. Så visst var det en strapatsrik resa, men trots nackdelarna
överväger ändå de positiva upplevelserna av landet för Ellen. Hon
skulle inte tveka att fara tillbaks och
kan till och med tänka sig att bosätta

Kampanjpriser

Handöl 31

Handöl 33T

Handöl 25T

ord. pris från 16.700:-

ord. pris från 25.700:-

ord. pris från 23.300:-

Kampanjpris 11.900:-

Kampanjpris 19.900:-

Kampanjpris 18.900:-

Delbetala med 569:-/mån*

Delbetala med 916:-/mån*

Delbetala med 873:-/mån*

Betala bekvämt på 24 månader utan ränta. Endast aviavgift
30 kr/mån och uppläggningsavgift 395 kr tillkommer.

Se hela kampanjen på www.bastuspecialisten.se

Karlsbodavägen 19A, Bromma. Tel: 08-445 14 10, Fax: 08-445 14 25. Öppet: mån 10-19, tis-fre 9-18, lör 10-15.
(stängt lördagar under skolornas sommarlov)

Mäklarhuset Ekerö
3OPHIA ±KERMAN         s
*OHAN 3IÚNËS         s
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO s

Färingsö - Ricksättra

Färingsö - Degerby - Johannesberg

Färingsö - Sånga kyrka

PRIS/BUD: 2 475 000 kr
BOAREA: 63 kvm
BIAREA: 36 kvm
TOMT: 1 753 kvm
ADRESS:
(ILLERSJÚNËSVËGEN 

PRIS/BUD: 2 475 000 kr
BOAREA: 147 kvm
BIAREA: 72 kvm
TOMT: 4 500 kvm
ADRESS: Stugvägen 20

PRIS/BUD: 4 295 000 kr
BOAREA: 190 kvm
BIAREA: 42 kvm
TOMT: 1 718 kvm
ADRESS:
Sånga Prästgårds väg 19

Nyrenoverad charmig och välplanerad ”miniVILLAv MED LANTLIGT LËGE OCH SJÚGLIMT 3TORT LJUST
vardagsrum med braskamin i öppen planlösNING MED KÚK MATPLATS OCH ENTRÏ (ELKAKLAT
fräscht badrum, 2 bra sovrum och stort ogeneRAT SOLDËCK

0UTSAD  TALSVILLA I  PLAN KËLLARE .YRENOverad och i bra skick bl a ny puts och nytt ytTERTAK ,JUST FRËSCHT KÚK HELKAKLADE BADRUM
ÚPPNA SPISAR BALKONG OCH UTEPLATS  ROK 
SOVRUM VATTENBUREN VËRME (ËRLIG TOMT OM
  KVM GËSTSTUGA CARPORT OCH FÚRRÍD

Något utöver det vanliga! Idylliskt sjönära läge
MELLAN KYRKAN PRËSTGÍRDEN OCH )GELVIKEN 6ILsam vacker utsikt över hästhagar och välskött
ODLINGSMARK %TT MYCKET VËLBYGGT ENPLANSHUS
I BRA SKICK 6ATTENBUREN GOLVVËRME OCH LÍGA
DRIFTSKOSTNADER

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Degerby - Bredlöt

Färingsö - Stenhamra

PRIS/BUD: 2 795 000 kr
BOAREA: 123 kvm
BIAREA: 70 kvm
TOMT: 2 391 kvm
ADRESS: Soltorpsvägen 7

PRIS/BUD: 3 650 000 kr
BOAREA: 185 kvm
BIAREA: 40 kvm
TOMT: 2 827 kvm
ADRESS: Bredlötsvägen 7

PRIS/BUD: 2 695 000 kr
BOAREA: 144 kvm
BIAREA: 30 kvm
TOMT: 1 022 kvm
ADRESS: Nävergränd 4

&RËSCHT OCH GEDIGET TEGELHUS MED BERGVËRME
3TOR PLAN HÚRNTOMT NËRA 3TOCKBYBADET ¾PPEN
planlösning, 4 sovrum, ljust Puustelli kök, 2 st
ÚPPNA SPISAR (EL KËLLARE MED STORA BRA FÚRRÍDSUTRYMMEN ,UGNT LËGE I 'A 3TENHAMRA

'EDIGEN ARKITEKTRITAD VILLA MED KVALITÏER UT
ÚVER DET VANLIGA 3TOR OMSORG VID MATERIALVAL
,JUS ÚPPEN PLANLÚSNING ,ANTKÚK MED VEDSPIS
SËLLSKAPSRUM I lL BASTU OCH RELAXAVDELNING
"ERGVËRME 'ARAGE MED LOFT  ROK  SOVRUM
"YGGÍR  3TORT SOLDËCK &IN TRËDGÍRDSTOMT

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

Äntligen är ett av de större fristående enplansHUSEN I 3TENHAMRA TILL SALU -YCKET VËLHÍLLET
OCH GENOMGÍENDE FRËSCHT ¾PPEN PLANLÚSNING 3TORT LJUST VARDAGSRUM MED BRASKAMIN
ALLRUMMATSAL OCH HELKAKLADE BADRUM &INA
UTEPLATSER

2.917

www.husmanhagberg.se

Ekerö Närlunda

Adelsö Stenby

300 kvm, toppfräsch fastighet belägen i attraktivt område.. Perfekt alternativ för småbarnsfamiljen och företagaren. Egen
sidoingång till undervåning. Lugnt belägen på återvändsgata. Löpande underhållet där dränering och tak nyligen lagts om.
Ljusa ytor och stor härlig altan i soligt läge. Markiser. Bergvärme. Isolerat garage. Nära skola/dagis och Ekerö Centrum.
Utgångspris: 4.525.000 kr Visas: Sön 7/6 15.00-16.00 & mån 8/6 19.00-19.30
Adress: Astrakanvägen 7 Ekerö 08-560 304 22

Högt beläget med sjöglimt och närhet till färjeläget. Vacker villa på plan trädgårdstomt i lugn villaidyll. Stensatt uteplats med
kvällsol under tak. Ogenerat lugnt läge på återvändsgata. Stor potential med bra ytor. Äldre ytskikt i behov av renovering.
Gårdshus om ca 20 kvm för förvaring. Generationsboende, om man så önskar. Barnvänligt. Livskvalitet!
Säljnivå: 2.300.000 kr Visas: Sön 14/6 15.20-16.20. Ring för ytterligare visningstid.
Adress: Brukskogsvägen 11 Ekerö 08-560 304 22

Säljtankar till hösten?
Låt oss förbereda nu!

Ekerö Helgö

Ekerö Knalleborg

Lantlig idyll, Mälarnära med egen brygga. Charmig villa,
138 kvm, i ﬁnt skick. 2000 kvm vacker tomt. Nära buss.
Utgångspris: Vänligen ring för info. Visas: SÅLD! Adress:
Backvägen 1 Ekerö 08-560 304 22

Barnvänlig grönskande idyll, lugn o trivsamt. Rymligt och
ljust. Soliga altaner i två väderstreck. Garage i länga.
Utgångspris: Vänligen ring för med information.
Adress: Knalleborgsvägen Ekerö 08-560 304 22

Välkommen till
HusmanHagberg Ekerö
08-560 304 22

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se

I samarbete med
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öerna på Ekerö vägen
har i flera år varit ett hett
diskussionsämne. Ungefär 200 bilar i timmen
svänger vänster i korsningen efter
Nockebybron kl. 7-9 på vardagar,
enligt Vägverkets beräkningar. När
trängselskatten återinfördes lättade
köerna något. Men köerna har med
tiden blivit som före införandet
och kanske till och med något
värre. Eftersom Ekerövägen är vår
huvudlänk till Stockholm och andra
grannkommuner, är trafiksituationen mycket sårbar.
Det är med stor tillfredsställelse
jag kan konstatera att sedan mars
i år har Ekerö kommun ett avtal
där vi är överens med Vägverket
om bland annat vändbara körfält
på Ekerövägen, trimningsåtgärder
av ﬂaskhalsar och på längre sikt en
breddning till fyra körfält. Delar av
det arbetet kommer igång redan inom
en snar framtid.
EvI;<K>vCC<IBFDDLE<EJ

vattenvägar har moderaterna och
den borgerliga alliansen och många
som bor här länge diskuterat behovet av en färja mellan Färingsö och
Hässelby. En färja skulle avlasta
Ekerövägen och korta restiden för
många av kommunens boende, precis
som färjeleden mellan Jungfrusund
och Slagsta gör idag.
Kommunens tjänstemän och
ledande politiker höll i mars ett
informationsmöte i Svartsjö slott,
som blev långt mer besökt än någon

ÖPPET
Kom ut och njut av den vackra
utsikten och den goda maten!
1-9 JUNI
Vardagar 17-22
Lördagar 12-22
Söndagar 12-21
10 JUNI - 9 AUGUSTI
Alla dagar fr kl 12.00
Midsommarafton stängt
Bröllop, Festvåning, Företagsfester,
Catering, Vandrarhem m.m.

Tel 560 230 70

www.rastaholm.nu
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kunnat ana. Alla ﬁck tyvärr inte plats.
Naturligtvis värderar vi alla engagerade personers åsikter högt. Ekerö
kommun arbetar tillsammans med
Vägverket och Stockholms stad om
en gemensam information som ska

komplettera dagens frågeformulärsida. Dessutom hölls ett uppföljningsmöte i Erskinesalen tillsammans med Vägverket några veckor
senare.
A8>M@CC=I8D={I8<KKK8:B till

%%%m`im\i\ej
d\[M^m\ib\k
fdYcXe[XeeXk
me[YXiXbi]ck
g<b\im^\e

alla er som kommit med frågor och
synpunkter på våra möten och via
e-post! De absolut ﬂesta kommentarer som skickats in och som fångats
upp i olika samtal har varit positiva
till färjan. Många synpunkter har
inkommit till kommunen om belast-

Din lokala
musikaffär!

ningen på vägarna, säkerheten för
boende, gående, cyklister och behovet av breddning av vägar som riskerar att förstöra den vackra allén och
andra natursköna miljöer. Fler bussar
till området ligger också högt på
listan av synpunkter och önskemål.
Kreativa förslag har kommit in som
förbättringar när man ändå bygger
väg och färjeläge. Självklart ﬁnns det
en oro som vi måste ta största möjliga
hänsyn till och hur ökad traﬁk ska
påverka säkerheten och bullernivåerna för de boende i området. Det är
naturligtvis något som tas med i planeringen av projektet.
Vägverket berättade på mötet i
Erskinesalen att de tänker sig en
mindre färja för cirka 30 bilar som går
över den kortaste passagen. Antalet
turer blir då ﬂer, förslagsvis varje
kvart, och tidsbesparingen för de
resande blir större. Dessutom blir
det inte samma rusning vid ett fåtal
tillfällen, utan tempot beräknas bli
lägre om nästa färja kommer inom 15
minuter.
Kommunen skulle äntligen få en
ny koppling till Stockholm som på
ﬂera sätt gynnar boende i närområdena och hela Ekerö. Vi ser fram emot
2010 då färjan väntas börja sina turer.
En bättre framkomlighet gynnar inte
bara Ekerös framtida utveckling utan
hela Mälardalsregionen.
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Bli en nöjd
IVT kund du också

RÖDA STUGOR
TÅGA VI FÖRBI…
Finns det något mer svenskt än ett rött trähus
med vita knutar? En svensk slamfärg med
ursprung från Dalarna. (var annars?) Ett
hus som är en symbol för välstånd
och status – ända sedan 1600-talet.

ERBJUDA
NDE !
Tradit ione
Rödfärg, 1 ll
0 liter:

Även om det har ett hjärta
på dörren…
Välj värmepump från IVT och vi garanterar att du blir nöjd!
Du får många unika fördelar och en trygghet för framtiden.
Ledande i Europa

Alltid den senaste spetstekniken

Komplett program

!!"

Lång erfarenhet

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Certifierade återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Trygga försäkringar

Tio års kompressorförsäkring på alla
modeller för privatkunder

(norm a lpris:

Bra för miljön

46 4:–)

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Nöjd-Kund-Garanti

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

www.ivt.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

N Y H E T!
rg!
Svar t Rödfä

"XTMQ\\ 
8MV[MTXspStill614:–)
(no rm alp ris up

TRADITIONER
OCH KVALITET
I vår kommun finns det många hus –
med eller utan hjärta på dörren – som
fortfarande använder denna typ av yttre
ytbehandling. Dels därför att vi fortfarande är en jordbruksbygd,
men också av andra skäl.
Slamfärgens kemiska sammansättning är i sig ett effektivt skydd
för träytan mot röta och annat förfall.
Framförallt, den låter träet andas,
den spärrar inte in fukten.

SVART
RÖDFÄRG…

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

Vill du ha slamfärgens
goda egenskaper, men kanske
en annan kulör? Vi har nu ett alternativ:
”samma röda färg, fast svart…”
Något dyrare, men ett bättre erbjudande - du
får även en pensel på köpet värd upp till 150kr!

Vid köp av
övrig utomh
usfärg
minst 10 lite
r

8MV[MT
XsSXM\ 
(Värde
up p til l 150:–)

FAKTA YUNIK TRADITIONELL RÖDFÄRG:
– är framställd av rödfärgspigment, mjöl, linolja, järnvitriol och vatten.
Yunik Traditionell rödfärg kan inte övermålas med andra typer av färg.
– skall endast målas på nytt, grovsågat trä samt på tidigare rödfärgsmålade
ytor av samma typ.

VÄLKOMMEN TILL OSS!
din lokala färgspecialist

Lite personligare – lite bättre

www.yunik.se
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Till informationsmötet i
Stockbygården den 4 maj
om Söderströmska tomten
och dess lämplighet för att
där bygga ett äldreboende,
kom, som Staffan Strömbäck
skriver på sin blogg ﬂer än
50 personer. Möjligen var
PRO:s inbjudan bättre.
När de bjöd in till mötet i
Herman Palmsalen i samma
ärende, då kom ﬂer än 100
personer.
Att man som Staffan
Strömbäck kan tappa rösten
må så vara, men att glömma
agendan för kvällens viktiga
fråga är oförlåtet. Vi åhörare

PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD

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

¢¢¢¢
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Tack för din insändare, dina
synpunkter är värdefulla.
Det pågår en spännande
kreativ process om utvecklingen av det framtida
Stenhamra. Färingsö och
Stenhamra är en del av allas
vår hembygd Ekerö och är
på intet sätt mindre betydelsefullt än någon annan
del av vår vackra kommun.
Det är riktigt att det är många
parametrar som ska stämma
innan spaden kommer i
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Däckspecialisten!
Michelin • Continental
• Nokian

Rekreation och workshop i skön miljö på Adelsö
Annorlunda blomsterarrangering frigör

O

RB

RANSC

S

Sommar
simskola
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jorden för ett nytt äldreboende i Stenhamra.
Syftet med mötet var att
uppdatera, fånga upp synpunkter och föra en dialog
med er som kom till mötet.
Socialnämndens ordförande
Staffan Strömbäck ville visa
att han bryr sig om vad ni
tycker.
Staffans formulering om
stenhamrabornas vilja och
ansvarstagande var menat
i en mycket positiv anda.
Enligt min mening är de
synpunkter och önskemål ni
framför konstruktiva, intressanta och mycket viktiga för
planprocessen.
När vi inbjuder till möte
nästa gång ska vi vara mer
tydliga. Jag önskar dig en riktigt trevlig sommar!

EN

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

Blomsterharmoni
Zenmeditation

rädd om det förtroende
många har visat dig. Var
ärlig, vet du redan nu att
Söderströmska tomten icke
är med på din agenda, så tala
om det .
Giv akt! Inte bara en militär hälsning utan också en
uppmaning till hörsamhet!

H

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

gemensamt byggt. Politiken
är orsak till fördröjningen,
den vilsenhet som vi får
bevittna från alliansen, tyder
på att man icke känner för
Färingsö/Stenhamra.
Mötet saknade Peter
Carpelan. Den som är väl
insatt i frågorna som gäller
Stenhamra centrum, äldreboendet och inte minst de
problem, som måste lösas, är
Peter Carpelan. Han har varit
med under alla möten, där
såväl äldreboendet och inte
minst Stenhamra centrums
utformning diskuterats ingående. Därför till nästa möte
önskar vi, viljestarka och
ansvarstagande stenhamrabor att du Peter ställer upp!
Men utlys inget nytt möte
förrän du har något nytt
konkret att komma med. Vi
väntar med stor spänning
på deﬁnitiva datum, när
den Söderströmska tomten
bebyggs med ett äldreboende.
Till sist Staffan Strömbäck... Visa civilkurage,
lyssna på dina kommuninnevånare och väljare. Var

IK

R

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

ﬁck nöja oss med gammal
historisk skåpmat!
Bara problem, enligt
Staffan Strömbäck och kommunens tjänstemän. Det
måste till så mycket innan
äldreboende blir verklighet.
Lösning måste hittas när det
gäller Nissebys snickerier,
Stenhamras centrum måste
byggas samtidigt och på det
alla överklaganden. Men,
som han skriver på sin blogg,
så är det bara stenhamrabornas vilja och ansvarstagande ,
som gör att man kan genomföra planprocessen på ett
par år, vilket gör att man kan
få till stånd ett äldreboende
avsevärt tidigare än 2015.
Ansvaret för den tidigare
sexåriga fördröjningen då?
När nu Staffan Strömbäck
vältrar över ansvaret på stenhamraborna, tar han en stor
risk. Alla vi boende i Ekerö
kommun har ett gemensamt, alla blir vi äldre. Vi
kräver ett boende, som fyller
de krav ett modernt samhälle ställer och inte minst
att få möjligheten att bo
kvar i den kommun, som vi

T
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Som säljare och marknadsförare måste man
alltid se möjligheterna,
ej problemen. Staffan
Strömbäck, ordförande i
socialnämnden, tillsammans med två kvinnliga
tjänstemän berättade om
problemen med att bygga
ett äldreboende på den
Söderströmska tomten i
Stenhamra, inget om möjligheten!

D
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Nu byggs äldreboendet på
Söderströmska tomten eller?

MO

tyck!
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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dina sinnen och kreativitet
Meditation och andning höjer livskänslan
Örtrika måltider ger kraft
Kursledare Laila Månsson florist m lång yrkeserfarenhet
Vägledare i zenmeditation Beryl Kornhill regissör, förf.
Villa Spelrum 4/7 o 6/7 kl 10.00 – 21.00
Anmälan info tfn 08/56052057 , 070/7554277 Senast 28/6

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdagen den 16 juni, kl.18.00
Sammanträdet sänds i Närradion,
101,4 Mhz.
Handlingarna finns tillgängliga på
www.ekero.se/kf samt receptionen.
Varmt välkommen!
Inger Linge (m)
Kommunfullmäktiges ordförande

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.

Seriöst herr a-lag i divison 7 från en anrik
förening grundad 1927 söker en tränare
Adelsö IF:s herr lag består av ett 20-tal spelare mellan 18-35 år från hela Storstockholm. Klubben har sin
huvudträningsplan på Adelsö (egen anläggning) med
naturgräs. Har även återkommande träningstid
på Träkvistavallens konstgräsplan på Ekerö.
Vi har ambitionen att vara ett spelmässigt underhållande lag med målsättningen att komma topp fyra
i vår serie 2009. Tillsammans ska vi ha roligt och
spela en utvecklande fotboll. Vår vision är att bli ett
svenskt TSG Hoffenheim.
Intresserad? Kontakta v.ordförande Ove Wallin
för mer information kring arvode etc.
ove.wallin@telia.com 070-318 09 20.
Vill Du veta mer om laget mm, kontakta
Niklas Nyberg niknyb@gmail.com
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det kommersialiseras och
retuscheras för att passa in i
mallen för ett turistparadis?
Dessa turistområden med
vägar och skyltar, vilka ska
stå för underhållet utav dem?
Ska det bli samma högklassiga underhåll som på resten
utav vägarna som ﬁnns på
ön? Varför inte satsa lite på
oss som redan bor här? Det
ﬁnns områden som skulle
behöva en massiv upprustning. Adelsö och Hovgården
med gravkullarna är otroligt
vackra som de är – orörda,
öppna och tillgängliga för alla

Nu är det så dags att utveckla
vackra hovgården på Adelsö,
detta utan att hittills ha diskuterat med de bofasta på
ön. Ska ni beslutsfattare ta
era beslut över våra huvuden
som alltid? Det borde föras
en öppen diskussion med de
bofasta på Adelsö! Jag tror
och vet att turister som åker
ut till Adelsö hänförs över
hur vackert och orört det är.
De är inte intresserade av
att gå på färdiga vägar. De
vill gå mitt i naturen, kunna
klappa kor och får som betar
längs deras väg. Varför inte
marknadsföra Adelsö så som
det verkligen ser ut? Måste

¢¢¢¢

I<GC@B

Man blir så arg! Om det nu
är så att två ishallar är för
mycket i förhållande till vår
ringa folkmängd borde kommunen aldrig ha låtit bygga
Vikingahallen.
Nu har kommunen insett
sitt misstag och vad gör
man? Jo, man föreslår att
den hall som byggdes först

¢¢¢¢

<c\]Xek\ijbXmXe[iX]i`X
transporteras de vidare till
nästa skolgård och till nästa
förtjusta publik. Storögda
barn hejas på av sina blundande föräldrar. Ingen vill se
elefanten i ögonen. Det är ju
bara cirkus en gång om året
och de är ju bara barn! Barn
älskar cirkus och clowner.
Men barn älskar även elefanter och vill dem inget ont, så
lär era barn att känna medlidande och hjälp dem förstå
att elefanter ska vandra fria i
Afrika och Indien. De ska inte
stå kedjade på en skolgård på
Ekerö!

Æ8l[I\e[X_c
Jk`eX?e\ik

I<GC@B

Det bästa förslag jag hört på
länge presenterades i förra
numrets Fokus. Underbart
om kommunen tar det steg
som klubbarna själva aldrig
skulle våga ta. Idag har vi två
klubbar som bägge har stora
problem att fylla sina årskullar. Slår man ihop påsarna
är problemet löst. Hellre

MiXb\k`m`b\e
Æ\kkYc`mXe[\]fied`ee\6

ÆJb`k

skjutsar jag min grabb en
bit till en klubb där jag vet
att det ﬁnnas ett jämnårigt
lag många år framöver och
slipper funderingar varje
säsong hur det ska bli nästa.
Dessutom blir det en tidsvinst i andra änden om min
dotter kan spela innebandy
på hemmaplan i Skå.
ÆJb]ic[\i

Ekerö har många minnen från svunna tider
och ﬂer kan det bli, vad det lider
Ett tänkbart objekt ligger i blöt utanför Tappsunds såg
Med bottenkänning, oberörd av varje våg
Fartyget sjösattes i Drammen -53
Grundstötningarna har därefter noterats till tre
Såldes till Sverige på tidigt åttiotal
Döptes till ” Sea side” och hamnade till slut i vår
Tappströmskanal
Birka i all ära
Men detta eventuella fornminne ﬁnns helt nära
Dock är det förenat med stor risk
läckande olja med mera är ett hot mot sjöfågel och ﬁsk
ÆK\okfZ_Y`c[1
Ile\:Xicjjfe

?libXedXemXiXj\cXb6
Nu är jag arg – nej inte arg –
jag är ﬂy förbannad! Någon
eller några har vandaliserat
Stenhamra förskolas gård
bland annat genom att försöka elda upp den stora klät-

terställningen. Så förutom
kostnaderna det blir för
att försöka laga och ersätta
barnens saker, så får de inte
vara på gården just nu utan
måste vara inne eller på den

lilla ytan som ﬁnns på entrésidan! Hur kan man vara så
elak? Om du som har gjort
det här läser min insändare,
så tycker jag att du snarast ska
gå dit och be barnen och per-

sonalen om ursäkt samt göra
upp en avbetalningsplan för
att ersätta skadorna!
Æ8eeXC`e[Y\i^#dXddX
k`cc\eY\jm`b\e)#,$i`e^

www.brommahudhalsa.se
Tunnlandsvägen 42
168 36 Bromma
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Sommarkupong – Jag erbjuder
frans och brynfärgning vid
bokning av en valfri
ansiktsbehandling för
minst 550 kr.

Erbjudandet gäller tom 30 juni

PASSA PÅ!

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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och det främst med ideella
krafter och sponsring ska
läggas ner. Snacka om att låta
andra, i detta fall skåiterna,
få betala för de kommunala
misstagen! Nä, är det någon
hall som ska läggas ner är det
Vikingahallen. Inomhuscafé
saknas och omklädningsrummen ligger utanför.

<kkcpjXe[\]ijcX^

Æ9f]Xjk

Mälaröarna har gästats av cirkusar igen och visst är det lätt
att ryckas med i festivalstämningen! Färgglada afﬁscher
överallt, clowner, trapetskonstnärer och kameler på
skolgården! Vi har väl alla
någon gång i livet drömt om
att bli lindansare eller lejontämjare! Men de som betalar
priset för att vi ska kunna
fortsätta drömma är djuren
på cirkusarna. De transporteras omkring i mörka, trånga
lastbilar mil efter mil utan
att någonsin få sina naturliga
livsbetingelser tillgodosedda.
Elefanterna som står fjättrade
i sina kedjor, zebrorna och
lamadjuren, är cirkusens förlorare. Efter föreställningen

ÉJb`k\ieXÉ]iY\kXcX
]ibfddle\ejd`jjkX^

| tyck!

Ek
Rustik 3-stav
Artnr. 102 13 317

295:-/kvm

Ek
3-stav Rumba
Artnr. 127 12 317

298:-/kvm

Salsa
Ek Patina svart
Artnr. 785 90 01

385:-/kvm

Salsa
Ek svart
Artnr. 783 70 09

450:-/kvm

Ask
Cognac 3-stav
Artnr. 102 95 717

475:-/kvm

Röd
Ek
Artnr. 102 02 717

495:-/kvm

Valnöt
Artnr. 102 70 316

545:-/kvm

Ek
Planka
Artnr. 166 096 85

585:-/kvm

Tarkett Viva

från 269:-/kvm
Fri hemleverans

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

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G-?JC>'%%.
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Elin och Anna tog stafettguld Guldmedalj i gymnastik-SM
JK8=<KKsKm<b\i$ka\a\i
`e^`Zb`9ifddX@=1j=(.$cX^
jfdkf^JD$^lc[g+o(''
d\k\i%

Jgfikep_\k6
Jb`ZbXbfikk\okk`cc
jgfik\e7dXcXifXi$
eXjep_\k\i%j\

>PDE8JK@BsLe[\i
[\ej`jkX_\c^\e`Xgi`c
Xm^afi[\jAle`fi$JD
`kilgg^pdeXjk`b%Ki\
\b\ib`ccXikmcX[\]i
9ifddX^pdeXjk\ieX
jfdkf^_\d^lc[d\$
[Xca\e%

Anna Bergström och Elin Sjögren
var med och bidrog till bragden i
Karlstad. Efter att ha kommit 6:a i
svensk stafett på lördagen var det
bara att ladda om och fokusera på
4 x 100 m som gick av stapeln på
söndagen. Bromma vann enkelt
sitt kvalheat och gick till ﬁnal
med nästa bästa tid. I ﬁnalen var
det den startsnabba Anna som
tog kommandot direkt. Med Elin
på andrasträckan höll de jämna
steg med Mölndal. Upploppet var
otroligt spännande och Bromma
vann det hela med sju hundradelars marginal för Mölndals AIK.
Och sluttiden är inte fy skam,
48.89 står sig bra i SM-sammanhang.

De manliga juniorerna
lyckades försvara fjolårets guld och bjöd på bejublade inslag med
många volter.
De tre ekerökillarna Niclas Butén-Grundevik, Rasmus Schröder och Henrik Gerby utmärkte sig väl i laget. Två av Ekerökillarna
tävlade i JSM för första gången varav Niclas Butén-Grundevik, var
den ene. Han drog ner rungande tjut och applåder för sin trippelvolt
med halv skruv. Brommagymnasterna var det enda lag som hade en
sådan svårighet i sina serier.
I damklassen genomförde tjejerna en mycket ﬁn kvaltävling,
men ﬁck tyvärr problem med skador i ﬁnalen vilket gjorde att de
hade svårt att hävda sig i konkurrensen. De slutade dock på plats
8 bland 39 tävlande trupper. De duktiga ekerötjejerna Gabrilla Butén-Grundevik och Louise Anlert ﬁck tyvärr åka hem utan medalj
denna gång.

=I<;I@BJA{>I<E

?<C<E89LKyE

Elitlag på Rastaborg
?FGGE@E>s;lbk`$
^XipkkXi\]ie
IXjkXYfi^ji`[bclYY
_Xi\]k\i\e]iXd$
^e^ji`bjjfe^
XmXeZ\iXkk`ccgfe$
epXccjm\ejbXej\c`k$
e`m`_fgge`e^%?i[
kie`e^fZ_\e^elkkX
klimXi]iXd^e^ji\$
Z\gk\k%
– Jag tror att det här är
Mälaröarnas första elitlag i ponnyallsvenskan
och det känns verkligen
jätteroligt, säger Elin
Löfgren som varit lagledare för laget som låg

¢¢¢¢

i division 1 fram till den
25 maj i år, då den sista
kvaltävlingen gick av
stapeln.
Laget hann bara tävla
en säsong i division 1
och när resultatet från
de tre kvalomgångarna räknades samman
kunde de konstatera att
poängen räckte till en
tredjeplats. Eftersom
både första- och andrapristagaren redan hade
lag i elitserien gick turen över till Rastaborgs
ridklubb.
– Vårt lag har en stabil
och gedigen tävlings-

grund och ryttarna är
ambitiösa och tränar
hårt. Nu kan vi förhoppningsvis behålla
våra duktiga ryttare och
även locka till oss nya
ryttare till klubben, säger Elin Löfgren.
Nu kvarstår att bilda
ett bra lag inför nästa
vårs tre elitomgångar.
Två av dem som ﬁnns
med i det ursprungliga
laget fyller arton år och
får inte längre tävla med
ponny utan måste bytas
ut mot yngre förmågor.

CF9v:BC@E;<I
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AL;FsOlle Sundström, tidigare aktiv i <b\iYl[fbclYY
vann SM- guld för andra
året i rad i 60 kilos klassen i
Judo-SM i Kristianstad den 2
maj.Olle Sundström började
träna Judo i Ekerö Budoklubb
när han var tio år. Han tränar
numera för Stockholmspolisen IF Judoklubb, Spif. Han
fyller snart 20 och siktar nu
mot OS 2012. Olle blev i år
uttagen i Svenska Olympiska Kommitténs topp och
talangprogram för satsning
mot OS. Det innebär att han
får ekonomiskt stöd, hjälp
med träning, läkare och dietist. Olle Sundström deltog
även i en judo-tävling i Grekland i slutet av maj, där han
placerade sig på tredje plats.
<N8C@EEIFJ

=iemejk\i1Fc`m`X9ic`e#<i`bXN\ee\ik_#<c`eC]^i\e#Afj\]`e\<e]fij
fZ_?l^fG\ijjfe% 



=FKF1<DD8AFEJJFE



 

































 
 


# 
# 
 
-#





 
2!* 
31 
4$1 '(&1 5
$
"((
,
! 
5 6!14(78
9&/*!7( 5
%&'(&
:60:!
"(&:1

-






































 





-

#


#






#



=FK9FCCs Jb@B1j[XdcX^
blev det första laget att knipa
en poäng mot serieledarna
AIK DFF.
Matchen på ett soligt Skytteholm inleddes med ett taggat Skå och där Lisa Blomqvist slog inledningsmålet
redan i den andra minuten,
efter en dubbelhörna som
slogs av Maria Wallman.
AIK tog därefter över spelet och ﬁck också utdelning
när deras nummer 10 efter
en halvtimme vände bort sin
bevakning och vackert sköt
in 1-1.
Skå gjorde en mycket tapper insats även i andra halvlek och mot slutet skapade
Skå väl så många chanser
som hemmalaget. Resultatet
stod sig tiden ut och Skå behövde inte be om ursäkt för
den ”stulna” poängen.
G8GG8$J8D

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

Inkl. metallick,
AAC och farthållare

Today
Tomorrow
Toyota

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

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

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G-?JC>'%%.

  

  
# 
 #
! 
  !"
 
"  
# 

Teatern inleder säsongen
med Händels opera ”Ariodante”. Det är en samproduktion med Operahögskolan i Stockholm inom ramen
för Drottningholmsteatern
Young Artists Programme,
där en ny generation unga
sångare får möjlighet att ut-

| kultur
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vecklas och fördjupa sin förståelse för tidig opera. Operan är en medeltidssaga, med
tidstypisk barockmusik.
I rollerna bland annat:
Andreas Franzén, Elisabeth
Meyer, Mathilda Ahnell,
Ivonne Fuchs Jacob Wistrand, Jeanette Ekornåsvåg,
Luthando Qave. Regi –PerErik Öhrn och dirigent är
Mark Tatlow.
Ariodante spelas den 9, 11,
13 och 14 juni.
   premiär
äger rum 25 juni. Det är Claudio Monteverdi opera ”Poppeas kröning”. Musikalisk

ledning Mark Tatlow och regi
av Johanna Garpe.
I rollerna bland annat:
Ingela Bohlin, Christopher
Ainslie, Lars Arvidson, Malin Christensson, Rickard
Söderberg, Lars Johansson
Brissman, Johan Christensson , Daniel Carlsson.
Poppeas kröning spelas
den 25, 29 och 31 juni samt
den 2, 4, 6 och 8 augusti.
     till Händels år, då det är 250 år sedan
den tyske kompositören avled. Sist ut för säsongen blir
det åter en opera av Händel,
”Orlando”.

Det är ett gästspel från Internationale Händel-Festspiele
Göttingen, med stöd av Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner.Dirigent –Nicholas McGegan. Regi och
koreograﬁ–Catherine Turocy.
I rollerna: William Towers, Dominique Labelle,
Diana Moore, Susanne Rydén, Wolf Matthias Friedrich. The New York Baroque
Dance
Company Festspiel
Orchester Göttingen.
Orlando spelas den 21, 22
och 23 augusti.
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Årets utställning heter ”Kalle
Johanssons eviga ögonblick”.
Kalle Johansson var den
siste i torparfamiljen på Marietorp som ligger på Stavsunds ägor. Han var snickare
och även amatörfotograf.
Han dog 1987 och Margareta

Jonsson från den kommunala hemtjänsten, som hjälpte
honom under hans sista år,
ﬁck ta hand om hans efterlämnade fotoalbum.
Fotograﬁerna
förevigar
torparlivet och ger en unik
skildring av liv och arbete i
ett uråldrigt jordbruk.
Även festliga tillfällen med
födelsedagsﬁrande, besök av
främmande med kaffekalas i
det gröna eller inne i stugan.
Originalen, som oftast är i
formatet 6 x 9 cm, är inskannade. De har retuscherats

 

sparsamt, endast för att reparera tekniska skador på bilderna. Därefter har bilderna
skrivits ut på laserskrivare i
formatet 50 x 33 cm.
– Det spännande är att
när vi förstorat upp bilderna
upptäcker man plötsligt en
massa små detaljer, säger säger Jan Malmstedt, som sammanställt materialet.
Det som också är anmärkningsvärt är den ﬁna kvalité
som bilderna har, trots att
de är tagna med en enkel kamera.

Bilderna från denna svunna
tid andas liv och väcker nyﬁkenhet kring personerna
på bilderna. De är historiedokument som också är av
stort värde för de yngre och
Jan hoppas att även många
skolbarn kommer och tittar
på utställningen.

– Vi lånar bilderna, skannar
in dem och lämnar tillbaka
originalen. Ur bildsamlingen
skapar vi intressanta bildberättelser om livet förr på våra
öar, så som i ”Kalle Johanssons eviga ögonblick”, säger
Jan.
Utställningen invigs den 17
juni klockan 19 i Galleri Utkiken i Kulturhuset i Ekerö
centrum och pågår till den 12
september.

  hembygdsförening samlar sedan ﬂera år
in bilder av kulturhistoriskt
intresse, och har idag mer än
2 000 i sitt digitala arkiv, men
efterlyser ﬂer.
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Vecka 24

SKÅ KYRKA

Kl. 11
Högmässogudstjänst
Magnus Magnusson

TISDAG 16 JUNI
FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 18
Orgelmusik av
Franska mästare
Lars Holm - Kyrkkaffe

Mcbfdd\ecjbX[\DXck\
D\c`e[Xjc`cc\Yifi%
DXik`eXfZ_D`bX\cJ[\i_fcd%?J((Xgi`c%

DXaXfZ_G\k\i
@jfce\[^e^
Cfe[fe0dXa)''0

Ny adress

SÅNGA KYRKA

alfa
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Kl. 11 Högmässa
Magnus Magnusson
SÖNDAG 21 JUNI

>iXkk`jg[`e
($ij[X^0&-
cjbX[\8[\c`e
]iedXddX#
gXggX#Al$
c`Xe#;\ee`j#
dfidfifZ_
dfi]Xi%

ElYc`imi
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<c`e%
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HILLESHÖGS KYRKA

Kl. 11
Högmässogudstjänt
Magnus Magnusson

Vecka 25

>iXkk`jN`ckfe
JkiXk\g
)$ij[X^\e
[\e(0&,]ie
dfidfi#dfi$
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Mcbfdd\e
^fXGXki`b
JljXee\
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D`ZbX\c
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)0Xgi`c)''0%

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

LÖRDAG 20 JUNI

SÖNDAG 14 JUNI
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Vårt varma tack till Er
alla som på olika sätt
visat omtanke och deltagande vid vår älskade

Ulf Lindgrens
bortgång

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

Chris, Barn och
Barnbarn

KLOCKAREBOLAGET

Stjärnor tänds och
försvinner
Världar kommer
och far
Släktled förds och
försvinner
Tiden, den står kvar

BEGRAVNINGSBYRÅ AB
Vecka 26
TISDAG 23 JUNI
SÅNGA KYRKA

Kl. 18
Sofia sjunger spirituals

www.svenskakyrkan.se/faringso

Flera kontor
behöver samma
data

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

Äntligen gifta!
Mia och Roger har efter 19 års förlovning
till sist blivit herr och fru Wisén.
Stort grattis från
arbetskamraterna på Mäklarringen.

Platt skärm
eller
vanlig?

Installationshjälp
datorer /
program




   
     
  


Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Radionätverk
=
Radionätvärk

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Kan jag
installera
Win XP på min
dator?

Brottsofferföreningen

lll#iVcYZb[an\#Xdb

Solna-Sundbyberg-Ekerö

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Ring 08-28 51 30 (brottsoffer) eller
08-561 65 917, 073-643 20 26 (vittnen)
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Din lokala utemiljö-entreprenör
Boka tid för vassklippning!
Vi fortsätter med slyröjning/
trädfällning, markarbeten, gräsklippning, plantering, fastighetsarbeten, uteplatser, trädgårdsmurar och plattsättning mm.

Innehar F-skattsedel

Ring

nyheter



Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

Binärdata AB

DcXiYfieXj\^\eep_\kjk`[e`e^%
GXik`gfc`k`jbkfYle[\e%<kXYc\iX[(0+0%
DcXiXieXjEp_\k\i^\jlkXm
DcXiD\[`X89

Ekerö
Farmartjänst AB

4 Ak
4
khi[h_iahc\bo]

Vi hjälper vittnen och brottsoffer

MÄLARÖARNAS

A. Henriksson

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

Veterandag 13 juni
Flygplan - mc - bilar

Skå-Edeby Flygfält

Öppet hela sommaren

Öppet 10-17 Fri entré!

www.solna.boj.se

Info: se www.ska-edeby.se
Skå Flygplatsförening

www.
malaro.
com

www.livsfrojd.se

Mindre stress, oro,
rädsla och frustrationer
med effektiv
terapibehandling!
Nytt på: Mälarö FriskvårdCenter
Jungfrusundsvägen 5, Träkvista Torg, Ekerö

Tillverkning av
Båtkapell & båtdynor
Bilinredningar & cabbar
Kapelltvätt
Mälaröarnas
Bil- & Båtsadelmakeri
Törnby Gård, Färingsö
073-6126653, 070-7974433

Idé, original
och tryck
Allt inom reklam. Annonser,
trycksaker, skyltmaterial, bildretuscher. Stort & smått.

OVE OLSSON REKLAM AB
Box 68, 179 03 Stenhamra
Berga Gård, Skå
Tel 08 627 99 30

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

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Bläckstråle eller laserskrivare?
VI VET
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Jag behöver
någon att
prata datorer
med!

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Boka Buss för:
Bröllop, konferens,
föreningsresor, idrottsresor
och företagsresor.

AE Einarsson Byggnads AB
AE Einarsson Byggnads AB
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För offert:

● Nybyggnad
www.adelsobuss.se
● Renovering
Tel 560 512 80

Lugn sommar på Mälaröarna
Stulna åkgräsklippare och
småbränder på Mälaröarna

19 JULI I En pojke född -90 anm
delsanmälan efter att ha blivit biten i
han blivit utsatt för ett personrån
fingret och dragen i håret.
Knalleborg, där rånarna tog han
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mobiltelefon.
en häst som gått ner sig rejält i ett dyhål
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är
personbilar
Tre
I
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26
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under
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och
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som
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Ekerö
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Husbygropen på Munsö.
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varit två stycken i
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De enda brotten som ökat markant
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Kullen och tar sig in i huset. Ma
Ekerö centrum.
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utifrån
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personer
skadas i enärtrafikolycka
på Färentunavägen.
grips på plats.
• En mc-förare kör av vägen och skadas
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handel
28 JULI I Ett mordförsök anmäls
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Ring så spikar vi!
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en lätt lastbil kör av vägen nära Pressanmäla allt klotter omedelbart. Det
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Sommarens brottsstatistik tyder på
att Ekerös närpoliser haft en relativt
lugn sommar på jobbet. För brandmännen på Ekeröstationen har det
periodvis också varit lugnt.
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Lamellgardiner  Skärmgardiner  Rullgardiner
 Gardinstänger och skenor  Markisväv



Lamellgardiner  Skärmgardiner  Rullgardiner
 Gardinstänger och skenor  Markisväv
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Jungfrusundsvägen
alla
arbeten 2, Träkvista Telefon: 560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14
Kontaktperson:
Mats Fältgård


För offert:

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

Gardintyger
mm

www.aeeb.se

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

Det finns intensivkurser kvar i juli och augusti

Stort sortiment av

Stort sortiment
av
VÄRMEPUMPAR
Lamellgardiner


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



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

i säkra händer
IT-miljö fungerar.

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

Skärmgardiner  Rullgardiner
Gardinstänger och skenor  Markisväv

Gardintyger
mm

Nu kör vi fullt ut!







Daikin, Sverigepumpen, Mitsubishi

VÄLLINGBY
(ord 330:-)

Välommen till vår butik: Hemvärnsvägen 1, Stenhamra centrum

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

Nu
vi fullt
ut!
Nukör
kör
vi fullt


Detaljerad information finns på

Hälsokost  Frisör
Massage  SPA
Ansiktszonterapi

ut!

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

AC - service

Köper Säljer Byter

-verkstad - service

Fyrhjulsinställningar

(Ny frisör i Ekerö Centrum)




Välkomna Kattis!

(Ny frisör i Ekerö Centrum)
i säkra händer

Vi ser till att företagets





k

Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

Herrklippning

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

230:- (ord 330:-)

bud!

•

i säkra händer

Centrum!

Pråmvägen 4A, innergården

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

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

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

Detaljerad information finns på hemsidan

Inte bara taxi

•

söker en tjej
14-16 år som vill
bli målvakt.

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

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

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!

www.pcakuten.se

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

T

och FARMARSKROT
hämtas
info@svanhagensbil.se,
tidigare erfarenhet
Ingenwww.svanhagensbil.se
Bergslagsvägen
394 •även
Vällingby-rondell
vidTel:Shell
Ekerö
Trafikskola
AB
020-441 441
Kör
bud!
hämtas

och FARMARSKROT

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

Boka på www.skrotanu.se

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

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

behövs.

Hör av dig till Hans-Åke
på 070-521 55 67
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ut! Taxi
Ekerö Trafikskola Nu
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687 11 90
SKROTBILAR
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Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14
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tar 560
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Ekerö Trafikskola AB
Inte bara taxi

Fyrhjulsinställningar
-verkstad - service
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Detaljerad information finnsEkerö
på hemsidan
Taxi
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ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök
hemsidan Mån-fre 11-18 Pråmvägen 4A, innergården
Shoppingresa
Mobil: 070-260 16 24 Tel & Fax 08-560 466
00 www.ekvt.se
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intill Ekerö
Tel 560 357 16
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0704-53 96 62
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Välkomna Kattis!
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Ring för rådgivning 08-564 111 2
Auktoriserad info@pcakuten.se
-verkstad -www.pcakuten.se
service

295:Tel 08-560 240 00
75 Stenhamra,
Mörbyvägen, Skå, 179
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Slingorwww.svanhagensbil.se
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Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)
Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)
Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)
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Jungfrusundsvägen 2, Träkvista  Telefon: 560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag
10-14
..............
Damklippning

R

Detaljerad information finns på hemsidan

Ekerö Trafikskola AB

O

EN

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!

H

AB
Tors 17-19. Lör 10-15.Ekerö
Övrig Trafikskola
tid ef ök. Hemvärnsv
1, Stenhamra C
Nu kör vi fullt ut!
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Sverigepumpen,
MitsubishiTelefon: 08-560 466 00 Mobil: 070-260 16 24 www.ekvt.se

Vi ser till att företagets
fungerar.
info@pcakuten.se IT-miljö
www.pcakuten.se

Ring för rådgivning 08-564 111 25

Detaljerad information finns på hemsidan

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

Tel: 560 302 01  Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)
Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14
Vi tar de vanligaste kontokorten!
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Riskutbildning
1


PC Akuten

värmepumpar
-verkstad - service
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36 61 45

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.
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 Gardinstänger och skenor







070-770 65 79
08-643 83 65

Ring så spikar vi!

www.aeeb.se





Nybyggnad 
Renovering
Markarbeten
Grunder

Bodar och etableringar
Maskinuthyrning
Givetvis fri offert på
alla arbeten

Kontaktperson:
Mats Fältgård

För offert:

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.



AE Einarsson Byggnads AB
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Ekerö, 78 kvm
liten gräsma
förråd och gar
0707-744 09
eller 0485-661
5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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WMR

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

Bil & Maskin

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

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

●
●
●
●

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

Ekerö Centrum

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



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

❒



I
samarbete med samtliga
%#
försäkringsbolag
 
!
$$

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

560 47 111

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se
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Köp brandsläckare
e
Montering/service
Brandsäkert hem
Systematiskt
brandskyddsarbete
x Besök vår e-butik!

08 - 560 354 09

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

560 301 00

¢¢ KIv; $KFD K8I9<K<E
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08-560 377 66

 


Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

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

  

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

  

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!
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MÅLARE

Trygghet & Kvalitet

Målningsarbeten
och
Tapetsering
Larsas Måleri

www.brandskyddsbutiken.se

Brandskyddsbutiken

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

  

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

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Bryggavägen 5, Ekerö

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

❒

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel
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www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu
08-560 243 62

Flyttstädning?

L E D I G A

Öppet

¢¢ 9@CLK? PIE@E>

Allt inom städ

¢¢ CFB8C<I

Statoil, Träkvista

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
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BILUTHYRNING

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

¢¢ 9@CJ<IM@:<

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se
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Köksluckor
m.m. lackas!

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

560 349 30, 528 006 55

¢¢ 8IB@K<BK

27
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| service för dig!

Målarmästare på Ekerö

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

www.bernardtrad.se

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

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

Tel: 0708-10 63 69

¢¢ GCwKJC8><I@

¢¢ >FCMBC@EB<I

0739-22 75 30

b er ga
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08-560 304 54
070-555 15 08

l
kake
&
v
l
go

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

Auktoriserad
serviceverkstad för

För hem och offentlig miljö

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

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72
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Plåtreparationer
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Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

 

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

¢¢ MvID <GLD G8I

KYL&KLIMAT
Service AB
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Leif Rickegård

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

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

Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

  

  

VILLOR
FÄRINGSÖ
FÄRENTUNA

FÄRINGSÖ
HILLESHÖG

Renoveringsobjekt med stor
potential! Äldre villa byggd i
början av 1900-talet belägen på
stor natur/trädgårdstomt om
3.400 kvm. Huset innehåller 6
rok samt förrådskällare, har
genomgående
totalrenoveringsbehov, både ut
och invändigt. 4 stora sovrum,
kök, badrum, vardagsrum med
matrum i fil. Trägolv, kakelugn
(defekt). Bergvärme 2001. Nära
till bra busskommunikationer,
gångavstånd till skola och
förskola.

Vackert läge o sjöutsikt över
Hilleshögviken. Denna 1-plans
villa m källare byggt -38 är mkt
välhållen o renoverad de senaste
åren. Bl a nytt yttertak,
tilläggsisolerat, ny fasad, flera
bytta fönster mm. Bara inv ytskikt
har moderniseringsbehov. Två bra
s-rum o stort v-rum m trägolv.
Kaklat duschr. Kök m matplats.
Bra källare m ett inrett rum, flera
stora förrådsrum, dusch/
tvättstuga mm. Fristående
isolerat garage. Vacker tomt,
3.400 kvm m ett lite högt läge,
fin natur/skogsdel o plan
trädgårdsdel. Altan med s/v-läge.

3 ROK, 102 + 102 KVM

VARUDEKLARERAT

6 ROK, 142 + 25 KVM

PRIS 1 995 000 kr/bud.
Hillersjöbacken 2.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 56595 till 71122

VARUDEKLARERAT

PRIS 1 225 000 kr/bud.
Björksäters Gård.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 56610 till 71122

EKERÖ VÄSBY

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Ljust, trivsamt och välskött radhus med bästa läge i omtyckt
barnvänligt område. Nyligen ytskiktsrenoverat; modernt och
fräscht med vita väggar och vacker ekparkett. Välkomnande hall
med klädförvaring som skiljer av från den större innerhallen.
Ljust kök med matplats, stort vardagsrum med utgång till altan
och lummig trädgård med eftermiddags-/kvällssol. Morgon-/
förmiddagssol vid insynsskyddad innergård. 4 sovrum, fräscht
badrum, gästtoalett samt separat tvättstuga. Garage i länga.

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

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

PRIS 2 175 000 kr/bud.
VISAS Sö 7/6 13.45-14.30. Senapsvägen 29.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 54344 till 71122

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

PRIS 2 975 000 kr/bud.
Stenstigen 8.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 56321 till 71122

7 ROK, 160 KVM

VARUDEKLARERAT

5-7 ROK, 156 KVM

VARUDEKLARERAT

5 ROK, 125 KVM

FÄRINGSÖ STENHAMRA

EKERÖ GÄLLSTAÖ

EKERÖ GÄLLSTAÖ

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

Välkommen till ett av de större parhusen (byggår -02) i området!
I arkitekt Gert Wingårdhs anda med lärkträfasad och sedumtak,
129 kvm fördelad på stort vardagsrum med extra ljusinsläpp via
ljusschaktet som går hela vägen upp till taket, kök med
matplats, 3 sovrum och 2 helkaklade våtrum. Sällsynt välskött
med fräscha materialval och genomgående bra skick. Mycket
bra läge i utkanten av området. Insynskyddad trädäck med sol
hela dagen, sjöglimt mellan träden.

Sol hela dagen! 2-plans parhus med 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.

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Gallerigränd 8.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 52036 till 71122

PRIS 3 500 000 kr/bud.
Stormansgränd 12.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 55243 till 71122

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

6 ROK, 195 KVM

4 ROK, 129 KVM

FRITIDSHUS

4 ROK, 106 KVM

TOMTER
MUNSÖ EKEBY

FÄRINGSÖ SKÅ

Mycket trevligt hus med fri utsikt
och bara 2 minuters promenad till
fin badplats med sandstrand,
badbrygga mm. Trägolv, trätak, 3
eldstäder. Vardagsrum med
utgång till altan. Sovrum med
utgång till altan/balkong och
trädgården. Stor gäststuga ca 30
kvm med sovrum, storstuga med
köksdel och utgång till stor altan.
Ca 1 km till buss som går till
Brommaplan med T-bana.

Fin södervänd villatomt m högt
vackert läge, fri utsikt o lite
sjöutsikt på håll. Tomten är en
skogs/naturtomt m
höjdvariationer o ett mkt bra
solläge. Detta skapar möjlighet
till en spännande arkitektur som
passar in i naturen men givetvis
även för den traditionella villan.
Endast 15 min till Brommaplan.
Fastigheten är lantligt belägen på
södra Färingsö i äldre, nu
detaljplanerat område.
Detaljplanen vann laga kraft dec
-08. Byggrätt för villa, garage o
uthus. Kommunalt v/a kommer
att dras till området under året.
Gångavstånd till buss.

PRIS 1 450 000 kr/bud.
Stenviksvägen 22.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 57611 till 71122

PRIS 1 475 000 kr/bud.
Enlundavägen.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 56568 till 71122

VARUDEKLARERAT

3 ROK, 69 KVM

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

VILLATOMT, 1 601 KVM

