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Bygdens elleverantör i 9 decennier

SOMMAREN
FINNS PÅ RASTA!!!
Grillkväll tisdagar 23/6 - 11/8
Pub-Afton fredagar 26/6 - 14/8
Se vidare sid 22
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Öppet till 24.00
Träkvista
08-560 300 96

Vi administrerar rotavdrag!

2

på G | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G''?JC>'%%.






!
4849878A113.3,F&11*
4-&377437*:.,&C,43
'1.(0F#465&6*3&11*
4-&377437*,3&'.1)*6+6B3
8465*8&6.*8465"8&+793)
93)*6 8&1*8 B,B6
8.117*58*2'*6&11*6.
$80.0*3091896-97*80*6C
660*6C937C-*2
'=,)7+C6*3.3,
 !" 
&67*3*).(87743+&68=,7
24)*11*64(-+484,6&+.*6
 /93. /91.&9,978.
&8&6.3&6.077433&896'.1
)*6+6B3@1&3)2B1*6.
&11*6.43785&97*3?3,
'B87:A,*3 0*6C




 

"  #%
"4+.&4-377437/93,*6
75.6.89&175.&3422&
"8/*63'*6,=600&++* 
/93.01"B3,&0=60&
66A6.3,7C+C67&21.3,
 
&378.111*:&3)*297.0
*386* :.)6*,3.378A118
#467)&,&6018.114(-
2*) &9,978.0*'=-4:7
7148875&60
%&"
0*6C4114(-)648877A11
70&5'/9)*6.3A1&6C&63&7
-*667*3.461&,8.11)*3+C678&
9551&,&3&:A1&6C95 
/93.01 #6A0:.78&:&1
1*30*6C

!"! !%
4849878A113.3,F.:78*(0*3F
&:3&896+484,6&+*3&678*3
6&2
+8*67.872*)C172C66*
'6C)2*)2*6&
&9,978.01$878A11
3.3,*35B,B68.114(-2*)
&9,978.!47*3-.117#6A),B6)
4(-2978*6.

!
E37,&67#B6&6F)6&2&8.70
5/A74237,&67'*7C05B
.60&B6 4(-2C8*82*)
*3&7&864*3)*0:.33&*)
:*60&3)**6=1463-.11
&678*36&2&6.3&.
3&6743/93.01)*17C
0=60&

!# !!
9783A6&&0:&6*11*6&:6.7
8.3&46)*3786C2
%*63.77&,* /93.01 
&>>,6955*3.>>=&2*7
/93.01 
@55*8&11&)&,&601 
98422B3)&,&6&38
:*60778&11*893,+69793)7
&6.3&

" #%
6955*3%.1&,*6&3346193)&
84103.3,&6&::B6&57&12*6
&6.3B0&37743"*'&78.&3
!4'*6877434-&3#/*63
786C2.(-&*16.077434(-
3)6*&73)*67743&++*
5B0=60'&(0*3 /91.01
 "0B0=60&
66A6.3,7C+C67&21.3,

 #
&3)*170:.3346-&38:*60&6*
4(-0C52A386A3,7.)*83=
6*0437869*6&)*78&)70:&68*
6*85B/C60C"&,4'*6A88&6*
4(-297.0*60A25&1*0&6
2*)2*6&&63*3+B6564:&
5B84:3.3,4(-'6C)'&03.3,
9.)&)*896*64(-A:*3
)6&2&8.7*6&)*:.73.3,&6
/91.01.60&/C60C
66.60&%.0.3,&78&)*3
!"! !#
97.0-&55*3.3,%A10A3)&
3&23'1&3)&72*)140&1&
+C62B,464(-6440.*7&37
54*7.;4607-457386*&:
,.+8 /91.018.114(-2*)
 /91.01 93,+69793)7
&6.3&66C6*3.3,*3
*78.:&1:*60*893,+69
793)7&6.3&"93)7:&117
,&89+*78"89).*+6A2/&3)*8
0*6C0422932*)+1*6&
!
F.1)*,&6)7C68&,B6)
A17&*1-*8A36=(03.3,F
'*6A88&3)*7B3,4(-8*&8*6
42:.7.43A6*3.1)*,&6)
.3,*371.:4(-:*605B
8&1*8&3974(-6*,.
*6=1463-.11*):*60&3
)**6=1463-.11&678*3
6&24(-&6,.8*.1*2&1
0*6B18.)*+8*6.1)*,&6)7
*,*86*(*587*6:*6&7 /91.
01!47*3-.117#6A),B6)
4(-2978*6.
# ! 
 $! 

  

Bli mer nöjd hos oss

Polaroid - ett utmärkt val för ljuskänsliga kontaktlinsbärare!
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*Gäller utvalda sorter. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Gäller vid köp av glasögon och kan ej kombineras med andra rabatter.

Tel: 08-560 313 10 Öppettider: Må - Fr 10:00 - 18:30 Lö 10:00 - 15:00

Tel: 08-560 313 10 Öppettider: Må - Fr 10:00 - 18:30 Lö 10:00 - 15:00

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

Ekerö Älvnäs

Acceptpris 5 500 000:Boyta 85 kvm
Tomt 2 830 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1934, ombyggt 1942

Brf Villor 4 rok Ekerö Sandudden "Ny byggt"

Adress: Domherrevägen 20
Visas sön 28/6 12.00-12.45
och mån 29/6 18.00-18.45

Med högt läge i Älvnäs ligger denna "pärla". Stor delbar tomt. Idag finns två stycken fritidshus på tomten.
Underbar trädgårdstomt med bl.a gräsmatta och berg i dagen. Gångavstånd till bad och buss.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1902.

Ekerö Tappström

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

Hiss: Nej.
Adress: Strandskogsvägen 1

5 st enplansvillor i bostadsrättsform kvar. Särskilt för dig som är något äldre. Priser från 3 400 000:-. Här
bor du bekvämt på 96 väldisponerade kvadratmeter med gott om utrymme för umgänge. På lagom stora
tomter, sluttande mot den nya Mälarviken, placeras husen närmare gatan för att öppnas upp mot en
härlig vattenutsikt på sidan mot sjön. Obs Båtplats vid intill liggande Båtklubb ingår vid snabb affär.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1872.

Färingsö Degerby

Tomt 175 kvm trädgårdstomt
Byggt 1965
Adress: Tappströmsvägen 90

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

2:a Färingsö Kungsberga

Utgångspris 725 000:Boyta 62,2 kvm

3 650 000:Boyta 96 kvm
Avgift 3.296:-/mån inkl,data TV. exkl drift

Utgångspris 1 775 000:4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 57 kvm, biyta 57 kvm

Trevligt enplanshus med inrett rum i källaren, belägen på lummig trädgårdstomt. Öppen planlösning
mellan kök och vardagsrum med utgång till solig balkong i sydväst. Fräscht helkaklat badrum samt tre
sovrum. Nära till Igelvikens badplats med båtbrygga och bastu, busshållplats och fina strövområden i
skog och mark. RING FÖR VISNING! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1899.

Ekerö Sandudden "Nybyggt

Avgift 4.094:-/mån inkl vatten, exkl el
Adress: Skeppars väg 16

Ljust och trivsamt bostadsrättsradhus i ett plan, naturskönt beläget nära Mälaren. Vardagsrum och kök i
öppen trevlig planlösning. Stort sovrum och rymlig klädkammare. Utgång till insynsskyddad trädgårdstomt med underbar utsikt över ängar och hagar. Skön uteplats invid entrén med eftermiddags- och
kvällssol. Rymligt garage med förråd. Nära till busshållplats och fina bad. RING FÖR VISNING!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1908.

Tomt 1 797 kvm trädgårdstomt
Byggt 1954, ombyggt 1979
Adress: Färentunavägen 211

Ekerö Adelsö

Fast pris 5 490 000:5 rok, boyta 157 kvm
Adress: Åsbranten 36 "VISNINGSHUS"

Utgångspris 650 000:Tomt 2 613 kvm
Adress: Norrängen

Trevliga nybyggda hus med toppenläge. 4st kvar.
pris från 5 050 000:- Carport med förråd. Sjöutsikt
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1936.

Med centralt läge på Adelsö ligger denna tomt.
Inom gångavstånd har man färjan, Adelsö krog
och buss. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1930.
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Patrik och Soﬁa Borin köpte
Adelsö lanthandel 2004.

På fastigheten fanns redan
återvinningsanläggningen.
Den tidigare markägaren ﬁck
en årlig ersättning av kommunen på 2500 kronor i
markhyra. Den ersättningen
upphörde att utbetalas vid
markägarbytet.
Patrik Borin har under
fem års tid försökt få re-

spons från såväl kommunen
som förpackningsföretaget
ftiab (Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen). Det
handlar inte bara om markhyran utan även om ersättning för plogning, sandning
och vägunderhåll.
– Halkar någon på vår mark
är det vi som blir ansvariga.
Dessutom slits vägen av
transporterna och vi får reparera den ett par, tre gånger om
året, säger Patrik Borin.
Benny Neuman, regionchef på ftiab, säger att eftersom de inte är ett vinstdrivande företag kan de omöjligt
betala för marken. Däremot
har de erbjudit Borins att dela
på utgifterna för underhåll.
Patrik Borin säger att de
summor det handlar om inte

räcker för att det ska fungera.
– Vi kan inte låna ut vår
mark gratis, vi har lån och
måste själva kunna gå runt.
Mats Eriksson, miljötekniker på tekniska kontoret i
kommunen kan inte svara på
varför kommunen upphört
att betala markhyran för återvinningscentralen. Han har
försökt ta reda på det men har
endast fått fram det faktum
att kommunen inte gjort någon utbetalning sedan 2004,
då Patrik och Soﬁa Borin tillträdde som markägare. Mats
Eriksson har också haft en
dialog med Patrik Borin i ett
försök att ﬁnna en lösning.
– Jag uppfattar det som att
Patrik Borin är intresserad
av helt andra nivåer på ersättning än den som tidigare

markägare fått, säger Mats
Eriksson.
Patrik och Soﬁa Borin har
ställt krav på en retroaktiv
ersättning för fem år à 2500
kronor, totalt en kostnad på
12 500 kronor. Från första
juni i år vill de ha en ersättning på 8000 kronor per år
samt en rörlig kostnad för
plogning, sandning och vägunderhåll.
Enligt Mats Eriksson har
dessa krav inte ställts till
kommunen utan istället
till ftiab, som alltså inte
har möjlighet att betala ut
markhyra för deras anläggningar. På frågan om det
inte ligger i kommunens
intresse att ersätta markägaren för att han upplåter
sin mark till återvinnings-

station, svarar Mats Eriksson:
– Det ligger i kommunens intresse att stationen ska ligga
kvar men inte att betala ut en
ersättning.
Då de inblandade parterna
inte lyckats komma fram till
ett gemensamt beslut där
alla är nöjda, ﬂyttas återvinningscentralen från marken
vid Borins lanthandel på
Adelsö. Var den hamnar är
oklart.
– Den hamnar väl på något
lastbilsﬂak, sedan vet jag inte.
Vi försöker hitta kommunal mark som stationen kan
stå på och då kräver vi ingen
ersättning, säger Mats Eriksson. 
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Straxt före klockan ett fastnade bron. Köerna byggde på
snabbt från båda håll, även
ned mot färjeläget i Jungfrusund där Vägverkets färjor
körde dubbla turer.
Vägverkets
reparatörer
kom till platsen och först ef-

ter drygt tre timmar kunde
bron fällas ned manuellt. Köerna sträckte sig då ända till
Bromma.
Drottningen, som hade
deltagit vid de gamlas dag
i Mälarökyrkan, ﬁck vända
om och ta färjan tillbaka till
Stockholm. Många missade
studentmottagningar.
– Det inträffade är oacceptabelt, som kommun
kan man inte acceptera att
man har broar som inte hål-

ler måttet, säger kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelan, som veckan efter
midsommar har möte med
Vägverket.
–Det uppstår situationer
som i princip är samhällsfarliga, där räddningstjänst och
ambulansverksamhet äventyras. Enligt min uppfattning
ska inte bron öppnas förrän
man kan garantera dess funktion, och det har jag tydligt
framfört till regionschefen

Moderat Nytt

Christer Agerback, säger Peter Carpelan.
Peter Carpelan tror också
att all dispensfordonstraﬁk
som har gått över Ekerö kan
ha påverkat bron negativt. En
av åtgärderna för att minska
på den tunga traﬁken har varit att höja avgifterna på färjan kraftigt för fordonen.
På mötet kommer även
förbifarten att disskuteras.
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Bågrea 30-50
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Ekerömoderaterna
ÖNSKAR ALLA...
en riktigt fin avkopplande och skön sommar
Samtidigt vill vi tacka alla de som gav sin röst för Moderaterna
i EU valet. Nu laddar vi batterierna för att stå beredda att ta
itu med flera för oss kommuninvånare viktiga frågor ex. badhus
samtidigt som skatteintäkterna viker.
I augusti drar vi åter igång verksamheten med bl.a. vår nystartade kandidatskola, provval till riksdag, landsting och kommunfullmäktige och naturligtvis alla övriga kommunala frågor. Är du
intresserad att verka aktivt för Moderaterna och vara med och
påverka hör av dig till vår medlemsansvarige, Eva Laurén,
tel: 070 733 82 78
Hälsningar,
Ingemar Hertz
ordförande

Peter Carpelan
kommunalråd

Vi älskar Ekerö
VILL DU BLI MEDLEM?
Kontakta vår ordförande: 070-676 25 50, ingemar.hertz@telia.com eller ring
0939-100 30 00 så debiteras avgiften din telefonräkning. Nymedlemsavgiften är 100 kr.

30 till
50 %
rabatt
på hela
sortimentet!
Med kvalitetsglas från

Rabatten gäller
på bågen vid köp
av glas tom. 31/709. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden
eller rabatter.

Kaffet
är alltid på!
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Google Swedens krav uppgår
till nästan 15 miljoner kronor.
Intressant ur lokal synvinkel är att Fastighetsverket
under den tid som kvinnan
haft ansvar för slottets verksamhet, har sponsrat huvuddelen av miljonhyran med
skattepengar; fram till slutet
av förra året med 840 000
kronor per år.
 

  

 åklagare Lena

Sandnes ovanligt omfattande förundersökningen – ungefär trettio centimeter pappersluntor staplade på höjden – rullades in i resväskor
på rättegångens första dag.
För säkerhets skull – för att
rätten skulle få en bättre
överblick – delades också ett
flödesschema ut i salen.
Ringar och pilar skulle ge en
bild av bolag och samband.
Fyra dagar och en reservdag var vikta för förhandlingarna, men redan dag ett
sprack tidsschemat.
Paret greps i mitten av
mars. Mannen släpptes i väntan på utredning, men kvin-

nan har suttit häktad sedan
dess och det är hon som ses
som hjärnan i affärsverksamheterna.
Nu fördes hon in i salen,
tung, grå, och i sällskap med
en kvinnlig polis och två
väktare.
Hennes man såg ut att vara
i god form, solbränd och avspänt småpratande med sin
advokat.
  bland annat drivit

redovisningsfirman Matista
som har skött löneutbetalningar och inbetalningar till
Skatteverket för de internationella bolagens räkning.
Affärsidén var att utländska
bolag skulle slippa sätta sig in
i krångliga svenska skatteoch anställningsregler. Pengarna betalades ut i förskott
till redovisningsfirman, som
sedan betalade ut löner, men
inte skatteinbetalningarna
    nu att kvinnan
som företrädare för bolaget
har fört över pengarna från
sju olika bolag – sammanlagt
20 miljoner kronor – avsedda
för skatteinbetalningar till
sitt eget eller andras konton.
Hon och hennes man åtalas
också för bokföringsbrott
och skatteredovisningsbrott.
– Hon förnekar brott, hon
har inte agerat uppsåtligen.
Hon har vare sig för egen
eller för annans del tillägnat

  

          
       
         



sig eller olovligen överfört
belopp. Beloppen kan inte
beläggas, sa kvinnans advokat Anders Pethrus.

enligt förvaltare Rolf Karlsson tagits på Colderose, det
bolag i vars namn kvinnan
hyrde slottet och därmed lät
man sig nöja. Att två andra
bolag som hon medverkat i
senare konkursade – till
exempel Åmells möbler som
vid kontraktskrivandet uppgavs vara ett bärande “ben”
som skulle möblera slottet –
stämde inte till eftertanke.
– Det finns ingen koppling
till Åmells. Slottet arrenderas av ett helt annat bolag,
Colderose. Jag hade en diskussion med hyresgästen
strax före jul och jag måste ju
tro på vad hon säger, sa Rolf
Karlsson till MN i januari
2008.
Kvinnan lämnade sedan
redan i slutet av januari 2008
styrelsen i Colderose.
– Under konkursutredningen har framkommit att
affärstransaktioner har skett
mellan bolaget (Åmells) och
tre närstående bolag, Matista
AB, Matista Kommanditbo-
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Mannen hade varit allvarligt sjuk under just den tidsperioden och överhuvudtaget inte varit på kontoret,
påpekade mannens advokat
Johan Åkermark.
    på, timme

efter timme. Vakterna och
polisen längst bak såg ut att
falla i sömn. Rätten bläddrade fram och tillbaka bland
kontoutdrag, mailkopior och
skattedeklarationer, då och
då avbrutna av försvaret som
krävde förtydliganden och
pekade på ofullständigheter.

Ibland fick åklagaren be ekobrottsmyndighetens revisor
Lars-Inge Johansson. om förklaringar.
Enligt honom har de försnillade pengarna använts
bland annat till slottsverksamheten.
    regel än

undantag att vi går in och ser
till att hyran är rimlig under
en period när en sådan här
verksamhet startas, för att
sedan successivt trappa ner
vårt stöd. Vad vi har kunnat
se har pengarna också använts till att bygga upp verksamheten, säger Anders Ahlberg, fastighetschef på Fastighetsverkets enhet för
kungliga slott.
Kanske var det lite för
mycket begärt att ett statligt
verk som var i god tro så
länge hyrorna täcktes och
verksamhet pågick, skulle
lyssna till signaler om att allt
inte stod rätt till?
Kreditupplysning hade







  

 



lag och Colderose AB, konstaterade advokatbyrå Andersson&Barmoro, konkursförvaltare efter Åmells på
förhösten 2008.
 ryms i kreativ bokföring och bollande
med transaktioner och bolagsbildningar, där slottsverksamheten varit en pusselbit, ligger inte på fastighetsverkets bord. Det är fortfarande verkets hållning:
– Ingenting märkligt framkom när vi skrev hyreskontrakt och vi har inte haft
något skäl att säga upp kontraktet. Svartsjö slott har
ingenting med det här att
göra. Vi kan ju inte veta vad
hon har gjort i sina övriga
företag, säger idag Anders
Ahlberg.
Kvinnan riskerar nu att
dömas till flerårigt fängelsestraff. Åklagaren yrkar också
på näringsförbud.
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$Valdeltagandet i Ekerö kommun var 51,9 %. Det är en ökning med 10,2 % jämfört
med valet 2004.
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då hela övervåningen är borttagen, vilket ger en rymdkänsla i lokalen.
Byggnaden uppfördes troligen under senare hälften
av 1800-talet. Ursprungligen

Statens fastighetsverk köpte
Drottningholmspaviljongen
2008. Sedan dess har planering och renovering pågått.
I lokalerna ﬁnns nu ett besökscentrum som rymmer
butik, café, biljettförsäljning
och informationsavdelning
för världsarvet Drottningholm.
Statens fastighetsverk har
bevarat exteriören. Invändigt
är förändringen desto större
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var det ett så kallat schweizeri, det vill säga ett ﬁnare café
som även serverade alkohol.
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Stenhamra Hälsocentral - Din vårdcentral på Färingsö!

Vi har öppet hela sommaren, vardagar 8-17!
Våra doktorer
Jeni Dragomir de Leyva – Adolfo Jiménez Almeda – Bengt Jorming – Roland Larsson – Rolf Löf
Våra sköterskor
Lena Carlén – Agneta Holm – Christina Jungner – Helena Nilsson – Cecilia Pernelid
På lab. jobbar Ingela Fröman och i receptionen Christina Strindberg
Alla är välkomna! Besök gärna vår hemsida; www.stenhamrahalsocentral.se
Vallviksvägen 12, Stenhamra. Tel: 560 477 00. Återbud: 560 477 10
Öppettider: vardagar 8.00-17.00.

Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster
Ekerö församling , se också
musikannonserna 20/7-13/8

Varje onsdag i sommar
Ekebyhovskyrkan ”Arken”
19.00 Mässa

Söndag 28/6
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, Ralph Sjöholm

Söndag 5/7
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, Karin Frödinger

Söndag 12/7
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, Karin Frödinger

Söndag 19/7
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, Karin Frödinger

Må-fr 20/7-7/8
Ekerö kyrka - Vägkyrka
13-18 Öppet, guidning
Ikonutställning i Ingeborgskapellet
Utställningar i Kyrkstugan:
20/7-24/7
Ur pastoratets fotoarkiv
27/7-31/7
Målningar, Mona Wikborg
Må 27/7 19.30 Mona berättar
3/8-7/8
Foto Kenneth Bengtsson
Må 3/8 19.30 Kenneth berättar

Söndag 26/7
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, Karin Frödinger

Söndag 2/8
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, Karin Frödinger

Söndag 9/8
Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Karin Frödinger

Söndag 16/8
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, Niklas Hegenbart

Adelsö-Munsö, Ansgarskapellet 28/6-9/8
se musikannonserna

Söndag 2/8
Adelsö Uppgården
11.00 Korum, Hembygdens dag
Svän Fogelqvist

Söndag 16/8
Munsö kyrka
18.00 Söndagsmässa
Niklas Hegenbart

Lovö-Drottningholm
24/6-26/7
se musikannonserna

Söndag 2/8
Sammanlyst till Ekerö

Söndag 9/8
Lovö kyrka
11.00 Högmässa, Ralph Sjöholm

Söndag 16/8
Lovö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Karin Frödinger
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
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KYRKSIDAN

Musik i sommartid - klassiskt, visor, folkmusik, jazz ...
Så är äntligen den sköna
sommaren här igen!
För många betyder det att det
finns möjlighet att slå sig ner
i en kyrkbänk och avnjuta en
stunds härlig sommarkonsert.

I Ekerö pastorat är vi glada
och stolta att kunna erbjuda
många sådana möjligheter i
våra vackra medeltidskyrkor
i sommar. Genreutbudet är
brett, så vi hoppas att alla ska
kunna hitta något som lockar.
Nyhet för året är musikgudstjänster i Drottningholms
slottskyrka, söndagar kl 11.
Fri entré vid alla konserter.
Varmt välkommen!

Kerstin Baldwin, organist

EKERÖ KYRKA
20/7 kl 19.30
Vernissage med musik
Magdalena Ljunggren ikonmålare,
Kerstin Baldwin cembalo

23/7 kl 19.30
Cembaloafton
Musik av Bach och Mozart
Bengt Tribukait cembalo

30/7 kl 19.30
Musik från världens hörn
och kanter
Ensemble Kontrast:
Natalie Migdal violin, Tora Carron
violin, Soﬁa Lundström viola, Tomas
Lundström cello, Martin Malmgren
piano

6/8 kl 19.30
Psalm, visa och jazz!
Lina och Alf Häggkvist sång och
piano

13/8 kl 19.30
I ord och ton
Boo Egebjer barytonsaxofon
Viveca Axell Hedén sång
Kerstin Baldwin orgel och piano
Efter konserterna 23/7-13/8:
Samkväm med servering i Kyrkstugan där
det ges tillfälle att möta kvällens musiker

DROTTNINGHOLMS
SLOTTSKYRKA
28/6 kl 11.00
I gullregnets månad
Musik av W A Mozart, F Schubert m ﬂ
Hammarbykvartetten:
Håkan Svedell, Elisabeth Håkansson
violin, AnnaCarin Löfstedt viola,
Stina Marin violoncell
Präst: Karin Frödinger

5/7 kl 11.00
En doft av ﬂäder
Musik av W Peterson-Berger, H Alfvén
Sångkvartetten Fleder:
Jessica Bäcklund sopran, Charlotta
Hedberg alt, Love Enström tenor,
Richard Collin bas. Präst: Christer Kivi

12/7 kl 11.00
Musik från Europa under
15-1600-talet

kl 19.00
Folkmusik för själen
Folkliga koraler och medeltidsballader

Musik av A de Cadezon,
J P Sweelinck, G Muffat
Mathias Kjellgren orgel
Präst: Christer Kivi

Folkmusikgruppen Anda:
Mattias Ristholm sång och luta,
Anders Peev nyckelharpa

19/7 kl 11.00
Gustavianska vindar

ADELSÖ KYRKA

Musik av L Hofmann,
L van Beethoven m ﬂ

28/6 kl 19.00
Ansgars tårar

Les Pappillons:
Linda Forster fagott
Kyoko Nakazawa oboe
Präst: Christer Kivi

Musikdrama om Ansgar
av och med Beryl Kornhill och
Carsten Gram
Carina Einarson cembalo/orgel
Präst: Staffan Eklund

26/7 kl 11.00
Den femte evangelisten
och den röde prästen

12/7 kl 19.00
Kvinnan i Norden

Musik av J S Bach, A Vivaldi
Per Gross blockﬂöjter
EvaMaria Thür violoncell
Präst: Christer Kivi

LOVÖ KYRKA
24/6 kl 18.00
Kyrkogårdsvandring
därefter kaffe i vapenhuset

kl 19.00
Hysteriskt gammal
musik
Musik av H Purcell, G Ph Telemann
Ensemble Flatterie:
Mette af Klint sopran, Anna-Carin
Fogelqvist blockﬂöjt, Hans Lundquist
luta, Pelle Halvarsson cello

1/7 kl 18.00
Kyrkogårdsvandring
därefter kaffe i vapenhuset

kl 19.00
Om sommaren sköna
Musik av J Haydn,
F Mendelssohn
Alexandra Ullsten sopran, Christer
Bergström baryton, Leif Asp basbaryton, Göran Rullander piano

8/7 kl 18.00
Visning av kyrkan
därefter kaffe i vapenhuset

23/7 kl 19.00
New Orleansjazz med
hjärta och känsla
Göta River Jazzmen

2/8 kl 19.00
på Husby loge, Munsö
Musikanterna Munsbitarna
Präst: Svän Fogelqvist

ANSGARSKAPELLET
BJÖRKÖ
16/7 kl 19.00
Fairytale
Sagolik musik i sagolik miljö
Malou Meilink ﬂöjt, Backa Hans gitarr
Aftonbön: Sommarkyrkan

Kvinnor, ﬂickor, kullor, damer...
låt dig hänföras av dem alla!

26/7 ca kl 12.00
Ekumenisk gudstjänst

Trio Ina: Kristina Jennebring sång,
Nina Wohlert violin,
Anna Stålfors piano
Präst: Christer Kivi

Frälsningsarmén Kurön,
Torsten Lager, Svän Fogelqvist

9/8 kl 17.00 Gravkullarna vid Adelsö kyrka
Psalmer och folkton
Simon Stålspets gitarr, mandola,
munspel, sälgﬂöjt, kohorn, sång
Präst Svän Fogelqvist
Kaffe och grillning vid Hembygdsgården

MUNSÖ KYRKA

Båt från Lindby brygga 11.00

Sommarkyrkan
under juli månad
må-fr 11.30-16.00
Guidning, ﬁka, bokbord,
orgelmusik
Sommarkyrkogruppen består av
Ragnhild Ljunggren, Sabina Nyberg,
Petrus Fogelqvist och Philip Einarson

5/7 kl 19.00
Hysteriskt gammal musik
De största hitsen från 1200-talet
och framåt
Ensemble Flatterie:
Mette af Klint sopran, Anna-Carin
Fogelqvist blockﬂöjt, Hans Lundquist
luta, Pelle Halvarsson cello
Präst Karin Frödinger

19/7 kl 19.00
Då och nu med A och O
Blandade juveler från olika tider och
olika genrer
Agnes Lindberg sång,
Olle Lindberg sång och gitarr
Präst: Karin Frödinger

Vi önskar er alla
en riktigt

SKÖN SOMMAR!
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;\kikkeX[\gkfddXc\bgcXkj\i
försökt få dem att bidra med
pengar och material.
– Företagarna har varit
helt otroliga och sponsrat
med både verktyg, material
och leksaker. Kommunen
betalar visst material, några
lekstationer och bekostar
dämpsand under de ställningar som behöver det, berättar Jessica Gosch Brunell.

JK<E?8DI8sA\jj`ZX
NXccYcfdfZ_A\jj`ZX
>fjZ_9ile\cckikkeX[\
gkfddXc\bgcXkj\i#jle$
b`^XjXe[c[fifZ_kiXj`^X
^le^fi%;\kf^jXb\e`
\^eX_e[\ifZ_elYp^^j
DcXiXieXj]ijkXjkii\
c\bgcXkjlgg`Jk\e_XdiX
d\[]ic[iXbiX]kfZ_
jk[]iebfddle\efZ_
ei`e^jc`m\k%

att få så mycket som möjligt
gjort. Det ska byggas staket,
motorikbana,
grusgångar,
bollplank, klätterställningar

ÉAX^jXjkfggfZ_
Y\c^^#c^^e\i
e^iXjdgXib\i
fZ_jXkjXg\e
jkfiÉ

De^Xk`ddXij ideellt arbete

– Jag hade länge retat mig på
alla små lekparker som fanns
överallt och inte används, varav vissa inte ens var godkända för att gungor och rutschkanor var trasiga, berättar
Jessica Wallblom.
Efter att ha varit föräldraledig i fyra år hade hon stor
erfarenhet av att besöka lekparker. En dag stötte hon av
en slump på kommunens representant i en park och ﬁck
höra talas om planerna på att
restaurera vissa lekparker i
Stenhamra.
– Jag sa: stopp och belägg.
Lägg ner några små parker istället och satsa på en stor, där
alla kan mötas. När jag ﬁck

Jk\e_XdiXddfieXA\jj`ZX>fjZ_9ile\ccfZ_A\jj`ZXNXccYcfdm`cc
jbXgX\edk\jgcXkj]i]ic[iXifZ_YXie%
=fkf1Cf9Zbc`e[\i

höra att det inte fanns några
pengar föreslog jag att kommunen skulle köpa in materialet så skulle vi föräldrar
bygga själva, fortsätter hon.
;\k jXdkXc\k c\[[\ vidare
och kommunen lovade att
satsa pengar mot att Jessica
ordnade föräldrar som gjorde jobbet. Hon lärde känna
föräldralediga Jessica Gosch
Brunell i samma veva, som
nappade genast på idén och
sedan har de drivit projektet

tillsammans.
Båda pratar om betydelsen
av att det ﬁnns mötesplatser
för barn och föräldrar och hur
viktigt det är att vi bryr oss
om varandras barn och vågar
säga till när vi ser något som
är fel. De tycker att möjligheten för barn och föräldrar att
träffas naturligt saknas idag.
El YiaXi [\k som från bör-

jan var en idé närma sig verklighet. De har bollat idéer,
ringt runt till företagare och

har redan gått åt till projektet.
Båda två har ﬂera barn i olika
åldrar, som behöver mycket
tillsyn. De passar på när barnen sover att ringa runt, göra
ritningar och söka information om vilka material som
behövs och hur man bäst
går till väga för att skapa en
bra lekmiljö för barn. Många
långa kvällar har de suttit
böjda över datorn och skissat
och funderat.
Nu väntar en stor bygghelg
25 och 26 juli, då de hoppas
att många frivilliga krafter
hjälper till att förverkliga
planen. De har redan fått in
närmare tjugo anmälningar,
men hoppas på många ﬂer för

och grillplats bland annat.
– Vi har också planerat
in att besöka skolan i Stenhamra för att prata med ungdomarna och berätta om hur

viktigt det är att ingen förstör
det vi bygger upp, säger Jessica Wallbom.
När allt väl är på plats väntar en stor invigning i början
av augusti, med ponnyridning, tipsrunda, mycket lek
och andra aktiviteter.
– Det här kommer att bli
så bra för barnen. Jag är själv
uppvuxen med föräldrar som
hade ett stort och tätt nätverk och vet hur viktigt det
är att skapa en relation med
barnens kompisar för att ha
insyn och kunna påverka när
de blir lite äldre, säger Jessica
Gosch Brunell.
CF9v:BC@E;<I
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Många kanske förknippar civilförsvaret med krigstider,
men de verkar i allra högsta
grad i vardagen. Det ﬁnns
civilförsvarsföreningar i alla
kommuner, också här i Ekerö
kommun.
Målsättning är att serva
kommunens innevånare på
bästa sätt. De som är medlemmar är personer som
är intresserade av att ställa
upp och hjälpa andra ideellt.
Bland medlemmarna, som är
ett hundratal i Ekerö civilförsvarsförening, ﬁnns kunskap
och duktig kompetens inom

bland annat medicin.
– En av frågorna som vi sett
som viktig är att kunna ge utbildning i hjärt-lungräddning
(HLR) till kommunens innevånare. Det har inte varit helt
enkelt att få folk att engagera
sig, säger Lars Samuelsson
som är sekreterare i Ekerös
civilförsvarsförening.
För att väcka intresset
kommer de i sommar att gå
ut på några badplatser i kommunen. Här kommer man
att ﬁngera en olycka, ge HLR
och det hela avslutas med att
det kommer en ambulans.
Med detta hoppas civilförsvaret att semesterlediga
och föräldrar som är där med
sina barn kan få insikt om att
det här är viktigt. I samband
med detta kommer också information om gratis kurser i
HLR som civilförsvaret ska
hålla under hösten. Kursen
tar cirka två timmar.
– Det borde alla ha tid med.
Det är bättre att göra kursen

GY`c[\e]im1CXijJXdl\cjjfe#CXij$<i`Z9\i^#DXkjN`[e
=fkf1<nXC`eeifj

innan något sker än efter, säger Lars Samuelsson.
Även fast brandstation och
ambulans ﬁnns i kommunen
så är den mätbara genomsnittstiden från ett 112-samtal
till att ambulansen kommer
21 minuter. Får man ett hjärtstopp efter ett par minuter så
försämras överlevnadsmöjligheten med tio procent för
varje minut som går.
– Om någon faller ihop så
måste vi kunna agera själva,
trots att vi bor i en storstads-

Specialerbjudande t.o.m. 28 juni

DXkj N`[e i utbildnings-

ansvarig i Ekerös civilförsvarsförening. Han säger att
den mentala förberedelsen är
oerhört viktig.
– Den dag du står i en krissituation så är det inte så lätt
att agera. Därför är det viktigt att man går igenom HLR
och att man får en mental

grupp får gå en kurs på tjugo
timmar. Om det sker något
stort och man kan vara ledig
och till hands, då får man en
form av ersättning av kommunen för att man ställer
upp.
;\k bXe _Xe[cX om allt från
markservice, hundspårning
eller bara att ge en tröstande
hand till någon vid en krissituation.
– Man tror att det är samhällets sak att ﬁxa, men det
är inte så det är idag. Det är
mycket frivilliga insatser
runt när olyckor sker, säger
Lars Samuelsson.

Ekerö civilförsvar kommer
till Södran 7 juli klockan 1315, Lundhagen 8 juli klockan 13-15, Stenhamra 9 juli
klockan 13-15 och till Adelsö
lanthandel10 juli klockan 1214.
<N8C@EEIFJ
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region. Vi kan inte tro att det
kommer ambulanshelikoptrar ﬂygande hur som helst,
säger Lars Samuelsson.

påminnelse, annars kan det
bli panik. Det borde ligga i
allas intresse att kunna HLR
och det är inte svårt. Men det
är färskvara och det behövs
träning. Det är bara att lära
sig och sedan att repetera det
kanske vartannat år. Varje
gång du repeterar blir du lite
mer mentalt stark, säger Mats
Widén.
Ekerö
civilförsvarsförening jobbar också med att
bygga upp frivilliga resursgrupper.
– Tanken är att det ska ﬁnnas frivilliga resursgrupper
som kommunen kan kalla in i
olika krissituationer, berättar
Lars-Eric Berg, ordförande i
föreningen.
Det är tre grupper om
åtta personer som ska ﬁnnas utbildade och klara. Till
hösten startar de med urval
av personer som ska ingå i
grupperna och med den slutgiltiga utbildningen.
De som vill ingå i en sådan

MARKENTREPRENADER
Koppla av en stund i vårt café

Garageuppfarter • Dränering • Pooler • Husgrunder
• Vägbyggen • Trädgårdsanläggning • m.m.

SpångaMälarö LBC AB • 08-564 109 50 •

Välj bland ca 800 olika perenner
Blommor • Träd • Buskar • Tillbehör • Café
Björkviksvägen 1, Färentuna
Tel. 08-560 425 80 • www.gustavshill.com
Öppet: vard 9 - 18, lörd, sönd 9 - 15

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

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

Ekerö Sandudden

Ekerö Närlunda

Ett ljust och mycket trivsamt gavelparhus med högt hörnläge och fin utsikt. Stort kök och vardagsrum med öppen
planlösning. Vardagsrum med tak öppet till nock och utgång till solig balkong. Tre bra sovrum och helkaklade
badrum. Gångavstånd till Södrans badplats, liten småbåtshamn, bussförbindelser, skola, dagis m.m.

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.

0 Boarea: 111 kvm
0 Utgångspris: 2.950.000 kr
0 Tomt: 247 kvm Trädgårdstomt.

0 Sjöutsikten 28
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

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

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

Besiktigad

Ekerö Väsby

Ekerö Väsby

Fint radhus med ett av områdets bästa lägen på omtyckta Linvägen. Huset totalrenoverades -98 med nytt kök,
nytt helkaklat badrum, nya golv och tak, nya fönster samt ny fasadpanel och yttertak. Stort trevligt allrum på
övervåningen med takfönster. Fin baksida med sydväst läge som vetter mot stor allmänning. Stort förråd. Garage i
länga.

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

0 Boarea: 125 kvm
0 Utgångspris: 2.450.000 kr eller hbj
0 Tomt: 166 kvm plan trädgårdstomt

0 Boarea: 125 kvm
0 Utgångspris: 1.995.000 kr
0 Tomt: 179 kvm

0 Linvägen 16
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 08-560 328 40

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

Besiktigad

Färingsö Stenhamra

3:a Ekerö Träkvista

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.

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.

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

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

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

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

Ekerö Lundhagen

Ekerö Älvnäs

Ekerö Närlunda

Ekerö Svartsjö Bredlöt

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 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.

Obebyggd tomt med sjönära läge. Sluttande tomt med
fin utsikt ut över åker och viss sjöglimt bort mot
Svartsjö slott. Säljaren ansvarar efter kontraktskrivning
för att ansöka om förhandsbesked för byggrätt (skrivs
in som ett vilkor i avtalet).

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: 1.650.000 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

0 Utgångspris: 975.000 kr
0 Tomt: 2.227 kvm Sluttningstomt
0 Bredlötsvägen
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Lena Falck 070-759 59 97
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Deckardrottning med kvinnor i fokus
Därefter har hon haft tre ordentliga
anställningsperioder. Först som redaktör på Aktuellt och sedan som
chef för Rapports morgonprogram,
senare som programchef på Sveriges Television i Umeå.
– På Rapport kände jag att Jag att jag
inte är någon riktig nyhetsmänniska, jag blir inte tillräckligt upphetsad när det brinner. Så jag sa upp mig
igen och återgick till frilanslivet.
Karin har alltid brunnit för kvinno-

frågor och arbetat med det på olika
sätt.
Hon var med och startade den
första Grupp 8 rörelsen på journalisthögskolan. På Aftonbladet gjorde hon tillsammans med de andra
kvinnorna en skrift där de skrev om
hur de tyckte det var att jobba på en
”alkoholindränkt, manschauvinistisk och starkt mansdominerad arbetsplats”. De gick ihop och gick ut
i offentligheten. Det ledde så småningom till att Aftonbladets första
kvinnoredaktion startades.

Författaren och journalisten Karin alfredsson

På Färingsö i en liten skrivarstuga trängs böcker om Vietnam,
Polen, Indien och Zambia i hyllorna. Här skapar Mälaröarnas
deckardrottning Karin Alredsson spänningslitteratur där ”allt
viktigt är sant” och ”alla likheter
med verkligheten är fullkomligt
avsiktliga”.
Intill den lilla skrivarstugan ligger
Karins hem. Vi träffas på altanen

Foto: Ewa Linnros

i strålande solsken, med Mälaren
blank som en spegel och näktergal
och hackspett i sällskap. Här bor Karin med familj sedan tre år tillbaka.
Hon är född och uppvuxen i Lycksele i Västerbotten, men hon har inte
något norrländskt saktmod över sig.
Här finns ett driv och en målmedvetenhet som märks tydligt genom
hennes yrkesbana.
– Jag började journalisthögskolan
i Stockholm direkt efter studenten.

Namn Karin Alfredsson
Gör Journalist, författare
Bor Färingsö
Favoritställe på Mälaröarna stenbrottet

Jag praktiserade på aftonbladet och
fick fast anställning där när jag var
20 år, berättar Karin.
På Aftonbladet arbetade hon som
reporter och var fackligt aktiv.
Efter sju år blev hon tillfrågad att
söka jobb som chefredaktör på Journalistförbundets tidning Journalisten. Där jobbade hon i fem år tills
hennes tredje barn föddes. Under
föräldraledigheten sa Karin upp sig
och började frilansa.

Bäst med Mälaröarna Människorna är det bästa
–och värsta–överallt
Vill ändra på Kvinnors rättigheter i världen
Oanad talang Bra på svampar

TR OXH A M M A R
G O L F K R O G

Temakvällar i sommar!
27 juni – Grillkväll kl. 18.00
165 kr / pers barn under 12 år halva priset. Glass till alla barn!
17 juli – Grillkväll kl. 18.00
165 kr / pers. Barn under 12 halva priset. Glass till alla barn!
15 augusti – Fisk och skaldjurskväll kl. 18.00

Karin är också en av tre mammaambassadörer som RFSU har, som
arbetar mot mödradödlighet i världen, på grund av osäkra aborter, och
i samband med graviditet och förlossning under förhållanden långt
ifrån de trygga vi har i Sverige.
Hon har även skrivit för Sidas
tidning ”OmVärlden” och utbildat
journalister runt om i världen. Det
har blivit många resor och jag undrar hur det har gått att kombinera
med familjelivet.
– Jag har en bra karl! Jag visar ofta
bilder på mina barn när jag är ute,
det gör att man blir mycket mer
respekterad och betrodd, man visar
att man är en människa. Kvinnorna
undrar ofta var barnen är. Då kan jag
lugnt svara; de har en pappa, säger
Karin.
Det arbete som Karin beskriver

som mest spännande var när hon
jobbade i Vietnam som projektledare för ett journalistutbildningsprojekt. I ett halvårs tid bodde hon
tillsammans med sin yngste son i
Hanoi.
Det var också på en resa hem från
Vietnam som hennes deckarförfattande fick sin start. Karin läste en
författarhandbok av Stephen King.
Han sa bland annat att man skulle
hålla sig till ämnen man behärskade.

– Jag har alltid jobbat med kvinnofrågor internationellt och ofta blivit
väldigt upprörd över det jag har sett.
Jag ville berätta den historierna på
ett annat sätt, på ett sätt som skulle
kunna nå en publik som normalt
inte läser Sidas tidning.
Karin debuterade 2006 med thrillern 80 grader från Varmvattnet.
För den fick hon Svenska Deckarakademins debutantpris med juryns
motivering ”en insiktsfull berättelse med ett för kriminallitteraturen ovanligt motiv i en annorlunda
miljö”.
Sedan dess har en uppföljare kom-

mit ut, Kvinnorna på 10:e våningen.
Hennes tredje bok som utspelar sig
i Polen kommer ut i höst och hon
arbetar nu med den fjärde. Huvudpersonen är läkaren Ellen Elg som
möter kvinnors förhållanden i världen. Karin gör ett grundligt researcharbete inför varje bok. Därav de
välfyllda hyllorna i skrivarstugan
med faktaböcker, litteratur och filmer från de länder som handlingarna utspelar sig i.
– Det är absolut nödvändigt om
man sticker ut hakan och säger att
allt viktigt är sant. Den polska boken har tre polska kvinnor läst och
kollat. Man kan göra fel på allt, tilltal, namn, matrecept. Det journalistiska jaget i mig tycker att researcharbetet är roligt. Sedan är jag bra på
det, det går fort.
Det digra research-arbetet tillsam-

mans med Karins egen breda kunskap om kvinnors utsatta situation
i världen, innebär inte att hennes
böcker är någon avhandling i kvinnorätt. De är spännande deckare så
det räcker och blir över, med starka
miljöbeskrivningar som tar läsaren
med på en resa så att man tror att
man varit där på riktigt.
Det märks också väl att hon har
en deckarförfattares sinne då hon
berättar att Stenbrottet är hennes
favoritplats på Ekerö.
– Där skulle någon kunna bli
nedknuffad, säger hon med ett pillimariskt leende och det gnistrar till
i hennes ögon.

ewa linnros

Kulturhistorisk bussresa
Söndag 26 juli
Guidning: Liljedal med dess unika stugby, Asknäs
och den nyrenoverade Ekerö kyrka samt Sandudden.
Från Turistbyrån, Träkvistavallen kl 10.00. Åter kl. 16 00.
Anmälan senast 21 juli till 08-560 212 50.
Pris 300 kr för medlem, 400 för icke-medlem.
Lunch ingår i priset.
Kvarvarande biljetter säljs vid avfärden.
Välkomna!

Ring för bordsbeställning 08-560 248 07
Kom och ät vår goda lunch 11-15 alla dagar i veckan
samt även à la carte övrig tid
Hjärtligt välkomna till Troxhammar Golfkrog
Ekerö Munsö hemb fören.indd 1
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VÅRDA
VILLANS
VÄRDE
Måla om och bevara värdet –
det låter som en god idé.
Måla om och öka värdet –
det låter som en god affär.

DET BÄSTA VI HAR
Yunik PLUS är vår bästa färg.
Du kan måla den på alla träytor – målade eller inte* ,
den håller kulören och dessutom står den emot missprydande påväxter (mögel) betydligt bättre än den
tidigare typen av oljefärg. Yunik PLUS är nämligen
en ”alkydmodifierad akrylatfärg”, dvs. den
består av det bästa från två världar.

Vi erbjuder

JI\\
 ZI
k PLUS
på Yuni
oljefärger hela
sommaren!

Vilken annan ägodel kan du öka
värdet på genom att ge den en
ny yta? Bilen? Knappast.

Den är miljövänlig, den innehåller inga lösningsmedel och den innehåller inga organiska beståndsdelar som mögelsvampen behöver som föda.
Var smart: svält ut mögelangreppen!

(gäller t.o.m 30 aug)

Att måla om är att förvalta
värdet på din fastighet.
Och numera är det inte ett så
omfattande arbete som förr.

TIPS!
Dela in ditt hus i ett antal
”veckoytor” under sommaren.
Och till sensommaren har
du ett nymålat hus.
Det snyggaste i kvarteret.

www.yunik.se

* ej ovanpå slamfärger!

HÅRT VATTEN BLIR MJUKT!
På allmän begäran

VAT TENTEST IGEN!
,QZMS\IVITa[
I^LQ\\^I\\MV
UMTTIVST!
TZLIO  R ]V Q

Just nu!

3X[qKSIZ
NZ!"·
Normalpris: 2
85:–

Gä lle r tom 30
jun i, pr ise r ink
l. mo ms

Lördagen den 27 juni är BRAVA
här igen – många fler ville testa
sitt vatten. Ta med ett vattenprov på ca ½ dl i en väl rengjord
flaska. Utan kostnad får du uppgift om hårdhet, järn, pH.
Prata vattenkvalitet och titta
på reningsutrustning.
Mellan 09.00. och 12.00.
Vatten – vårt vanligaste
livsmedel.

RENT VATTEN HELT ENKELT…
Vi som har vatten från egen
brunn, vi har ett bra vatten, men
det är hårt, mycket hårt, dvs det
innehåller mycket kalk.
BROXETTEN är ett avhärdningssalt i tablettform som tar
bort kalcium i vattnet.

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.

www.brava.se

www.akzonobel.com
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Kulturens övärld

Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se evenemangskalendern på www.ekero.se/evenemangskalendern
Hela sommaren t o m 12/9
Fotoutställning ”Kalle Johanssons eviga
ögonblick”
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C
www.hembygd.se/stockholm/ekeromunso
Samarr: Ekerö-Munsö hemygdsförening och
Ekerö kulturnämnd
22-26/6 och 10-14/8
Sportläger
Prova på en mängd olika sporter och aktiviteter.
Kostnad: 1000-1200kr
Info & anmälan: www.bromma.kfuk-kfum.se,
08-26 27 51
Torsdagar: 25/6 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8
Sommardanser i Ekebyhovs slottspark
Dans till levande musik, entré 50 kr
vid regn inställt, lyssna på Radio Viking, 101,4
MHz för program.
Kontakt: 070-480 01 84
Arr: Kyrkans gladdansare

Ölsta Folkets Park, Färingsö
Anmälan: ann.birging@ekero.se eller
marie.jornsved@telia.com

Här blir också dans, poesi, workshops mm.
Förköpsbiljetter 300 kr via
www.katapultfestivalen.se

22-25/6
LAN
Rollspel, brädspel m.m
Anmälan & frågor: sophie.wallebo@ekero.se
www.ekero.se/bibliotek
http://ekerovarna.blankforte.se/
Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C
Samarr: Ekerövarna och Biblioteket Ekerö C

10-14 augusti
Ungdomsläger
För unga 14-16 år. Med fokus på utbildning
och ledarskap. Kostnad: 1 200 kr
Info & anmälan:
www.bromma.kfuk-kfum.se,
08-26 27 51

29/6-3/7
Fotbollsskola
För 12-14 år Avgift: 995 kr
Anmälan: www.ekeroik.se

Söndag 16/8 ca kl 21
Utomhusbio,
För program se www.evenemang.se
Ta med en skön stol och dina vänner.
Ekebyhovs slottspark, Ekerö

22-26/6
Teaterkollo
Improvisationsövningar, lek och rollspel
Kostnad: 1 200kr
Info & anmälan: www.bromma.kfuk-kfum.se,
08-26 27 51
23-26/6
En smak av
popkollo!
För tjejer 12-18 år,
fåtal platser kvar.
Kostnad: 500 kr
inkl. lunch,

15-18/8
Ishockeyläger ,Vikingahallen för 8-15 år
Avgift: 1695 kr
Anmälan: www.ekeroik.se

Lördag 22/8 kl 11-17 och kl 18-23
STENHAMRAFESTIVALEN
www.stenhamra.se

7 kl 12-02
12-02
02
Fredag 24/7
KATAPULTFESTIVALEN
usunds Marina
– musikhappening på Jungfrusunds
Marina,
Ekerö.
Johnossi, Promoe, Dundertåget
Välkända namn blandas med lokala förmågor och
rookies.

Söndag 30/8 kl 15
Familjemusikal: Snårpan och den
hemliga manicken
Ölsta Folkets park
En svängig barnmusikal,
3-9 år
Pris 100 kr/barn vuxna gratis i barns sällskap
För övriga arrangemang i Kulturens övärld gå in
på www.ekero.se/evenemang



Sommar i Ekerö Centrum
Gå runt i affärerna och se alla ﬁna sommarerbjudanden! Vila benen på någon
av våra uteserveringar och njut av något gott. Kom gärna med båten och lägg
till nere vid kanalen, uträtta dina ärenden, ta en glass och titta på båttraﬁken.
Välkommen till Ekerö Centrum!
Apotek Tidlösan ● Backsippan ● BC-lås ● Cafe Sjöboden ● Din syn – Ekerö optik
Ekerö Blomman ● Ekerö Bokhandel ● Ekerö grillen ● Ekerö Tobak ● Eurosko ● Hair & Shop
Handelsbanken ● ICA- Tappström ● Klädkammaren Magnolia ● Matskeppet Vi-butik
Mälarökyrkan ● Polisen ● Queens konditori ● Similan Thaifood ● Smultronet ● SportXtra
Swedbank ● Svensk Fastighetsförmedling ● Systembolaget ● Wiking Herrekipering
Måndag-Fredag 10-18.30. Lördag 10-15. Söndag se resp. affär
Matbutikerna & matställena har utökade öppettider

www.ekerocentrum.se
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Hanna Åhs går tredje året
på Balettakademin i Stockholm. Parallellt har hon
även gått på Lasse Kühlers
Dansskola. Sedan hösten
2006 är hon medlem i Kühlers Dance Company där
hon arbetar som dansare.
Hon vill resa och studera
dans i olika kulturer, och
även arbeta som koreograf
och regissera dansföreställningar. Hanna Åhs kommer
att använda stipendiet för
att vidareutbilda sig som
dansare i New York.
Johan Aron Hjorth har
studerat på musiklinjen
på Skinnskattebergs folkhögskola. Därefter har han
studerat ﬁlmvetenskap på
Stockholms universitet och
Birkagårdens folkhögskolas
dokumentärﬁlmutbildning.
Hans slutprodukt, ﬁlmen
”Systrar”, har bland annat visats på Kulturhuset
i Stockholm. Johan Aron
Hjorths målsättning är att
bli antagen till Dramatiska
Institutet.
Ungdomskulturstipendiet,
som är på 10 000 kronor vardera, delas ut på Katapultfestivalen 24 juli.
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Elisabeth Holmgren vill ta
udden av den högtravande
ﬁnkulturen och menar att
om man kan komma bort
från den, blir kulturen mer
lättillgänglig och välkomnande för barn.
– Om vi inte gör någonting
idag så kan vi lägga ner den
kultur som vi idag känner,
så som konserthus, operor
och i många fall museer. Det
måste ﬁnnas ett tänk när det
gäller att förnya publiken, säger Elisabeth.
För 18 år sedan ﬂyttade
hon med sin familj ut till
Mälaröarna och Svartsjö. På
Svartsjö slott fanns ingen
verksamhet då. Det kliade i
ﬁngrarna på Elisabeth, som
tidigare bland annat jobbat
för olika reklambyråer och
gjort events av olika slag.
Elisabeth träffade andra
personer som var intresserade av att fylla slottet med
professionell kultur. De star-

   

tade föreningen ”Swartsiöö
slottskultur” som senare
bytt namn till ”Helt barockt”. Den består idag av
ett tjugotal personer. Ulrika
Westerberg och Susanne
Persson är, som Elisabeth
kallar dem, föreningens musikaliska motorer.
Under en tid samarbetade
de med en koreograf där modern dans och tidig musik
möttes. Därefter köpte de in
föreställningar.
– De höll inte den kvaliteten vi ville ha. Ofta var det
otroligt professionella musiker som hade bestämt sig för
att göra en barnföreställning.
Istället för att göra det som
de var bra på, det vill säga att
spela eller sjunga, tramsade
de och berättade roliga historier, berättar Elisabeth.
De började då producera
egna föreställningar med utgångspunkten att göra det i
ett tillåtande klimat och inte
kräva att publiken skulle sitta
still i två timmar, så att barnen skulle tycka att det var
roligt.
Under många år huserade
de på Svartsjö slott. Numera
har de inte någon bestämd
plats utan rör sig både inom
och utanför kommunen. Un-

der förra året gjorde de ”helt
barockt”-föreställningar på
Ekebyhovs slott, Conﬁdencen, NK och på Kulturhuset
i Stockholm. De har också
spelat barnopera Erskinesalen i Ekerö centrum och på
en rad andra ställen.
– Barnen tycker att det är
häftiga kläder och musiken
med smattrande barockgitarrer är någonting de lätt kan ta
till sig. Jag tror inte på bevarande så att det blir musealt,
det måste vara levande, anpassat till vår tid. Det ﬁnns
ingenting som säger att du
inte kan spela barockopera
och ha hip-hopare med, säger Elisabeth.
Gamla operor, myter och
sagor handlar om rätt och fel,
ont och gott. Elisabeth menar att vi är på väg att förlora
dessa värderingar genom att
vi istället låter dataindustrin
underhålla och prägla barnen. Förutom den moraliska
aspekten menar hon också
att kulturen kan vara mycket
lönsam.
– Redan idag omsätter turistindustrin mer än bilindustrin. Kanske är det dags att
släppa greppet och gå in i att
vi kan bli ett upplevelseland.
Vi har massa arkiv med mu-
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Inspirationen kom från festivalen ”ung in the park” som
ägde rum på Ekerö sommaren 2008. Det var en liten
festival med lokala band arrangerad av Ekerö festival
och arrangemang, Ekerö
kommun, Studiefrämjandet
Mälaröarna och Ungdom
mot rasism.
Utifrån den bildades föreningen festivalverket.
– Vi hade en arrangörsutbildning under hösten och

  

   varit att
de ville fortsätta med idén
”ung in the park” fast i större
omfattning. De ville göra en
”riktig festival” som folk betalar för att åka till och som
blir etablerad och känd. De
har blivit tvungna att dra ned
på ursprungsidéerna inför
årets festival då det har varit
lite svårt att få sponsorer.
– Det har börjat gå bättre
nu och vi har funnit samarbetspartners. Vi satsar större

att de fått mycket indikationer på att unga tjejer mår
dåligt. Vad exakt det blir vet
de inte ännu, allt handlar
om hur mycket pengar de
får.
Kulturstipendiet tilldelas
också konstnären Nils Ekwall. Stipendiet delades ut
på Bokskogskonserten den
13 juni.


 

kommande år, en tredagarsfestival är vårt mål, säger
Amanda Birging.
   är också ”att aktivera och engagera unga
människor för att skapa en
god och kreativ ungdomsmiljö, en positiv utveckling
och kanalisera ungdomars
handlingskraft och verka
för ungdomars engagemang
inom kulturlivet samt att
tillvarata den initiativkraft
och företagsamhet som ﬁnns
hos ungdomarna”.
Musik, dans, poesi, workshops blir det när Katapultfestivalen äger rum 24 juli.


– Det var en helt perfekt timing när solen började skina
på eftermiddagen efter att
det hade varit dåligt väder
i ﬂera dagar, berättar Oscar
Briland, ordförande i föreningen Ekerö festival och arrangemang (EFA) som stod
som arrangör.

Under eftermiddagen var
portarna öppna för ungdomar upp till tretton år och
framåt kvällen var det de äldre ungdomarnas tur att inta
festivalområdet.
uppvisningar
och konserter var i full gång
mellan tre på eftermiddagen
och midnatt. Bland annat
spelade ﬂera lokala band,
Ekeröbaserade dansgruppen
Baylar hade dansuppvisningar och Ekerö bikepark
showade med cyklar.
EFA, som arrangerat skolavslutningsfestivaler, livebandspelningar och discon

  

i samarbete med fritidsgårdarna och kommunen sedan
2006, består av ett gäng entusiastiska personer med Oscar
Briland i spetsen.
– Vi vill ordna ett drogfritt
alternativ för ungdomarna,
där det ﬁnns något för alla,
i samband med skolavslutningen. Vi hoppas på att få hit
dem som är lite yngre idag, så
att detta blir ett självklart val
för dem när de så småningom
slutar nian, säger han.

(



 !  ,"$")#$

'% ##$&# "
efter det bildade vi föreningen, berättar Amanda Birging
som är en av de aktiva.
De är femton stycken i
styrelsen och cirka 20 till 25
personer som jobbar aktivt.

sik från förr som är bevarad
från hela världen här i Sverige, vi har tre 1700-talsteatrar,
vi har fantastiska historiska
miljöer. Om vi fyller dessa
med bra events, då är det
faktiskt business också, säger
Elisabeth. Ekonomi är också
en av hennes huvuduppgifter i föreningen. Nu söker
hon pengar för ett projekt av,
med och för ﬂickor. Detta för
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Under kollodagarna får tjejerna prova på att spela olika
instrument, sjunga, bilda
band, skriva låtar och slutligen göra en livespelning inför publik.
– Det här kan vara ett sätt
för tjejer att skaffa sig ett
bättre självförtroende, säger
Marie Jörnsved, som är initiativtagare.

– De kan också lära sig att ta
plats och gå utanför ramarna för vad tjejer ”ska” göra.
Dessutom lär de sig att samspela genom att de är ett band
och naturligtvis lär de sig att
musicera, fyller Ann Birging,
ungdomscoach på Ekerö
kommun, i.
Det ursprungliga Popkollo
startade i Hultsfred 2003
efter en idé av artisten Marit Bergman. Hon kände sig
ensam som tjej i musikbranschen och ville hitta ett sätt
att inspirera unga tjejer till
att bilda band och ägna sig åt
musik.
Idag arrangeras Popkollo
på åtta platser runtom i landet och på ännu ett antal or

ter, den lite mindre varianten
”En smak av Popkollo”.
Marie Jörnsved, som arbetar helt ideellt med projektet,
brinner av entusiasm för att
skapa aktiviteter för kommunens ungdomar, som både
hon och Ann Birging tycker
är en eftersatt grupp.
– Men nu har vi startat ett
samarbete med kommunen
och skolorna vilket förhoppningsvis kan leda vidare till
många bra aktiviteter, konstaterar Marie Jörnsved.
– Drömmen är ett riktigt
Popkollo. Faller det här väl
ut kan det förhoppningsvis
bli ett längre fram, säger Ann
Birging.
(



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!

C

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
31 juli 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
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Trevlig
sommar!
Byggvaror i Ekerö Centrum
”Allt för ditt bygge”
   s   
tappsundssag@telia.com

ÖPPET I SOMMAR
tisdag-söndag 11-17
konstutställning i galleriet
www.hantverksstallet.se

Ekerö
Vårdcentral

Toy & Tøy
Leksaker

Roger med personal

Träkvista torg
Öppet
hela sommaren!
560 302 60
www.toytoy.se

Tel. 560 304 54

Tel: 560 243 23

3EMESTERSTËNGT V  

Sven, Marie-Louise,
Gerry och Ronny

Agneta, Uffe,
Nisse, Christer,
Göran och Mattias

Anders eller Micke
08-560 422 38
www.lemag.se

Träkvista
Träkvista
Anna och Anette

Peo Leopoldsson
med Personal

Arne, Christina
och Henrik

Skå
Willy och Agneta
med personal
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an tyckte att de centrala slättområdena påminde
om stora pannkakor. Men här finns också en
historisk helhetsmiljö som är mer än 2 000 år
gammal. Det går ännu att spåra gamla vägnät och
gårdar. Överallt kryllar det av fornlämningar som ger oss kunskaper från stenåldern och framåt. På 1700- och 1800-talen skiftades
byarna, gårdarna flyttades ut och blev större. Det var också då
som de storskaliga åkermarkerna utvecklades, pannkakorna.
Många har besjungit Lovöns vackra kulturlandskap. Belllman
är en av dem. En annan är författaren John Nihlén. I sin bok Slottet och ön från 1963 beskriver han hur det är att vandra i historien
och nuet på samma gång.
– Allt ligger så nära, man har det inpå livet.
Norra Lovö är mer kuperad än den södra. Här finns de lite
vilda skogarna, äldre gårdar och fina gamla torp. Utmärkande för
hela ön är de små slingriga vägarna som binder ihop bebyggelsen.
– Goda makter har hållit sin hand över Lovö – måtte dess
kraft räcka länge. Vi har inte råd att mista denna oas av skönhet
och kultur, inbäddad i ett friskt nutidsland, skriver John Nihlén
och ber samtidigt en stilla bön...
Nyligen letade jag upp Lindöbro, den lilla stenbron som en gång
förenade Lovön med Lindön. Det var
Lovisa Ulrika som året innan hon blev
drottning lät bygga en landsväg mellan
Tappström och Drottningholm med
bank och bro över det igenväxande
sundet. Året var 1750. Och visst hittar
jag bron även om den gömmer sig
bakom tät växtlighet. Järnräckena har
rostat sönder och hänger kroknade
på ömse sidor av vägbanken. Jag viker
undan slyn och kanar ner i den leriga
jorden. Själva vattenfåran är bara någon
meter bred.
Det är precis som John Nihlén beskriver det. Historia och nutid flyter ihop och den gamla landsvägen är länken. Runt hörnet
finns bondens odlingslandskap med åkerholmar och beteshagar,
järnåldersgravfält, den märkliga runhällen vid Edeby gård och
platsen för den omtalade isstacken vid Fiskarfjärden.
– Lovö är unikt i Stockholmsområdet, skriver Stockholms
läns museum i sin analys av öns kulturmiljö.
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rdet unikt används flitigt i rapporten. Och när något anses unikt, då är det väl också omistligt?
Du som läser det här undrar förstås om detta är ett
inlägg i debatten om Förbifart Stockholm. Såklart
det är, men framförallt en trött undran. Varför måste ett så värdefullt historiskt kulturlandskap offras för en trafiklösning som
kommer att vara omodern innan den byggs? Ekerö behöver en
ny och bredare tillfartsväg. Det är vi alla ense om. Men Förbifarten löser inte Ekerös trafikproblem, även om många tycks tro
det. Vem lyckas slå hål på den myten?
Den bredare vägen behöver vi nu, inte i kölvattnet efter Förbifarten – ett bygge som beräknas vara klart omkring 2020.
Att bli kallad pannkaka är ju ingenting mot att få sin hembygd söndertrasad. Själv tar jag långa promenader på Lovö så
ofta jag kan. När de enorma trafikrondellerna är på plats, när
nerfarten till tunnlarna ligger som öppna sår i landskapet, när jag
inte längre kan se Lovös natur på grund av de höga vägbankarna,
när naturen är skövlad och djuren har flytt – ja, då ska jag minnas
Lovö som det en gång var.

Ekerö
Lars och Carita
med personal

Tel. 560 47 111

nyheter

MÄLARÖARNAS
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Semesterstängt vecka 30-31
Johan, Robin, Peter, Marcus och Lasse

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

Vi syns igen
i spalterna
den 17 augusti
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Välkommen
till oss i
Skå kyrkby

d

Mälarö Djur & Fritid och Mälarö Jakt
Din och dina husdjurs butik på Mälaröarna
Hos oss finner du ett heltäckande fodersortiment
för dina husdjur och ett brett utbud av tillbehör
* Mängder av fritidskläder och ryttartillbehör
* Allt för hästen - foder och tillbehör
Även hö, halm, spån, stallartiklar och stängsel
* Foder och lantbruk för höns och får
* För jägaren finns allt för jakt, även vapen och ammunition

Succé för vårt nya hästfoder!
Ett högkvalitativt komplett foderprogram med pellets,
müsli och mineraler. Nu även havrefri müsli!

Så här hittar du till oss!
sselby
Skå
kyrkby

Skå
kyrka

Telefon 560 250 20
Skå Kyrkby 179 75 SKÅ
www.spannfod.se

ÖPPET:
Mån-fre 10-18, tors 10-19, lör 10-14
Semesterstängt v 29 & 30 (13/7-25/7)
Lördagsstängt från Midsommar
t.o.m. 8/8 2009
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TREVLIG SOMMAR!

Se till att du har foder hemma

Va
klä
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Leva vikingaliv på Birka
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Från och med i sommar kan
äventyrslystna familjer leva
vikingaliv i autentisk miljö på
Birka. I världsarvets rekonstruerade vikingakvarter kan barn
och vuxna prova på tusen år
gammalt hantverk och sova i
vikingahus på vassmadrass.
Det är med spänd förväntan och en
rejäl packning som jag och min familj kliver i land på Björkö en ganska kylig dag i början av juni, för att
delta i Strömma kanalbolags nya
satsning på vikingaövernattningar
för familjer. Gosedjuren är med, liksom sovsäckar, böcker om barnen
Hedenhös och ett reservpaket med
pannkakor. Vi upptäcker dock snart

att det vi erbjuds att ta del av under
vår vistelse i svunnen tid räcker gott
och väl, både när det gäller mat och
förströelse.
;\k [ia\i `ek\ de^X minuter
innan vi alla är iklädda tidsenliga
kläder och barnen far raskt iväg med
mantlarna svepande i vinden. Upp
och ner över gravkullarna rusar de
medan guiden Soﬁa Holmer visar
runt och berättar om historiens
vingslag.
– Detta var en av de större handelsstäderna mellan år 750 och 950.
Här strålade vikingarna samman efter sina turer neråt Europa och bytte
pälsverk och järn mot kryddor och
siden.

¢¢ =8BK89@IB8F:?M@B@E>8I
>> Arkeologerna har vid utgrävningar hittat över sju ton
djurben, i sophögar, bara på ett litet område på Birka.
>> Idag används modern teknik, som till exempel georadar, som komplement till sedvanlig arkeologi, för att
visa föremål som finns under markytan.
>> Vikingarna kallade inte sig själva vikingar, men
företog sig ”att gå i viking”.
>> Utställningen ”Forskning pågår” är ny för i år och
har skapats i samarbete med barnen på Munsö skola.

Sökes – Driftsansvarig
till Ekebyhovsbacken
Vi söker en driftsansvarig till Ekebyhovsbacken på Ekerö
i Stockholm. Anläggningen ägs och drivs av Mälaröarnas
Alpina Skidklubb och innefattar två liftar och 4 nerfarter,
ett modernt snöläggningssystem, erforderlig maskinpark,
flera byggnader samt café Sjötuna.
Du kommer att ansvara för drift, underhåll och personal
under vintersäsong.
Vi är villiga att diskutera i vilken form driften ska utföras,
i driftsbolag eller som anställd. Därtill ser vi stora möjligheter för driftsansvarig att utveckla verksamheten och anläggningen både under och utanför ”vintersäsong”. Vi tror att
rätt person har erfarenhet av arbete i en skidanläggning eller
liknande verksamhet. Den vi söker skall vara ansvarsfull,
initiativrik och ha en serviceinriktad personlighet.
Läs mer om anläggningen på www.ekebyhovsbacken.se
och om klubben på www.maskalpin.se
Svar eller frågor till Tom Rapaport eller 0707-328 009.
Vi vill ha din intresseanmälan senast 31 augusti 2009.





=fkf1Cf9Zbc`e[\i

Utgrävningar av boplatser och några
av de 3000 gravarna som ﬁnns på
ön gör att vi kan ana oss till att de
uppskattningsvis 1000 personer
som bodde här innan handelsstaden
övergavs av okänd anledning, levde
under ganska sparsamma och hårda
förhållanden med våra mått mätt.
?i [pibX[\j XjX^l[XieX ända
tills munken Ansgar steg iland år i
början av 800-talet och påbörjade
sitt arbete med att försöka kristna
hedningarna. Och som av en händelse kommer fyra korpar farande
över våra huvuden när Soﬁa berättar
om detta och vi blir alla lite tagna.
De kraxar högt och försvinner lika
snabbt som de dök upp, men känslan av att ha varit med om något
ovanligt dröjer sig kvar.
– Det måste ha varit Odens korpar
Hugin och Munin och deras brorsor,
säger Soﬁa med ett skratt.
När vi anländer till det vikingakvarter som byggts upp av elever från
Högskolan på Gotland, har grannvikingen Johan Lindén, som står
till vårt förfogande under vistelsen,
tänt en lägereld i kvarterets samlingsplats. Inne i hyddan som ska bli
vår bostad för natten brinner ännu
en eld för att sprida värme.
Vi tillbringar några timmar med
hushållssysslor, långt ifrån elek-

triska spishällar och aluminiumkastruller. Under tiden rotsakerna
och köttet kokar i kittlar över elden
berättar Johan om en upptäckt som
han anser vara av minst lika stor betydelse, som det var att människan
lärde sig behärska elden.
– Titta på era kläder, uppmanar
han barnen, och se vad de är gjorda
av. Den som kom på att göra tråd
och tyg gjorde verkligen en viktig
upptäckt.
En korg full med ull utgör rekvisita och Johan tar oss med på en
historisk resa när han beskriver hur
man gjorde kläder på vikingatiden
och att de kunde vara en statussymbol redan då. Barnen får själva prova
att tvinna en tråd av ull, som så småningom blir till en repstump.
Det kvackar till bakom ryggen
och en and spatserar in i gemenskapen. Helt orädd vandrar den runt
och mumsar i sig brödsmulor och
annat som vi delar med oss av och
gör ytterligare lite till för att skapa
en känsla av att vi faktiskt beﬁnner
oss nära naturen och i en annan
tidsepok.
Ändå handlar mycket av de här
återskapade vikingatida miljöerna
om antaganden och tolkningar av
de fynd man funnit vid utgrävningar och i ledtrådar från bevarade
skrifter. Ingen vet egentligen om
det var så här husen såg ut och om
verktygen användes på de sätt som
vi antar.
Af_Xe# jfd k`cc mXi[X^j går un-

der benämningen ”Johan Viking”,
är anlitad för att vara guide till de
familjer som väljer att övernatta i
vikingakvarteret. Han tillbringar
en stor del av sin tid i vikingamiljö,
både i arbetet och på sin fritid. Och
inte nog med att han har hår och
skägg som för tankarna till svunna
tider, även de kläder han bär till vardags har en vikingatida anknytning.
Det som startade som ett historiskt
intresse, har så småningom kommit
att bli både en hobby och inkomst-
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källa. Det han inte vet om vikingatiden är inte värt att veta, men han
går bet och ber om betänketid när
sjuåringen ställer den svåraste fråga
han fått:
– Vad är du sämst på när det gäller
vikingatiden?
Barnen har verkligen anammat
den här situationen med glädje och
entusiasm. Att leka kurragömma
bland trähusen är ett äventyr som
räcker länge och när solen börjar
sänka sig bakom Ansgarskorset och
vi sitter samlade runt lägerelden
kommer femåringen till en stor insikt:
– Vi kan faktiskt inte gå in och
titta på TV, säger han med ett förvånansvärt belåtet leende.
istället falna och så småningom
blåser vi ut det sista stearinljuset
i huset. Barnen somnar ovaggade
långt innan vi vuxna kryper ner på
de väggfasta bäddarna, som täckts
med ett tjockt lager vass. Vi är glada
att vi tog med oss våra sovsäckar
och en extra ﬁlt, för temperaturen
kryper under tio grader under natten. Med historier om Nagelfare på
väg mot Ragnarrök och getingpärlor som hittats på botten av gravar
snurrande i tankarna och doften av
ull på händerna vaggas vi in i drömmen. Jag är inte säker, men kanske är
det ett årtag och ljudet av en båt som
sakta glider fram över vattnet, som
jag hör strax innan jag somnar…
Eim`mXbeXi`fkkXe har Johan re-

dan tänt en eld och vattnet börjat
bubbla i kitteln. Lådan med förströelse, som vi fått med oss på vår tidsresa, har vi inte hunnit undersöka
men jag kikar hastigt i den och ser
att där ﬁnns både kubb och brädspel, likväl som en liten tovad säl att
krama, för den som inte tagit med
sig ett eget gosedjur.
Vid frukosten, som består av ägg,
bröd, smör och färskost får vi svar
på frågan som sjuåringen ställde till
Johan kvällen innan, om vad han
är sämst på när det gäller vikingatiden. Det är med ett visst motstånd
i rösten han till sist klämmer fram
svaret:
– Jag är nog sämst på samma sak
som många av oss som lever så här.
Det är att säga: ”det kanske inte var
så här vikingarna hade det”

CF9v:BC@E;<I

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

Vi på Mäklarhuset Ekerö
önskar alla en trevlig sommar!

PLANERAR DU ATT SÄLJA TILL HÖSTEN?
+ONTAKTA OSS SÍ FÚRBEREDER VI FÚRSËLJNINGEN &OTOGRAFERING
PROSPEKT UPPLËGG n ALLT 6I LËGGER OSS I STARTGROPARNA OCH SËTTER
FULL FART NËR MARKNADEN ËR REDO 6I KALLAR DET v34!24+,!2v OCH
DET KOSTAR DIG INGET EXTRA NËR DU SËLJER VIA OSS PÍ -ËKLARHUSET

08-560 446 63 |

EKERO MAKLARHUSETSE | WWWMAKLARHUSETSE

Bygdens
elleverantör
i 9 decennier

Ring 560 383 00
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Michelin • Continental
• Nokian

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

Fastighet gränsar
delvisutsikt
mot naturreservat.
stallet
ﬁnns uteridFantastiskt
läge med
över MälarenUtanför
vid Södra
Bonavik.
Charmigt
hus frånmed
1910-talet
med
äldre
bana, 5 boxplatser
möjlighet
att rum
utökai till
ﬂer.stil.
Tomten
gränsar
Endast ca
40 minmot
frånnaturreservat.
Brommaplan. Ca 30 min från
Brommaplan. Pris 2.750.000 kr/bud
FÖR VISNING KONTAKTA MÄKLAREN:

FÖR VISNING KONTAKTA MÄKLAREN
Bengt Aresik 08-599 05 220
Bengt Aresik 08-599 05 220
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Sommarpriser Stora Blå!

Däckspecialisten!

HÄSTGÅRD BONAVIK
SJÖTOMT
MED EGEN BRYGGA
Charmig hästgård från sekelskiftet med ﬂera kakelugnar och vedspis.
OCH
SANDSTRAND
Nära Mälaren
och med servitut att ansöka om att anlägga egen brygga.
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ISO/IEC 17020 (C)

ROSENMETODEN
Yvonne Axelsson, rosenterapeut, har öppnat praktik
på ny adress: Klockarvägen 9 i Sundby
För information och bokning: tel. 070-560 15 45
VÄLKOMMEN!
Medlem av Rosenmetodens Yrkesförbund i Sverige
www.rosenmetoden.se

Ansiktsbehandling klassisk 390.- (ord.550.-)
Frans & brynfärg 200.- (ord.300.-)
Benvax½ 200.- Bikinivax 150.- Fotvård 320.Mini Manikyr; herrmanikyr 100.- (ord. 250.-)
Nagelförlängning i gelé 550.- (ord. 750.-)
LASHbeLONG fransförlängning 550.- (ord. 850.-)
Manikyr klassisk, fransk 300 Gäller t.o.m 15 Augusti
Telefon: 560 406 00 www.salongstorabla.se

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.

50
0
kr/kg*

FÄRSKPOTATIS
Klass 1, Sverige

90
19
kr/ask

JORDGUBBAR

Sverige

40

ENERIDRYCK
Monster, 500ml

Oxﬁlé 189kr/kg. Fryst, Uruguay.
Kyckling hel 18,90/kg. Lagerbergs fryst.
Grillad Kyckling 29,90/st. Guldfågeln.

VISPGRÄDDE
3 dl, Arla

Marabou, 200gr

90
16
+pant

00

90
12
kr/kg

TOMATER

ÖL

Ost, gouda 49kr/kg. Holland.
Lotus Toapapper 89kr. Hel bal 64 rullar
Dill i kruka 13,90/st. Ekologisk, Sverige.

90
12
kr/kg

ISBERGSSALLAD

Sverige

Soﬁero, 6-pack, 2,8%

2000

35

00

CHOKLAD

Godisprinsen

3 st

90
48
kr/kg

NÖTFÄRS

LÖSGODIS

500g

3 st

2 st

90
4
kr/hg

Sverige

Gräslök i kruka 13,90/st. Ekologisk, Sverige.
Svensk Gurka 12,90/kg.
Fiskgratäng räk-& dillsås / Dill 29,90/st.
Findus 600g Djupfryst

Matskeppet, Mälarö Torg 5,178 30 EKERÖ, Telefon 560 388 60. Öppettider: Måndag - Fredag 9-20, Lördag - Söndag 10-19.
Erbjudandet gäller t.o.m. 29 juni eller så långt lagret räcker. * Handla för 100:- och du köper färsk potatis för endast 50 öre/kg. Max 2kg hushåll/köptillfällen

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA TELEFON 08-807600
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
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Alla har rätt till en bostad – det är ett av fundamenten vårt samhälle vilar på. Och vi har alla ett ansvar för att ingen ska behöva
vara hemlös. Det gäller inte minst oss fastighetsmäklare, som
lever på att förmedla bostäder.
Gatutidningen Situation Sthlm har sedan 1995 gett hemlösa
både rehabilitering, självkänsla och en inkomst, och idag har
tidningen över 400 registrerade tidningsförsäljare. Situation
Sthlm bedriver en verksamhet som bygger på att försäljaren tar
ett eget ansvar och blir delaktig i samhället på samma villkor
som alla andra.

 

      



Trevlig, tillbyggd 1-plansvilla i soligt sjönära läge på natursköna Adelsö. 3 sovrum, ljust och
charmigt kök med takhöjd upp till nock samt fina sällskapsytor. Rejäl veranda. Stora delar av
huset är ytskiktsrenoverat under senare år. Lummig och fin trädgård. Garage och carport.
Gångavstånd till bad- och båtliv, Adelsö krog och dagis. Ett naturnära boende med livskvalité.
PRIS: 2 250 000 KR/BUD BOAREA: CA 145 KVM ANTAL RUM: 4 BYGGÅR: 1973 TOMTAREA: CA 1 208 KVM
ADRESS: BRUKSKOGSVÄGEN 2 VISAS: RING FÖR INFORMATION OCH VISNING

Situation Sthlms arbete är inte välgörenhet – och att vi väljer att
stötta dem är inte heller välgörenhet, det är vårt sätt att betala
tillbaka till samhället. Därför ger SkandiaMäklarna i
Västerort/Mälaröarna 2 500 kronor till Situation Sthlm för varje
bostad våra fastighetsmäklare säljer under årets tredje kvartal.
Läs mer om vårt samarbete med Situation Sthlm på
www.skandiamaklarna.se/bromma

            

SkandiaMäklarna
Bromma, Västerort, Mälaröarna,
Brommaplan 403. Tel 08-80 76 00.

Mycket vacker, välkomnande villa med genomtänkt planlösning. Vardagsrum med dubbeldörrar
ut mot rejäl uteplats i S/V-läge. Funktionellt, trivsamt kök med hög standard. Ljuset strömmar
genom fina fönster av olika karaktär och storlek i hela huset. 4 sovrum och allrum på övre plan.
Nära bad- och båtliv med egen bryggplats, skogs- och ängsmark. Bra kommunikationer. Carport.
PRIS: 4 975 000 KR/BUD BOAREA: CA 171 ANTAL RUM: 7 ROK BYGGÅR: 2000 TOMTAREA: CA 1 663 KVM
ADRESS: HAGARINGEN 9 VISAS: RING FÖR INFORMATION OCH VISNING
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agen (2008:962) om
valfrihetssystem trädde
i kraft 2009-01-01. Med
valfrihetssystem enligt
denna lag avses ett förfarande där
den enskilde har rätt att välja den
leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande
myndighet godkänt och tecknat
avtal med. Äldre och handikappad
inom Ekerös omsorg har alltså rätt
att välja mellan olika alternativ.
Den här rätten att påverka och
fritt välja vård och omsorg måste
ses som ett framsteg och bidra
till en mångfald och därigenom
skapa en positiv utveckling av
verksamheten. Konkurrens inom
denna typ av verksamhet behöver
inte betyda med automatik en
försämrad kvalitet inom äldre- och
handikappomsorgen. Tvärtom kan
det leda till förbättrad kvalitet och
skapa en god grund för en mångfald av professionella utförare
samt säkerställa en bra kvalitet.
Konkurrenssituationen kan till
och med förbättra kvaliteten inom
kommunens egen organisation.
Att samhällets skattefinansierade
välfärdstjänster alltid måste bedrivas i offentlig regi är en myt som
ofta odlas i debatten.

I\[Xbk`fe\e]iY\$
_cc\ij`^ikk\eXkk
Xm^iXmX[jfdcdgXi
j`^jfd`eje[Xi\fZ_
m\eXkkbfikX`ec^$
^\e%

D<E8KKFI<J<IM<I8K och utan
analys införa valfrihetssystemet i
Ekerö kommun är dumdristigt. Här
finns många punkter som måste
ändras och tillämpningen klargöras.

=fbljkXilgg_^Xb$
kl\ccX[\YXkkde\e
jfdbim\ic`k\jkii\
lkipdd\fZ_d\i
XeXcpjemX[jfd
ipdjg`eje[Xij`[Xe%
Jbi`me[j\]]\bk`mk
jfddac`^k#_^jk
*,''k\Zb\e`ebclj`m\
YcXebjk\^%

Det finns många risker i systemet
att valfrisystemet blir en valfrihet
för entreprenörerna och inte en
valfrihet på ekeröbornas villkor. Jag
skall här peka på några förhållanden
som måste beaktas innan systemet
införs.

entreprenörerna. Att utförarna ska
kunna erbjuda tilläggstjänster mot
särskild avgift innebär att offentliga
och privata pengar blandas, och
att det uppstår serviceskillnader
mellan brukarna beroende på hur
mycket pengar de har i plånboken
och inte utifrån deras servicebehov.

Erfarenheter från vissa kommuner har visat att systemet skapat
*. Systemet innebär att Ekerö
allvarliga problem och inneburit att
kommun blir tvungen att tilett fåtal multinationella vårdkonlåta vårdföretag att etablera sig
där de finner det mest lönsamt
cerner tagit över på bekostnad av de
mindre aktörerna. Personaldrivna,
utan hänsyn till vårdbehovet.
Ersättningsmodeller måste upprätkooperativ och andra småföretag
måste ges möjligheter att hävda
tas som är neutrala mellan olika
sig i konkurrensen mot de stora
utförare.
drakarna som är
internationella
+% Ansvariga poli%%%\emXc]i`_\k
vårdbolag. Vi måste
tiker måste utbildas
]i\eki\$
styra mot kvalitet
och ha kunskaper om
med certifiering för
gi\ei\ieXfZ_ kvalitetscertifiering,
utförarna och lägsta
verksamhetsuppfölj`ek\\emXc]i`_\k ning och utvärderingspris inte får avgöra
g\b\iYfieXj instrument. Denna
upphandlingen.
Neutrala ersättkunskap är särskilt vikm`ccbfi%
ningstaxor mellan
tigt i en konkurrensolika utförare
situation men också
måste utarbetas. Ekerö kommun
när omsorgsverksamheten i komhar det fulla ansvaret för kvaliteten.
munal regi alltid måste finnas för att
Härav följer att kvalitetskrav måste
säkerställa rättslagstiftningen på det
upprättas och att dessa utgör grunsociala området och för att möjligden för löpande uppföljning och
göra en valfrihet.
utvärdering.
,% En grundläggande tanke bakom
systemet är att genom ett enkelt
)% Vård och omsorg som finanupphandlingsförfarande ska nya
sieras med skattemedel måste med
entreprenörer på ett enkelt sätt ges
nödvändighet styras efter behov
och inte utifrån lönsamheten för
tillträde till valfrihetssystemet. En
(%

TACK!
ÖPPET
Må-fr kl 12-22, lö kl 12-22, sö kl 12-21
(Köket stänger 1 timme tidigare)

GRILLKVÄLL
vid Mälarens strand, tisdagar 23/6-11/8
Restaurangen serverar à la carte 12-17
Grillning kl 18-21, boka bord i tid!

PUB-AFTON
Fredagar 26/6-14/8 spelning kl 21-01
(Åldersgräns 20 år)
8/8 & 29/8 serveras reducerad meny
i puben kl 12-21
10/8-30/8
Vardagar kl 17-22
Lördagar kl 12-22
Söndagar kl 12-21
Bröllop, Festvåning, Företagsfester, Catering,
Vandrarhem m.m.

Tel 560 230 70

www.rastaholm.nu

Ekerö kommun vill framföra ett
stort tack till sponsorer,
föreningar och organisationer
för stöd och hjälp i samband
med firandet av De Gamlas Dag
den 5 juni.
Ett speciellt stort och varmt tack
till Mälarökyrkan.
Vi tackar
ICA Tappström
Gustavshill Handelsträdgård AB
Frukt och Gröntkompaniet i
Stockholm AB
Interflora Ekerö centrum
R.Vibergs blommor
Färingsö Lions
Väntjänst
Röda Korset
Hembygdsföreningarna
Österås Gård

bärande princip sägs vara att ett fåtal
minimikrav ska räcka. Jag menar att
det är en förutsättning för att införa
systemet att utförarna uppfyller
kvalitetskraven. Dessa kvalitetskrav
skall vara bland annat;
● Formella och kommersiella krav.
T ex finansiell och ekonomisk
ställning. Avtal inkl basuppdragets
innehåll, arbetsgivaransvar, kollektivavtal, samverkan, arbetsmiljö,
tvisthantering m.m.

● Krav på individ- och verksamhetsnivå. Detta för att kunna säkerställa dels att utföraren arbetar för
kvalitet på övergripande verksamhetsnivå, dels att personalen följer
kvalitetskrav och kompetenskrav,
men också för hela kommunen
gemensamma värdegrunder i arbetet med brukare.

● Krav för service- respektive
omvårdnadsinsatser där omvårdnadsinsatser kräver fler kvalitetskrav (bland annat kompetenskrav)
än vad serviceinsatser kräver.
Om man kallar detta för ett fåtal
minimikrav så är det ok för mig.

Jk`^DXibcle[
D`cagXik`\kgDcXiXieX

Bli en nöjd
IVT kund du också

Kommunhusets
öppettider i sommar
Öppettider för kommunhusets
växel och reception under
sommaren veckorna 27-32 är:
08.00-16.00

Måndag-fredag

Tiderna gäller från och med
måndagen 29 juni till och med
fredag den 7 augusti
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

Bra för miljön

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Nöjd-Kund-Garanti

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet

Glad sommar!
önskar

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

www.ivt.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

AT T BE
ESÖK A OSS INN A N SEMESTERN

24 delar
90 delar

Hylsnyckelsats

Hylsnyckelsats

Fritid TL 110 Ah

1625:Art.nr K 9000 P

895:Art.nr K 2414 P

Art.nr 8130100003101

1595:-

Marin-hobby 75 Ah
Bilnavigation

3995:Art.nr MMC MAP780

795:-

Art.nr 812071000 A543

Dräger alkotestare

Härlig
ﬂeeceﬁlt utan
extra kostnad
när du köper
en alkotestare

Nytt golv på ett litet klick
Marmoleum Click är linoleumplattor som du enkelt
klickar ihop. Plattorna är tillberkade av naturprodukter
och ﬁnns i så många färger att du kan mixa och matcha
fram dina egna favoritkombinationer.

Kylbox 12 volt

Välkommen in till Colorama Ekerö Färglager och se vilka
möjligheter som ﬁnns.

Art.nr 8EK 741 090 021

599:-

Kul att designa. Lätt att lägga.

Gäller under perioden 16/6– 31/7

!
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3799:Art.nr KI DXX0110

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

Ulvsundav. 142 (vid Kakeldax), tel: 564 352 80
Öppet: mån–tor 7.30–17.30, fre 7.30–17, lör 10–14
www.autoexperten.se/bromma
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Har vi blivit ”vilseledda”?
Ekerö har fått en ny sotare,
Ventilation och Sotningstjänst
i Norden AB. Vår gamla,
Ekeröbaserade, sotare blev
”slagna” i upphandlingen.
Jag, och säkert ﬂera med mig, ville
ha kvar Ubbe och hans gäng. Därför
skickade jag in en dispensansökan till
Södertörns Brandförsvarsförbund
(SBF) med önskan om detta. I maj
ﬁck jag ett brev från SBF där det bland
annat stod att läsa:
”Vi tror att den information som
du har fått tillsammans med blanketten för dispensansökan kan ha varit
vilseledande. Vi vill därför att du
hör av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan innan den 30 juni
och bekräftar din ansökan. Om du
inte hör av dig kommer sotningen
i fortsättningen att utföras av den
nya entreprenören Ventilation och
Sotningstjänst i Norden AB”.
Brevet, som var undertecknat
av SBF:s administrative chef Peter
Juhlin, föranledde mig att 1/6 maila
följande två frågor till honom:
1. På vilket sätt tror ni att blanketten för dispensansökan ”kan ha varit
vilseledande”?
2. På vilken formell grund anser ni
att den ansökan ni fått inte är korrekt
och giltig och av den anledningen
behöver bekräftas?
Via mail svarar Juhlin på första
frågan: ”På grund av att vi fått många
samtal från Ekeröbor som har frågat
vad det som ska göras”
På andra frågan: ”Vi har inte sagt
att den är ogiltig eller inkorrekt. Men

när det gäller en dispensansökan så
behandlas den av mig och jag ska
förvissa mig om att man är klar på
vad som gäller. Dessutom har många
ansökningar kommit till oss utan att
bli ankomststämplade och diarieförda så vi måste kontrollera att de är
korrekta”.
Jaha, Juhlin har i sig rätt när han
skriver att de inte sagt att ansökningarna är inkorrekta. Men samtidigt
skriver han att de ”måste kontrollera
att de är korrekta”, underförstått att
de inte är det. Sedan har man uppenbarligen slarvat med ankomststämpling och diarieföring. Borde SBF inte
ärligt ha tillstått det i sitt brev istället
för att skriva att dispensansökan varit
vilseledande?
Det ligger nära till hands att se
andra syften bakom brevet än de
som beskrivits ovan. Kan anledningen vara att SBF går Ventilation
och Sotningstjänst i Norden AB:s
ärenden, för att få så många uppdrag
som möjligt och därigenom blockera Ubbe och hans gäng? I så fall bör
SBF fundera på om det är förenligt
med deras roll. Kan SBF kräva att
man bekräftar en ansökan baserat på
lögnen att den information vi fått
varit ”vilseledande” när det egentliga
skälet är ett annat? Kan SBF överhuvudtaget kräva en bekräftelse på
något som uppenbarligen är korrekt?
Jag tycker inte det.
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Det är med viss förvåning man
läser det brev som Södertörns
Brandförsvar skickar ut till oss som
valt Ekerö Sotningsdistrikt som
leverantör av sotning.
Man undrar, med vilken rätt Peter
Juhlin administrativ chef för Södertörns Brandförsvar säger upp ett
skriftligt avtal mellan mig och Ekerö
Sotningsdistrikt? Även om Peter
Juhlin vill värna om mina kostnader
och anser att min åsikt om service och
relationer saknar betydelse, så tvivlar jag på det juridiskt riktiga i detta.
Min personliga uppfattning är att
Södertörns Brandförsvars agerande
borde prövas juridiskt och är det inte
olagligt, så ser jag det fortfarande som
djupt omoraliskt. Vem vill välja en
leverantör utan lokal anknytning
(Ventilation och Sotningstjänst i
Norden AB) som så klart favoriseras
av den myndighet som opartiskt är satt
att sköta upphandlingen (Södertörns
Brandförsvar)? Av vilken orsak skickar
Södertörns Brandförsvar ut detta
brev? Agerandet är lätt att ifrågasätta,
och min uppfattning är fortfarande
att det är värt att betala de futtiga
kronor som skilde mellan anbuden för
att få behålla en väl etablerad och fungerande verksamhet på våra öar.
Slutligen skulle det ha varit trevligt
med ett färdigfrankerat kuvert nu när
man kräver ett svar på en fråga där
jag redan gjort ett aktivt val. Men det
är klart att om man gör det så kanske
utfallet inte blir det önskade!
Æ>leeXiN`bjkid

Välkomna till
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Som representant för Ekerö kommun
strävar jag efter att informationen
till kommuninvånarna ska vara korrekt. Därför är det beklagligt att vårt
förtydligande missuppfattats. Enligt
lag har kommunen skyldighet att se
till att det sotas och brandskyddskontrolleras i alla fastigheter med eldstad.
Kommunen kan dock ge dispens för
fastighetsägare att sota själv eller låta
annan behörig sotare utföra sotningen.
För en tid sedan påträffades en mängd
ansökningshandlingar för dispens
att använda annan behörig sotare i
en papplåda på ett skrivbord på vårt
kontor. Ansökningshandlingarna hade
ingen förklaring bifogad men samtliga
var stämplade med Ekerö sotningsdistrikt.
När många ekeröbor ringde och
hade frågor om brevet som Ekerö
sotningsdistrikt skickat ut stärktes vi
i vår uppfattning att vi var tvungna att
förvissa oss om att ansökningshandlingarna lämnats in på rätt grunder.
Kommunen har valt den entreprenör som enligt upphandlingen var billigast och fördelaktigast för kommuninvånarna. Det var fyra entreprenörer
som lämnade in anbud däribland även
Ekerö sotningsdistrikt.
Som Ekerö kommuns brandförsvar
ska vi se till att regelverket följs enligt
lagen skydd mot olyckor (2003:778),
där sotningskravet ﬁnns.
ÆG\k\iAl_c`e#
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FÄRINGSÖ MARKNAD
5-6 SEPTEMBER 2009
Marknaden kommer att traditionellt hållas på
Hembygdsgården i Färentuna.

Dags att anmäla ditt deltagande

Produkterna måste vara tillverkade eller odlade
på Mälaröarna. Hyra av bord: 150 kr/dag.
Medlemmar har företräde.

Helgen 27-28 juni
Fantastiskt gratisnöje
för den trädgårdsintresserade.
Hämta vår karta och gå in och titta på
privata trädgårdar.
Kartan finns på
www.studieframjandet.se/ekero
eller i biblioteket Ekerö Centrum

Samarbete med
Västerorts Trädgårdssällskap

Karin Ekarna tel. 560 404 25
karin.ekarna@telia.com
Siv Lager tel: 560 431 03 senast 1 augusti
Välkomna!
Färingsö hembygdsförening

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?
Ring Lena Holst 070-582 41 32
eller Stig Marklund 070-672 4141
Kom gärna till vårt möte söndagen
den 16 augusti kl 16.00-18.30
TACK för stödet i EU-valet!

08-560 406 20
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I annons i Mälaröarnas
Nyheter 25 maj 2009, sid. 12,
informeras att Joakim Agartz
av Södertörns Brandförsvar
och Ekerö kommun fått
förtroendet som ny skorstensfejarmästare på Ekerö.
Där står också att den tidigare
skorstensfejarmästaren går i
pension, en inte helt korrekt
uppgift. Han har visserligen
uppnått pensionsåldern,
men det kan inte vara hinder
för honom att fortsätta att
driva sitt företag, något jag
fått uppfattningen att han är
angelägen om. Jämfört med
Ingvar Kamprad, det var
länge sedan han uppnådde
pensionsåldern, men han
sköter ju fortfarande sitt
företag IKEA.
Det här verkar vara den
första olägenheten av att
kommunen ändrat organisation för sitt brandförsvar.
Det blir ju ofta krångel när
man bytet företag med nytt
folk som skall ta hand om att
utföra tjänster till oss här på

Mälaröarna.
Jag minns hur det var när
den invande slamtömmaren
fråntogs uppgiften för ett
antal år sedan. Det hände
att det nya bolaget skickade
faktura till kunder för ”bomkörning” då den verkliga
anledningen var att deras
personal körde fel för att de
inte hittade på orten. Under
våren har vi haft mycket trassel med busstraﬁken i och
med att ett nytt bolag tog
över. Ekerö Energi och deras
kunder torde haft en hel del
besvär med det bolag som
var satta att byta våra elmätare, något som de sannolikt
hade kunnat ordna bättre
själva.
Därför tycker jag det
är skönt att det nu enligt
annonsen bara är invånarna
på Ekerö som drabbas, så att
vi alla som bor på de övriga
öarna i kommunen slipper
bekymmer med ny sotare.
ÆC$<<i`bjjfe
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I förra numret av lokaltidingen Mälaröarnas Nyheter
fanns en insändare om ett
informationsmöte som jag
kallade till för några veckor
sedan. Jag har svårt att se
insändaren som något annat
än ett uttryck för den misstänksamhet som ﬁnns på en
del håll i Färingsö mot allianspolitiker i Ekerö kommun.
När vi håller möte för att
informera om beslutsläge och
processen framåt, kommer en
märklig insändare med miss-

tänkliggörande av redovisade
fakta och insinuationer om att
jag har en dold agenda.
Det bryr jag mig inte om.
Jag tror på öppenhet i beslutsprocessen, även om det tar tid
och inte alltid uppskattas. Jag
kommer att fortsätta informera, även om skribenter
fortsätter skriva insinuanta
insändare om dold agenda,
bristande insyn och demokrati.
ÆJkX]]XeJkidYZbD
JfZ`Xcede[\ej
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Har chaufförerna på bussbolaget Arriva inte gått utbildning på bussarna? Frågar detta
eftersom vi som vill gå av och
trycker på avstigningsknappen inte blir utsläppta. Då
ropar man, men inte hjälper
det inte. Ber om skärpning att
chaufförer ska kolla i back-

spegeln. Det bör väl vara som
på de gamla bussarna att en
lampa lyser på instrumentpanelen som uppmärksammar chauffören. Nu har det
hänt lite för ofta för att vi ska
kunna acceptera detta.
Æ<e_\jXmjk`^Xi\
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Skå IKs ordförande Kjell
Eriksson undrar hur politikerna ställer sig till förslaget
att göra om Allhallen till
en sporthall? Här kommer
Öpartiets svar. Vi har sedan
vi kom in i fullmäktige 2006
kämpat för att Ekerö ska bli en
mer barn- och ungdomsvänlig kommun. Förra året ville
vi – liksom tidigare år – höja
aktivitetsbidragen och även
räkna upp driftsbidraget till
Ekerö IK och Skå IK. Men
detta vann inte gehör hos den
borgerliga alliansen. Deras
recept på bra ekonomisk hushållning är att satsa på central
administration och prioritera
bort viktiga områden som
barn- och ungdomsverksamhet. Nu duggar besparingsdirektiven tätt. Men vad
får det för konsekvenser för
invånarna? Vad händer när
de satsningar man talat om så
länge och de – enligt Carpelan
– spännande projekt som
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äldreboendet och utbyggnaden av Stenhamra centrum
stannar av? Vad händer när
man inte satsar på underhåll
av egna lokaler? Vad händer
när skolan inte får de pengar
man beslutade om förra året?
Kjell, det är inte bara tekniska
kontoret som genomsyras av
kortsiktigt tänkande – hela
kommunala ekonomin gör
det. Allhallen ska vara kvar
som ishall. Något annat vore
en stöld från dem som lagt ner
så mycket tid och pengar. Och
hur tror kommunen att driften av ett eventuellt badhus
ska ﬁnansieras? Även med
en privat byggentreprenör
och privat drift så är det inte
gratis. Det är inte välgörenhet
privata bolag ägnar sig åt.
Klarar kommunen inte av att
drifta två ishallar klarar man
inte av driften för ett badhus.
Öpartiet tar nu sikte på 2010
– det behövs en ny politisk
kultur i Ekerö!
ÆPcmX=fijc`[#{gXik`\k
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Min mor arbetar, fortfarande 70 år gammal, i
den så kallade vården i Ekerös regi. Efter att ha
jobbat en hel natt, vandrar hon upp till stugan
som hon har hyrt i 40 år, i kompakt kolmörker. Detta på grund av att belysningen blev en
onödig kostnad för kommunen.
Stugan, som numera ägs av Ekerö kommen,
är också en förlustaffär heter det. Att samma

bostadslagar gäller för Ekerö som för alla andra,
har hyresnämnden tvingats upplysa dem om.
En slags utpressningssituation har skapats,
där kontentan är att, för att få något underhåll
överhuvudtaget, måste nya avgöranden i HN
till. Vid upprepade tillfällen har kommunen
påtalat att hon borde förvärva huset (så att
kommunen slipper sitt ansvar) och vilket vi

också, nu till slut har kommit fram till.
Gällande praxis i Sverige, vid så kallad
ombildningsförfaranden, är att öppet marknadsvärde ej skall tillämpas. Vad vill kommunen ha? Rätt gissat. Inte bara en utan två mäklare har varit på plats och ”beundrat utsikten”.
Vid frågan om de även beundrar åsynen av
uttjänta, livsfarliga elledningar har de fått brått

därifrån. Någon undrade: varför kan hon inte
ﬂytta? Vart då? Kanske till hemmet hon redan
jobbar på? En mycket längre version av denna
insändare har skickats till samtliga partier,
verksamma i Ekerö, utan något som helst svar.
Påminn dem om att det är val nästa år!
ÆAf_eC\m`e

Ekerö Vårdcentral
informerar

Grattis Peter!

Öppettider: Vardagar kl 8-17

Det råder besparingstider i Ekerö
kommun. All verksamhet har krav
på sig att se över sin kostnader.
Nyligen drogs delar av det extra
anslaget till skolorna in på grund
av det kärva ekonomiska läget.

Kvällsmottagning:
Måndag och torsdag kl 17-20
Tidsbokning via telefon dagtid
Telefon: 560 375 00
Fax: 560 375 49
Återbudstelefon: 560 375 70

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

Men besparingarna drabbar inte alla.
Vårt kommunalråd Peter Carpelan
(M) fyller 50 år. Grattis Peter säger
vi i Öpartiet. Vi säger också grattis till att Du – när alla andra måste
spara – accepterar att kommunen
betalar Din 50-årsmottagning.
Nu tar Öpartiet sikte på 2010.
Det behövs verkligen en ny
politisk kultur i Ekerö!
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Ungdomsspelen på Sätra IP
FRIIDROTT |4"(0* 
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Trots kyla och regn blev det en
lyckad dag med ﬁna resultaten
för eleverna från Ekebyhovskolans särskola. Stafettlaget
med Bea Fagerberg, Andreas
Carlsson,Gustav Holmgren och
Ralf Öberg tog brons på 4 x 100
meter. På 100 meter tog Ralf
Öberg silver och Bea Fagerberg
tog brons.
Louise Wennberg tog silver i länghopp.
":(-,::3(.,:-8D52,)?/6<9263(59
9C89263(:6.)8659
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Foto: Jenny Sundin

Efterlängtat SM-guld till Björn 


GYMNASTIK |$+&$- , )
&$-.,%90#$1(&5,- 12(*(
50(1'.41' ++$-(//1 + 
Sveriges alla elitgymnaster samlades för att göra upp om SM-medaljerna.
I artistisk gymnastik var Brommagymnasten Björn Slånvall, bördig från Ekerö, en av deltagarna.
Björn har haft många framgångar
men aldrig lyckats vinna ett SM
i mångkamp. På fredagen var det
kvaltävling till söndagens Winners
ﬁnal där de tre bästa gör upp. Man 1E85"3D5=(33
tävlade samtidigt om SM på varje
redskap och Björn lyckades vinna tre av dem, matta, barr och räck.
Han hade även bästa resultatet och var en av de tre till mångkampsﬁnalen på söndagen. Alla ﬁnalisterna genomförde sina serier i stort
sett utan misstag, men Björn visade sig starkast på slutet och ﬁck
äntligen sitt efterlängtade SM-guld. I och med detta är Björn kvaliﬁcerad för VM i London i oktober.

RIDNING | Ekerö Ridskola
ﬁrade 20-årsjubileum i våras.
Det bjöds på uppvisningar
med allt från dressyr, kadrilj, hoppning och ”the muppetshow”. Margit och Calle
Strömberg driver ridskolan. 
TRAV | När extra V75
avgjordes på Solvalla 31
maj, var Jaded en av de segrande hästarna. Jaded ägs av
Travkompaniets Stall AB på
Ekerö. Jaded vann i avdelning 2, en seger som var värd
1.200.000 kronor för ägaren.
Jaded har därmed tjänat
7.242.174 kronor i sin karriär.
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Två segrar för damerna
FOTBOLL |*8# ,$0,922$ 
 +'$, )3-(-9* ,/1.,32*7,
/ #$1/8$221.+(&2,$-,5"*$2#8+(&2
3-#$0+ &/84 -7-&$-1
Gästerna från Gotland var inte alls oävna
men kom ändå till korta. Sara Adamek inledde Skås ”målande” 1-0, genom ett distinkt avslut nära mål. My Börjesson ökade
på till 2-0 med ett skott från halvdistans.
I andra gjorde Sara Adamek 3-0 och My
Börjesson ökade på till 4-0. ”Bella” Carlsson bankade in 5-0 med pannan och sen
hjälpte det inte att P18 reducerade genom
att sparka in både boll och målvakt på en
gång. Skå segern var bergsäker och rättvis.
Nästa match för Skå IK damer spelades
den 1 4 juni på bortaplanen Hässelby IP.
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Ett fruktansvärt ihållande regn förflyttade
matchen från ”äkta”gräs till konstgräs på
Hässelby IP.
Redan på uppvärmningen märktes ett
hörbart Skå-övertag. Det hördes toner à
la ”I’m singing in the rain” från Skå halva
medan hemmalaget mest huttrade. När
väl spelet kom i gång var det också övertag för det gul/gröna laget. 0-1 nickades
vackert in av Skå-kaptenen Pernilla Vallbo
efter 20 min.
Maria Wallman drog sedan iväg en häxpipa från 40 meter, som målvakten hade
fingrarna på men fumlade ändå in till 0-2.
Hemmalaget gav ändå inte upp utan kunde göra både 1-2 och sedan 2-2 i andra halvlek. När kvitteringen kom återstod endast
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några få minuter av matchen.
En som inte var nöjd med ett oavgjort
resultat var Erika Wennerth. På en hög
lyra från Pernilla Vallbo visade Erika riktiga ”Gunnar Nordahl”-takter när hon
avgjorde matchen med en riktigt klassisk
höger yttersida som smet in via stolpen.
2-3 blev resultatet och Skå-formen håller
i sig.
Vi ”som vet” brukar ju hänvisa till att
Skå-formen alltid är bättre på hösten än på
våren. Man kan då fråga sig: Vart bär av?
Mot tvåan? Den som lever får se.
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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

Extra lågt pris –
fredag!

KUNGÖRELSE
Utställning av förslag till ny renhållningsordning innefattande avfallsplan
2011-2015 och föreskrifter för avfallshanteringen för Ekerö kommun ställs
ut på kommunkontoret, Tappströmsvägen 2, under tiden 2009-06-17 till
2009-09-30.
Förslaget innebär bland annat att möjligheten att tömma nedgrävda markbehållare med krantömmande sopbil införs. Dessa behållare är hygieniska
och estetiskt tilltalande i områden med gemensam sophämtning. Som förslag upphör nuvarande fasta hämtningstillfällen av grovavfall och elavfall
och ersätts med möjligheten att få budad hämtning utan extra avgift en
gång per år. Hämtning sker på fastställd dag en gång per månad. Som
alternativ hämtas grovavfall även fortsättningsvis en gång per år, som
schemalagd kampanjhämtning. En hämtning per abonnemang och kalenderår ingår i basservicen. Hämtning av utsorterat matavfall möjliggörs.
Införandet av matavfallsinsamling är dock beroende av utvecklingen i
regionen när det gäller mottagande och behandling av matavfallet. Vidare
sker förändringar av hämtområdesindelningen. Kommunen strävar efter att
alla bebyggda och nyttjade/bebodda fastigheter ska ha ett avfallsabonnemang.
Förslaget kan i sin helhet läsas på kommunens hemsida
www.ekero.se/avfall

Kom
och fyll
tanken!

26 juni
har vi extra
lågt pris på bensin
så du gör en ännu
bättre affär än vanligt.
Nära och bekvämt, och
du får vårt extra låga
pris direkt i pumpen.
Tankande kunder
bjuds på korv med bröd och
dricka, ballonger till barnen.
fredagen den 26 juni
kl. 11-18.
Välkommen!

Skriftliga yttranden över förslagen, märkt med ”Utställning
Renhållningsordning” skall vara Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö,
tillhanda senast 2009-09-30.
Synpunkter kan även lämnas via e-post: tekniska.kontoret@ekero.se.
Ange rubrik: ”Utställning Renhållningsordning”

din-X automatstation Ekerö

Frågor besvaras av Mats Eriksson, Tekniska kontoret, tfn 08-560 393 92.

Ekerövägen 81, Tel. 08-26 26 00
Ekerö kommun
Kommunstyrelsen
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KLOCKAREBOLAGET

alfa ђјђџҦ яђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџ їѢџіёіј ѓҦџѠѫјџіћєюџ яљќњњќџ
єџюѣѠѡђћюџ ѡџюћѠѝќџѡђџ ѕђњяђѠҦј їќѢџ ёѦєћђѡ џѢћѡ

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

Signe
Rosendahl
* 6 juli 1922

✝ 30 maj 2009

TISDAG 23 JUNI

TISDAG 4 AUGUSTI

SÅNGA KYRKA

Kl. 18 Sofia Johnsson
sjunger spirituals
Kör: Nick Atkinson och
Niklas Rasmussen
Piano: Emma Stjernberg
Kyrkkaffe

Forts. från föregående spalt
Andreas Anderssonsaxofon, Kaffe på kyrkbacken

SKÅ KYRKA

Kl. 18 Orgelmusik från
skilda epoker, Lars Holm
Kyrkkaffe
SÖNDAG 9 AUGUSTI
HILLESHÖGS KYRKA

Kl. 11 Högmässa,
Lisbeth Carlborg
TISDAG 11 AUGUSTI
SÅNGA KYRKA

SÖNDAG 12 JULI
SÅNGA KYRKA

SÖNDAG 28 JUNI
FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 11 Högmässogudstjänst, Thomas Notini
SÖNDAG 5 JULI
HILLESHÖGS KYRKA

Kl. 11 Högmässogudstjänst, Ulla Örtberg

Kl. 11 Högmässa,
Thomas Notini
SÖNDAG 19 JULI

Kl. 18 Jazzgruppen VILA
Karin Håkansson-sång,
Sebastian Robertssonpiano, Johan Tjernströmbas, Michael Erikssontrummor

SÖNDAG 26 JULI

FÄRENTUNA KYRKA

SÖNDAG 16 AUGUSTI
SÅNGA KYRKA

Kl. 11 Högmässogudstjänst, Tony Strepin

Kl. 11 Högmässogudstjänst,
www.svenskakyrkan.se/faringso
Gunvor Johnsson

nyheter

MÄLARÖARNAS
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Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.

#  

Kl. 11 Friluftsgudstjänst,
Gunvor Johnsson, sång
Kyrkfrukost

SÖNDAG 2 AUGUSTI

Mamma

 " 

SÅNGA KLOCKSTAPEL

Kl. 11 Högmässogudstjänst,
Gunvor Johnsson

SKÅ KYRKA

Gråt inte, ha det så bra
Ni kommer ju efter sen

Kl. 18 Gospelmässa,
Gunvor Johnsson
Cynthia Nunn och
Chicago Youth Chorale
Kyrkkaffe

SKÅ KYRKA

TISDAG 7JULI

VERITA
LAILA och HANS
BJÖRN och SONJA
ANNA-LENA och ÅKE
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

!2&0
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Mälaröarnas
Bil- & Båtsadelmakeri
Törnby Gård, Färingsö
073-6126653, 070-7974433

Ekerö
Farmartjänst AB
Din lokala utemiljö-entreprenör
Boka tid för vassklippning!
Vi fortsätter med slyröjning/
trädfällning, markarbeten, gräsklippning, plantering, fastighetsarbeten, uteplatser, trädgårdsmurar och plattsättning mm.
Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com
Innehar F-skattsedel
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Tillbehör
till datorn?
Ring

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

Gullstrands
Guidning

9LKMlOSHUGLJPHG
x %RXSSWHFNQLQJDU
x *nYREUHY
x 7HVWDPHQWHQ
x 6DPERDYWDO
x bNWHQVNDSVI|URUG
x $QGUDDYWDO
3HQVLRQlUVUDEDWW
9LILQQVL*UlVnNHU
5$-+% ²

Solna-Sundbyberg-Ekerö

Brottsofferföreningen

erbjuder äventyr
på Ekerö
www.gullstrandsguidning.se

Tillverkning av
Båtkapell & båtdynor
Bilinredningar & cabbar
Kapelltvätt

Vi hjälper vittnen och brottsoffer
Ring 08-28 51 30 (brottsoffer) eller
08-561 65 917, 073-643 20 26 (vittnen)
Öppet hela sommaren

0704-82 94 99

www.solna.boj.se

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

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G''?JC>'%%.
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8lbk`fe\ifZ_dXibeX[\i^Xm
]ijki\cj\`]ijfddXik`[
,'wIJ<;8EsJfddXi\e
iXlbk`fe\ieXj#]\jk\ieXj
fZ_dXibeX[\ieXjijk`[%@
^f[k`[`eeXe[\ekiX[`k`f$
e\ccX<b\idXibeX[\e#m`[
<b\i_\dYp^[j^i[#jbX
^XmjkXg\ceXeefej\iXj
Xkk\eYil[b`jkXd\[]i$
edc`^lkjkpij\cjbXcfkkXj
lk%

Likaså blir en pigg liten hund
utlottad till något av de barn
som snurrar på lyckans hjul.
I en uppföljande artikel
går att läsa att brudkistan
vanns av den 15-årige Jens
Fahleus. Han är lustigt nog
den fjärde unge pojken på
nio år som vinner brudkistan. I artikeln framgår också
att den pigga lilla hunden var
en högst naturtrogen foxterrrier. Annars är den populäraste barnattraktionen
utan tvekan ﬁskdammen. De
söta småkusinerna Angelica
Sunner och Gunilla och
Pia Hallström – i likadana
blommiga klänningar – hör
till de lyckliga som får upp
segelbåtar, pappersparasoller
och visselpipor ur djupet.
M`jj\cg`gfieXr, av oljudet
senare på kvällen att döma,
de mest uppskattade priserna.
Fröken Laila Axelsson

som sålt den vinnande brudkistelotten får senare under
kvällen sin belöning och vinner själv en trevlig hemvävd
sjal. Ekerömarknaden blir
en extra lyckad tillställning
detta år. Behållningen överträffar med råge förra årets
resultat och uppgår till hela 2
541 kronor.
I Hallsta på Adelsö hålls
auktion och ﬁskeredskap och

andra nyttiga ting
går under klubban. Fjärdingsman Gustav Hammarströms uppmuntrande tillrop sätter fart på köplusten
i trängseln, där adelsöborna
själva knuffas med sommargäster i shorts och soldräkt.
När de populära näten väl
är sålda kommer turen till
ett gammalt trevligt ok av trä
som ropas in av en av husets
döttrar, fru Maj-Britt Blomé.
– Äsch, vad ska mamma
ha det till, utropar hennes
dotter, men i Mälaröarnas
Nyheter dras slutsatsen att
fru Blomé säkert vet vad hon
gör.
Några gamla järngrytor
går också under klubban och
inbringar höga belopp. När
fjärdingsman Hammarström

till sist ropar upp kuddar i
äkta dun, med dubbla var, så
vaknar husmödrarna till på
allvar och betalar tio kronor
styck för dem.
På Svanhagens festplats
hålls sommarfest med både
tombola, djurkarusell och
skjutbana. Den fria dansen
sker till musik av Lennart
Hyltenfelts orkester och den
från TV kände artisten Hans
Lindgren uppträder.
Vid dåligt väder kan den
hågade istället gå på bio i
Färentuna folkets hus och se
antingen Ringaren i Notre
Dame, Utpost i vildmarken
eller Internationella polisen
med Anita Ekberg.
9`cb\i`edfkstan kunde
också noteras på Mälaröarna redan för femtio år
sedan. Årets dittills största
fordonsstopp noteras en
söndag i början av juni.
Ända från Tappström till
Nockeby backe sträcker sig
den kompakta fordonskön
som varar mellan klockan
15 och 22. Polisman Georg Lindman berättar för
Mälaröarnas Nyheter att det
tog tio minuter att köra över
Drottningholmsbron när det
var som värst.

OBS!
Semesteröppet!
Vi hoppas att du får en skön sommar och en
avkopplande semester. Vi har öppet hela
sommaren om du behöver oss.
Annars ses vi väl efter sommaren, eller hur?
Ha det så skönt!

Folktandvården Ekerö Centrum

Tegelbruksvägen 1B
08-123 152 85
atv.ekero@ftv.sll.se

folktandvardenstockholm.se
CF9v:BC@E;<I
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¢ ¢ JvCA<J

¢ ¢ LK?PI<J

C^d`cXi\DZPXdX_X
9\cl^Xepj\imX[#Y\j`bk`$
^X[%=i^i[#dbkYiXjb`Zb#
YXkk\i`cX[[Xi\d\[]ca\i%
Gi`j('%'''bi%I`e^'.'/$
+)(,0'%

Epi\efm\iXk_lj,,bmd#
bbdbpc&jmXcf[`jbdX$
jb`e#[ljZ_fkmkkdXjb`e#
Z\ekiXckKibm`jkX%
K\c'.'.$*+.'0*%

:ifjjkiX`e\i#ejkXe
fXeme[#,''bi\cc\iYpk\j
dfkkie`e^jZpb\c%
'.'$+0+/*+0%
JZ_]\imXcgXijca\j%
'.*0$)(),((#,-')'*+-%
?Xe[^ijbc`ggXi\>Xi[\eX
-'''d\[lggjXdcXi\#
jfdep#),'1$%,-'*).*(%

?ple[X`<cXekiX$0-#(.0''
d`c#+'''1$%'.'$)+)'(',%

¢ ¢ {EJB8J?PI8

Mfcmf++,$0(%('(''d`cYc#
(^Xi\#dpZb\kYiXjb`Zb%
(,'''bi%:feepk\c%,-'
*,-,/%

K`[`^Xi\_lj^Xi\g<b\i
ejbXi_piXjkl^XgcXe[\k%
gbfikXi\\cc\ice^i\k`[%
BXebcXiXXmle[\i_fZ_i\g
jacmX%?i^ieXXm\ig%
-,)*/'*#'.'.$0,)*,/%

<ejkfibpcd\[\ec`k\e]ipj
jca\j*,'1$c`k\Xeme[%
?a[ZX(#*'%I`e^'.'$-(0
'-*.%
<ejdXc^fcmjg`jd\[l^e
fZ_]piXgcXkkfi%8eme[
d\e]ijZ_%),'1$%I`e^
'.'$-(0'-*.%
BbjcXdgXjca\j%?a$fZ_
jebYXi%M`kjbidd\[\b$
[\kXca\i%Gi`j+''bi%BXi`e
'.-$)(,,/0/%

8cck^XddXck`efdjgfik$
Ôjb\jb\j%Jkfik`eki\jj\
]i^XdcXY\k\e#XjbXi#
bXkXcf^\idd%G\k\i
'.'$.0.(.+,%

?XccYebjca\j%@]lil%8kk
j`kkXgjXdk]i]imXi`e^%
Gi`j(''bi%BXi`e'.-$)(,
,/0/%

¢ ¢ J{B<J
>XiX^\&]ii[ejbXj_piX
g<b\i%K\c\]fe'.'$.).
.,+'%
<okiX]Xidfijb\jk`ccd`e
+$fZ_,$i`e^%@YcXe[_acg
d_dke[X^`j#d`[[X^jcX^$
e`e^%J\i]iXddfkXkk_iX
]ie[`^YXiebiXbm`eeX%
Af_Xe'.**$+','-'%

¢ ¢ 9FIKJBvEB<J
=c\iXc[i\\c$\c\d\ekYfik$
jbeb\j%8cckÔeejXkk_dkX
`Jb%I`e^'.'$-(0'-*.%

www.malaro.com/mn
Gi`mXkg\ijfe\iXeefej\iXi>I8K@J%
DXo(,'k\Zb\e`ebcYcXebjk\^jXdk\mag\^Y`c[
Jb`ZbXk`ccgi`mXk7dXcXifXieXjep_\k\i%j\
<cc\ik`ccDE#9fo(''#(./))<b\i%

LkXeefej\iXkmi[\]imXiX_^jk),''''bi
GlYc`Z\i`e^jb\i`klifi[e`e^fZ_`deXmlk$
ipdd\%MXilk\`^f[k`[%?\cjk)m]i\lk^`me`e^%
DXeljkXj`ek\\dfkm`Xk\c\]fe\cc\i]Xo%

Datorn
krånglar?

Hemsida
på
Internet

Jag har en
mac!
Ring inte...

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

Flera kontor
behöver
samma data

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Platt skärm
eller
vanlig?

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

För offert:

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

www.adelsobuss.se
Tel 560 512 80

❒

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se
Inga dator
frågor är
dumma

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Ring

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

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

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

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista ● Telefon: 560 355 01
Sommartider: Mån-fre 10-18. Lördagsstängt 27/6-8/8.
Vecka 29 stängt. Vecka 30 öppet 10-14

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

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

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

●
●

Tel: 560 357 16

:pbcXiiXkkiXbk`mkjkc[^f[j
E\[Xe]ca\id\igXik\eXm[\cXid
fZ_Xedce`e^Xijfd\e^X^\iXk<b\i
eigfc`jfZ_J[\ikiejYiXe[]ijmXi
[\j\eXjk\kmm\ZbfieX%

Hälsokost ● Frisör
Massage ● SPA
Ansiktszonterapi

) ALE@ s Stamvägens förskola utsätts
\hiaWZ[]h[bi[$D]edaWijWh[dijkXX[][dec[jj\dij[h$
 L_Z Rastaholms båtklubb sker en
ijbZ\hd[dXjiec\hlWhWiZh[\j[h
[jjj_Z_]Wh[Xj^Wl[h_$
 IjbZ kh [d f[hiedX_b ia[h l_Z Kina
slott.
 H[]_ijh[h_d]iiaobjWh ij`bi \hd [d X_b
på Ploglandsvägen.
IjbZkhX_bl_ZDrottningholms golfklubb$:[jjejWbW]eZilhZ[jkff]hj_bb
261 000 kronor.
 ;d f[hied \h i_d ceX_bj[b[\ed ijkb[d
kdZ[h[jjjhd_d]ifWiifTräkvistavallen.
Ekuddens förskolakjijji\hiaWZ[]h[bi[eY^[dhkjWXb_hidZ[hibW][d$
;dX_biecijhfWha[hWZfBjörkuddsvägen Xb_hkjiWjj\hiaWZ[]h[bi[eY^\h
[di_Zeif[][b\hijhZiWcjfbjiaWZeh$
*ALE@s En båtmotor blir stulen från en
båt på Sanduddens småbåtsklubb.
 ;d f[hiedX_b kjijji \h iaWZ[]h[bi[
dhZ[dijhfWha[hWZl_ZJungfrusund.
D]ed^Whh[fWjbWYa[dkdZ[hj_Z[d]Wren promenerar i skogen.
?Stenhamra blir en barnvagn stulen.
<ohWeb_aW\h[jW]Wh[Wdcb[h\WajkhWX[Zh][h_dhZ[\h\Wajkheh\hWddedi[hZ[_dj[^WhX[ijbbj$
B[aijk]Wdl_ZHumlegränd blir utsatt
\habejj[heY^iaWZ[]h[bi[$
 ;d Xjfhef[bb[h Xb_h ijkb[d \hd Jungfrusunds marina.
Jl^ij]Wh[fFäringsö anmäler att
Z[ \jj ]h_cceh idZ[hiakhdW dh Z[
^d]jf[dijebf[_dl_Z^ij^W][d$

Nyckelby

Kulturbygg

Alldeles intill Ekerö Centrum!
●

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G''?JC>'%%.

(ALE@sEn anmälan om att ett partytält
stulits från en privat tomt på Ekerö inkommer till polisen.
L_ZDrottningholms slott sker ett inXhejj_[dX_beY^f[hiedb_]W]eZ[bWhiiecabZ[heY^liaehij`bi$
 C_ii^WdZ[b eY^ ijbZ _ iWcXWdZ c[Z
en privat fest på Ekerö anmäls.
;jjfWiiij`bikh[dX_bl_ZDrottningholms slott.

För offert:

Ring

30

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

Måndag-fredag 11-18, Pråmv 4A, innergården

RUM UTHYRES
Nyckelby

Kulturbygg

 






+ALE@s;d^kdZ]Wh[_Färentuna blir
WdcbZ\hWjj^Wdbj[hi_d^kdZifh_d]W
bieY^`W]WhZ`khkdZ[hZ[hWiZhaj_]^[jif[h_eZ$
 7dcbWd _daecc[h ec )( idZ[hibW]dW\dij[hfEkebyhovsskolan.
 Kh [d X_b iec ijh fWha[hWZ f Gustavavägenij`bi[djl$
;dYoa[bij`bi\hdEkebyhovsskolan.
 DWhaej_aW fjh\\Wi ^ei _djW]dW f
Svartsjöanstalten.

¢¢¢¢

8CBF?FCF:?FCP:BFILE;<IJBFC8MJCLKE@E><E

¢¢¢¢

=CP>GC8KJFCP:B8GwJBw<;<9P;\e((ale`_Xm\i\iX[\\kk
\edXej]cp^gcXeg]cp^gcXkj\em`[Jb<[\Yp%
ÆM`kke\ej^\iXkk[\_Xij\kk]cp^gcXe\kcp]kXfZ_j\[Xe_Xidfkfie_\ckgckjc`^k
kpjkeXk#Y\ikkXi:i`jk`eX:Xii\kkX#]ile[\ijbe`e^jc\[Xi\g<b\ieigfc`j$
jkXk`fe%
=iXi\eY\]`ee\ij`^]fik]XiXe[\gjalb_ljd\[XccmXic`^XjbX[fi%FcpZbXe
lki\[jXm<og\i`d\ekXc8`iZiX]k8jjfZ`Xk`fe<88 %

Nyckelby


Kulturbygg

Kulturbygg

Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR

Intensivkurser

)&+$()-6-.(".&+$"+
*&00"*,0.+$".&"0
,28+...&)1#0/#.5*'+
!"05).8.+

 

    

PC Akuten
i säkra händer

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

Köper Säljer Byter




info@pcakuten.se

Auktoriserad

VÄLLINGBY


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

-verkstad - service

Fyrhjulsinställningar


AC - service
O

S

R

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Bra begagnade bilar från 20.000:- till 150.000:MO

Dags att börja om Du vill ha
a körkort
ö o t eller
e e
mopedkort under sommaren.
n.
Rabatterade paket på
sida!
Ny hem
hemsidan!


,1+0&+&("01.)5+$/!").
2,.+/0&$"+-6,28+
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* (#.1(0200"+"30.
/)+$, %()5!"."#0".25!".
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#8.*"!)"**., % (.
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Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

Det finns intensivkurser kvar i juli och augusti

Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1

((ALE@ s Polisen får larm om en skottbeiid_d]_[d\Wij_]^[j$;df[hiediaWZWi
eY^[dWlb_Z[h$8Wa]hkdZ[dh[d\Wc_b`[jhW][Z_$

Le[\ijbfcXmjclke`e^j[X^XieX[\e('fZ_((ale`]`Zbgfc`j\e_Xek\iX\kkXekXc
j`klXk`fe\ijfdmXii\jlckXkXmbfdY`eXk`fe\ele^[fdXifZ_Xcbf_fc%
Æ<]k\ijbfcYXc\ieXgfej[X^jbmcc\e]`Zbgfc`j\eXmm`jX\kkkal^fkXcle^[fdXi
fZ_bfe]`jb\iX[\iXjXcbf_fc#ei[\jXkkfZ_[iXZbjgi`km`[KXggjkidjbXeXc\e#
Y\ikkXi:i`jk`eX:Xii\kkX#]ile[\ijbe`e^jc\[Xi\g<b\ieigfc`jjkXk`fe%
;\k]`eejfZbjlgg^`]k\ifdXkk[\k`jXdYXe[d\[Lgg^i[jjbfcXejYXcg
<b\Yp_fmjjcfkk]i\bfddpZb\kXcbf_fc`gXib\e%
Kmle^[fdXijfd]i[X[\jg\e]pi_alc`e^bi[\jXddXbmccXmm^\eg
=i`e^j%9[X]`Zb]iXjk`ccjalb_lj%=iXi\e#jfdmXibiX]k`^kY\iljX[#iel
d`jjkebk]iiXkk]pcc\i`fZ_mi[jcj_\k`kiX]`b%@Jk\e_XdiX]`Zbgfc`j\em\e
jb`e^iXc[i`ZbXe[\le^[fdXi%
Æ<e]c`ZbX]`ZbfZbj]iXjk`ccDXi`Xgfc\]k\iXkk_XYc`m`kfd_e[\ikX^\eXm
gfc`j\em`[\e]\jkgYX[gcXkj\eJ[iXe#j^\i:i`jk`eX:Xi\kkX%

"
  ! 
.(+!*1/&(*0, %
),00".&"//10,*(#7*1
.&200.5!$6.!.8--+.
Alldeles intill Ekerö Centrum!
/"1*(+&+$, %/*8.
/&+$.&+!.#8."/8(."
● Hälsokost ● Frisör
Välkommen hälsar
Nyckelby (5.+&+$,)&$(0&2&0"0".
● Massage ● SPA
Elisabeth, Isabelle, Kattis,
.0+#&++/00%5*0-6
● Ansiktszonterapi
Marie-Anne och Mona!
01!&"#.5*'+!"0/%"*/&!
Kulturbygg #8..+"+1$1/0&()
Nyckelby
 --$6.!"+!")/8
, %)5$$/10&&)&,0"("0
Tel: 560 357 16 Måndag-fredag 11-18, Pråmv 4A, innergården

KÖRKORT

=fkf1Cf9Zbc`e[\i

 ;d Yoa[b Wdcbi ijkb[d \hd Ekebyhovsskolan.
Kd]ZecWh_lWjjd[jl_ZKärsögården.
L_Z hZZd_d]ij`dij[di \hWcaecij ^Wh
Z[ h[ZWd aecc_j kff eiaWZZW kh lWjjnet.

(".8  '1+&
..01!&"#.5*'+!"0

  



.ALE@sD]ed^WhXhdjidZ[h[dZ[b
av konstgräsplanen på Träkvistavallen
eY^ ibW]_j idZ[h Wbkc_d_kciWh][d f
bfWhXWdWd$
 ;jj Z_[i[bbYaW][ kffjYai l_Z Xkii]WhW][j l_Z Tappström$ '+& b_j[h Z_[i[b
h_dd[h d[h _ ZW]lWjj[dXhkdd[d eY^ kj _
JWffijhciaWdWb[d$C_b`XhejjWdcbi$
;d]h_bblhZ.&&&ahedehWdcbiijkb[d\hd[djhZ]hZ_Stenhamra.
u]Wh[dj_bb[dXjkffjYa[hWjjZ[d^Wh
ijkb_jikdZ[hl_dj[h\hlWh_d][dl_ZSandudden.
 9oa[b lhZ '& &&& ahedeh ij`bi \hd
Drottningholm.
;df[hied\hi_dYoa[bijkb[d\hdTräkvistavallen_iWcXWdZc[Zjhd_d]$
IjbZWlÔojlijWheY^X[di_dkh[dXj
l_ZEdeby brygga.
 Gräsåkers förskola kjijji \h iaWZ[]h[bi[eY^\dij[haheiiWi$
 Jl i`XeZWh _ Skå Xb_h kjiWjjW \h _dXhejj$ Jheb_][d ^Wh ]hd_d]icdd[d
aecc_jc[ZXj$
;dYoa[bXb_hijkb[d\hdSenapsvägen.

D

AE Einarsson Byggnads AB

Boka Buss för:
Bröllop, konferens,
föreningsresor, idrottsresor
och företagsresor.

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)





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






  

0XAXFFM@CROK@MDQ
1L AXFFM@CROQNI DJS
$XFFKNURfQDMCDM
#QJHSDJSQHSMHMF@Q

#QJHSDJS 5#
'QK@MC -KHMFADQF
*+%')',+!%,%,".)-.*)
ZgaVcY#` a^c\ WZg\ 5 iZa^V#Xdb

¢¢ 9<>I8ME@E>J9PIw<I

Person, lastbil & släp



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

❒



I
samarbete med samtliga
%#
försäkringsbolag
 
!
$$

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

560 47 111

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

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

08 - 560 354 09

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

560 301 00

¢¢ KIv; $KFD K8I9<K<E

¢¢ D 8JB@E<I
08-560 377 66

 


Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

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

  

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

  

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!

   
  

¢¢ D wC8I<

¢¢ ={EJK<I

MÅLARE

Trygghet & Kvalitet

Målningsarbeten
och
Tapetsering
Larsas Måleri

www.brandskyddsbutiken.se

Brandskyddsbutiken

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

  

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

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Bryggavägen 5, Ekerö

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

❒

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

¢¢ 9I8E; JBP; ;

$" 
%#
 #
%

❒
❒

 

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

Flyttstädning?

L E D I G A

Öppet

¢¢ 9@CLK? PIE@E>

Allt inom städ

¢¢ CFB8C<I

Statoil, Träkvista

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

 


¢¢ =8JK@>? <KJJ<IM@:<

BILUTHYRNING

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

¢¢ 9@CJ<IM@:<

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

¢¢ 9@CLK? PIE@E>

Higc^^c[gdb "ZaaZgcnWn\ \ cVYh"
eaVcZg4K^]_~aeZgZgVii[^]de
iVc̀ VgdX]^YZgi^aa[j c̀ i^dcZaaV
dX]gZVa^hi^h` Vahc^c\ Vg#@dciV` iV/

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
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¢¢ JKv; E@E>

¢¢ C8:B<I@E>

¢¢ <EKI<GI<E8;

| service för dig!

Målarmästare på Ekerö

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

www.bernardtrad.se

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

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

Tel: 0708-10 63 69

¢¢ GCwKJC8><I@

¢¢ >FCMBC@EB<I

0739-22 75 30

b er ga
Å-

¢¢ KIP:B<I@

08-560 304 54
070-555 15 08

l
kake
&
v
l
go

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

Auktoriserad
serviceverkstad för

För hem och offentlig miljö

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

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

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

¢¢ ; 8K8

    
 
Service
l Däck



Plåtreparationer
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Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

 

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

¢¢ MvID <GLD G8I

KYL&KLIMAT
Service AB



 !"#$ %& ' !(
  

Leif Rickegård

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

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

Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

  

  

MUNSÖ SÖDERBY

ADELSÖ STENBY

7-8 ROK, 168 KVM

5 ROK, 121 KVM + GARAGE/FÖRRÅD CA 40 KVM

Charmig o mkt fin hästgård! Stall i gott skick byggt ca 1985, m
6 boxar, spolspilta o sadelkammare. Lösdriftsstall om ca 120
kvm + diverse uthus. Fin o modern villa m stort trevligt kök o
sällskapsdel. Kakelugn, vedspis, kalksten, trä o klinkergolv. 2
kaklade våtr o sep tvättstuga m egen ingång. Altandäck, jacuzzi
samt pool. Bra utsikt o uppsikt fr kök o altan mot stall o hagar.
Gästhus/tonårshus om 2 rum, pentry o dusch m wc. Isolerat
förrådshus. Gården är sammanhängande, totalt 56.492 kvm.

Trivsamt 1-plans villa by -91 med mycket bra läge mot skogen
och med sjöglimt. Ljus och trevlig planlösning med vardagsrum
öppet upp till nock, braskamin, öppet kök med matplats, 3
sovrum, bastu. Nyrenoverat helkaklat duschrum från
Ballingslöv. Skyddad stor och solig altan mot skogen. Vidbyggt
garage om ca 40 kvm inkl separat förråd/hobbyrum. Plan
trädgårdstomt 1.208 kvm med ostört läge. Nära till naturen och
Mälaren. Gångavstånd till buss.

PRIS 5 450 000 kr/bud.
Björklunda Gård.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 44407 till 71122

PRIS 2 500 000 kr/bud.
Brukskogsvägen 22.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 59907 till 71122

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

VILLOR
VARUDEKLARERAT

GÅRDAR

FÄRINGSÖ
KUNGSBERGA

FÄRINGSÖ
STENHAMRA

Nytt och fräscht i villa by -2005.
Lantligt läge "centralt i byn".
Stilfullt kök, 2 sällskapsrum, 2
våtrum + tvättstuga. Härlig altan
med kvällssol.

Fin 1,5-plansvilla by -01. 2
sällskapsrum, 5 bra sovrum, 2
våtrum + tvättstuga. Stor altan s/
v-läge. Högt läge i området, plan
trädgård runt huset. Tomt
1176kvm.

PRIS 2 795 000 kr/bud.
Kvarnvägen 6a.
SMS:A 42805 till 71122

PRIS 2 975 000 kr/bud.
Stenstigen 8.
SMS:A 56321 till 71122

5-7 ROK, 156 KVM

7 ROK, 160 KVM

FÄRINGSÖ
STENHAMRA
6 ROK, 195 KVM

Bra skick och läge längs
återvändsgata. Stor trevlig villa,
härlig sällskapsdel med kakelugn,
kök i ek, kaklat våtrum, 4-5
sovrum. Bra förvaringsutrymmen!
Trädgård om 689 kvm.

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

FRITIDSHUS

  
   

  
SKYNDA ATT VISA DEN
OM DU GÅR I SÄLJTANKAR.
VI HAR ÖPPET

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Gallerigränd 8.
SMS:A 52036 till 71122

HELA SOMMAREN.

EKERÖ NIBBLA
BACKE

EKERÖ VÄSBY
5 ROK, 125 KVM

4 ROK, 117 KVM

Ett av områdets bästa lägen! I
ytterkant av omr o gränsande mot
skogen. Mkt trevlig parhus by-86.
Bra skick! Ljust fint kök. Kakl
duschr -08. 3-4 sovr, badr + tstuga. Bra förvaringsutr. Altan,
garage/förråd.

Ljust, trivsamt o välskött m bästa
läge i omtyckt barnvänligt
område! Nyligen ytskiktsrenoverat; modernt o fräscht.
Ljust kök, stort v-rum m utgång
till altan o lummig trädgård m
em-/kvällssol. 4 sovr, Garage i
länga.

PRIS 2 425 000 kr/bud.
Nibbla Backe 44.
SMS:A 56332 till 71122

PRIS 2 175 000 kr/bud.
Senapsvägen 29.
SMS:A 54344 till 71122

EKERÖ HELGÖ
2 ROK, 23 KVM

Mysig fritidsfastighet, naturskönt beläget på populära Helgö ca
30 min från Brommaplan. Gulligt litet hus om 2 rok byggt 1955
+ 1967. Gäststuga byggd 1992. Äldre uthus/förråd. El, tele.
Borrad brunn -92. Mycket nära till Mälaren med bad och
båtbrygga. Härlig grönskande trädgård/bergstomt i etage och
utan insyn, 2.521 kvm. Bra bussförbindelser till Brommaplan
och gångavstånd från huset till busshållplats. Ca 5 min till
mataffär.
PRIS 995 000 kr/bud.
Blomstervägen 7.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 58413 till 71122

BORÄTTER

VARUDEKLARERAT

TOMTER

MUNSÖ EKEBY

3 ROK 69KVM + 2 ROK 30KVM
Mycket trevl hus fri utsikt o bara 2
min promenad till fin badplats
med sandstrand, badbrygga mm.
Trägolv, 3 eldstäder. Gäststugan
har storstuga m kök o sovr. 10
min promenad till buss.

FÄRINGSÖ
KUNGSBERGA

EKERÖ KERSGATAN

FÄRINGSÖ SKÅ

Vacker villatomt m sjöglimt
belägen mitt i Kungsberga by,
centralt men ändå avskilt. Sol
från morgon till sen kväll. Det
finns förhandsbesked på villa
byggn. o kommunalt v/a i gatan.

Sjötomt 1080 kvm mot
Långtarmen.Varken bygglov
förhandsbesked eller
strandskyddsdispens finns. Ett
bra sätt att få äga en egen sjötomt
att lägga båten vid eller ställa
husvagnen på utan att betala
vanligt sjötomtspris.

Högt vackert söderläge, sjöutsikt
på håll. Fri utsikt. Skogs/
bergstomt med möjlighet till en
spännande byggnation. Endast
15 min från Brommaplan.
Detaljplanerat område,
kommunalt v/a.

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

PRIS 750 000 kr/bud.
Älby Kersgatan.
SMS:A 55968 till 71122

PRIS 1 475 000 kr/bud.
Enlundavägen.
SMS:A 56568 till 71122

VILLATOMT 1886 KVM

SJÖTOMT

VILLA TOMT, 1.601 KVM

Nyhet!
Bostadsinfo till
din mobil.

SMS:A NUMRET I

PRIS 1 450 000 kr/bud.
Stenviksvägen 22.
SMS:A 57611 till 71122

ANNONSEN TILL 71122.

MUNSÖ
SÖDERBACKEN
4 ROK, 104,9 KVM

Väldisponerat parhus lantligt
beläget, perfekt för barnfamiljen!
Ljust o fräscht m öppen
planlösning. 3 bra sovr. Garage
ingår. Lantligt. Nära buss, Munsö
skola (f-åk5).
PRIS 375 000 kr/bud.
AVGIFT 7 236 kr/månad
Söderbacksvägen 21.
SMS:A 54244 till 71122

EKERÖ CENTRUM

EKERÖ BOKSKOGEN

EKERÖ SANDUDDEN

Äntligen en riktig 4:a (ej ombyggd 3:a)! I omtyckta Brf Bruket
centralt på Ekerö finns denna trivsamma marklägenhet m lugnt
gavelläge. Trevlig uteplats i soligt söderläge m nylagt trädäck.
Ljus och fräsch lägenhet m optimal planlösning m 3 bra sovrum
o 2 badrum. Lägenheten är renoverad under de senaste åren m
nya golv, ljusa väggar, kök nyligen omgjort m lackade luckor,
infällda spotlights o nya rostfria vitvaror. Nära till butiker,
vårdcentral, bussar, bibliotek mm.

Mycket trivsamt Br-radhus i lugna Gustavalund invid en av
Sveriges nordligaste Bokskogar. Stort trädäck och mysig grön
täppa med sol hela dagen. Vardagsrum med utgång till uteplats.
Rymligt ljust kök med matplats, 4 sovrum, 2 duschrum samt
tvättstuga. Garageplats i inomhusgarage ingår. Nära till Ekerö
Centrum med butiker och bussar samt strövområden invid
knuten.

Härlig vidsträckt utsikt med Mälaren i fonden i omtyckt
seniorboende. Stor 2:a med ett extra arbetsrum (utan fönster).
Fint utrustat kök med utgång till stensatt uteplats med sol hela
dagen och kvällen, vardagsrum med plats för både sitthörna och
matplats, kaklat duschrum, 1-2 sovrum, klädkammare. BRF
Mälarvyn vill ha medlemmar där minst 1 person i familjen är 55
år eller mer.

PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 6 566 kr/månad
Tegelbruksvägen 5A.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 59175 till 71122

PRIS 550 000 kr/bud. AVGIFT 9 286 kr/månad.
Gustavavägen 86.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 59895 till 71122

PRIS 995 000 kr/bud.
AVGIFT 4 643 kr/månad, inkl värme, vatten o kabel-TV.
Mälarvyn 11.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 59173 till 71122

4 ROK, 89 KVM

5 ROK, 110 KVM

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

2 ROK, 74 KVM

