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Fartyget, som en gång i tiden var en ståtlig 
passagerarbåt, byggdes 1953 för att klara tuffa 
omständigheter. Under många år trafikerade 
hon Hurtigrutten i Nordnorge, men sedan 
nuvarande ägaren köpte henne har hon legat 
och förfallit i Tappströmskanalen. Båten har 
varit tillhåll för både vandaler, bostadslösa 
och människor som söker äventyr i övergivna 
byggnader. Inredningen har demolerats och 
plundrats på allt av värde, från mässingsmutt-
rar till propellerblad.

– Den 17 juni omhändertog vi fartyget som 
olagligen legat på platsen sedan många år, 
efter en ansökan om handräckning av fastig-
hetsägaren, säger Lars Hellgren på Kronofog-
demyndigheten.

– Nu förvaras den på platsen i tre månader 
för att ägaren ska ha möjlighet att flytta den. 
Om inget hänt under den tiden säljs den eller 

skrotas.
För att förhindra att den allt mer lutande 

båten kantrade eller sjönk med en omfattan-
de naturkatastrof till följd, fick Ekerö rederi i 
uppdrag att vidta åtgärder.

– Vi pumpade ut 95 000 liter vatten, varav 
15 000 liter var oljeblandat. En liter olja kan 
täcka upp till 1 000 kvadratmeter vattenyta, 
säger Mathias Dillmann från Ekerö rederi.

Efter tömningen flöt fartyget fritt och Ekerö 
rederi gör nu stabilitetskontroller varannan 
dag med mätningar och fotograferingar som 
analyseras av Sjöfartsinspektionen.

I början av augusti gjordes dessutom en 
dykbesiktning av skrovet och botten runt far-
tyget för att se om det är möjligt att forsla ut 
båten på öppet vatten. Alla dessa åtgärder sker 
på nuvarande ägarens bekostnad. Besiktning-
en visade att skrovet är i förhållandevis gott 
skick, men det är ändå en kostsam procedur 
att göra båten redo för att bogseras iväg till en 
eventuell köpare.

Enligt Lars Hellgren finns det spekulanter 
som är intresserade av att köpa fartyget.
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Med kvalitetsglas från

Legitimerad optiker  ●  Kontaktlinser  ●   Terminalglasögon  ●  Solglasögon 
 Specialglasögon Modebågar  ●   Synhjälpmedel  ●  Snabba leveranser  ●  Egen verkstad
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●  25% på alla glas 
    (värde upp till 2.032:-)

●  Solglasögon 
   30-50 % 

●  Linser, priser som 
   på nätet

●  Glasögon, priser 
   som på nätet  fr. 395:-

Synundersökning 
50 % rabatt Ord. 270:-

#

 (Gäller tom 26/9-09, kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Glasrabatten gäller vid köp av kompletta par.) 

Din syn – Ekerö optik

2-årsjubilem i nya butiken



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 4 750 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 154 kvm, biyta 18 kvm
Tomt 4 655 kvm naturtomt

Byggt 2005
Adress: Lönnviksvägen 34
Visas sön 16/8 15.00-16.00
och tis 18/8 18.00-19.00

Trevlig 1,5-plans villa, belägen på stor ogenerad naturtomt med sydvästläge och bedårande sjöutsikt
över Södra Björkfjärden. Ljust kök och matrum i öppen planlösning, stora fönsterpartier från golv till tak
och utgång till stor solig altan. Två murspisar och bastu. Fin gäststuga. Egen bad- och båtbrygga på
tillhörande arrendeområde. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1929.

Ekerö Rasta

Utgångspris 3 390 000:-
7 rok, varav 5-6 sovrum
Boyta 165 kvm, biyta 30 kvm
Tomt 1 264 kvm

Byggt 1965, tillbyggt 1973
Adress: Paradisvägen 7
Visas sön 16/8 14.45-15.30
och mån 17/8 17.45-18.15

"Det blå huset på Paradisvägen" Trevlig 1 ½ plansvilla med bra läge, nära Ekerö centrum. 7 rok. Nya
fönster -07. Bergvärmepump. Vidbyggt garage med bastu. Stort trädäck med eftermiddagssol,
som dessutom är delvis taköverbyggt. Fin trädgård. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1958.

Ekerö Tappström

Utgångspris 2 750 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 152 kvm, biyta 16 kvm
Tomt 1 865 kvm trädgårdstomt

Byggt 1988
Adress: Ölsta-Dunge
Visas sön 23/8 15.00-16.00
och tis 25/8 18.00-19.00

Trevlig 1,5 plansvilla, belägen på vacker uppvuxen trädgårdstomt med vidsträckt vy över ängar och
hagar. Härlig altan som sträcker sig längs med fasad i sydost. Rymligt kök med matplats, vardagsrum
med kakelugn, fräscha bad- och duschrum med bastu samt tre rejäla sovrum. Carport med plats för två
bilar. Bergvärme. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1087.

Färingsö Ölsta

Utgångspris 2 650 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 96 kvm, biyta 96 kvm
Tomt 1 101 kvm

Byggt 1962
Adress: Skogsvägen 24
Visas sön 16/8 12.00-12.45
och mån 17/8 18.00-18.45

I hjärtat av Stenhamra ligger denna välskötta och välplanerade villa. På entréplan finns bl.a ett rymligt
vardagsrum samt tre st sovrum. I källarplan finns en gillestuga med lite större källarfönster som kan
användas som sovrum, här finns också gott om förrådsutrymmen. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1969.

Färingsö Stenhamra

Fast pris 5 150 000:-
4 rok, boyta 157 kvm
Adress: Åsbranten 22 "Nytt Visningshus"
Visas sön 23/8 13.00-14.00

Trevligt helt nybyggt hus 157 väldisponerade
kvadratmer Carport med förråd. Fint läge.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1860.

Ekerö Sandudden

Fast pris 3 650 000:-
Boyta 96 kvm, avgift 3.296:-/mån inkl telefon,data
och TV. exkl drift
Adress: Strandskogsvägen 1
Visas sön 23/8 11.30-12.30

Enplansvilla särskilt för dig som är något äldre. 96
kvm Carport. Samt vattenutsikt på sidan mot
sjön.Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1959.

Brf villa 4 rok Sandudden

Acceptpris 3 600 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta ca 115 kvm
Tomt 420 kvm trädgårdstomt

Byggt 1961
Adress: Vadmalsvägen 9
Visas sön 23/8 14.45-15.30
och mån 24/8 17.45-18.15

Toppfräscht kedjehus på återvändsgata i Träkvista. Totalrenoverat 2009. Ligger barnvänligt på lugn gata
med baksida angränsande mot lekplats/allmänning.Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1785.

Ekerö Träkvista
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Ett trettiotal frivilliga föräld-
rar hjälptes åt att bygga upp 

parken en helg i juli och där-
efter var det dags för stor in-
vigning. 

Brandkåren och ambu-
lansen var på plats och Peter 
Carpelan klippte banden 
tillsammans med initiativta-
garna Jessica Wallboms och 
Jessica Gosch Brunells söner 
Felix och Lukas.

– Vi hade visserligen hop-
pats på stort intresse, men 
inte vågat tro att det skulle 
komma fullt så många  del-

tagare, säger Jessica Wall-
bom.

Parken har kommit till 
efter många timmars frivil-
ligarbete som kulminerade 
under den stora bygghelgen. 
Kommunen och lokala fö-
retagare har sponsrat med 
byggmaterial, verktyg, vissa 
lekställningar och leksaker.  

– Hela projektet har till och 
med blivit bättre än vad vi 
hade tänkt oss, nu vill vi bara 
komplettera med bland 

annat en kompisgunga som 
kommunen har lovat oss och 
får vi sedan ett sol- och vind-
skydd, en linbana och ett 
spindelnät så är vi helt nöjda, 
säger Jessica Wallbom.

Mammorna som har arbe-
tat hårt med projektet varen-
da dag sedan i april gläds nu 
åt att se sina egna och många 
andra Stenhamrabarn leka 
och stoja i Mälaröarnas störs-
ta och finaste lekpark.

När Hampus Benbasat och 
Emma Johansson ses för 
första gången strax före fö-
delsedagen utforskar de med 
stor iver varandra. Hampus 
drar först Emma i örat ett tag 
innan han gör ett tappert för-
sök att få in hennes hand i sin 
mun. Emma kontrar med att 
pilla lite stillsamt på Ham-
pus tröja.

väck-
te de båda uppmärksamhet 
när de föddes på det ultimata 
datumet för en invånare i 
Stockholms kommun – 
080808.  Inom riktnummer-
området föddes 86 barn den 
aktuella dagen och av dem 
tackade 75 ja till att delta i den 
ceremoni som hölls i Stads-
huset i slutet av november 
förra året. 

Hampus och hans mamma 
Malin Rudblom var där.

– Stockholms finansbor-
garråd Sten Nordin höll tal 
och alla barn fick ett paket 
med en graverad sked, en 
mössa, ett intyg på att de är 
superambassadörer och ett 
livslångt gratis inträde på 
Gröna lund, berättar hon.

Varken Hampus eller 
Emma var beräknade att fö-
das just det datumet. Ham-

pus kom tio dagar för tidigt 
och Malin hann endast som 
hastigast reflektera över att 
det kunde vara kul att få ett 
barn just den dagen.

– Emma var beräknad att 
komma den 4 november, 
men förlossningen satte 
igång alldeles för tidigt så vi 
hann inte ens tänka på vilket 
datum det var, berättar hen-
nes mamma Angelica Eklöf. 

 tre må-
nader för tidigt, var väldigt 
infektionskänslig under den 
första tiden och kunde där-
för inte delta i festligheterna 
i Stadshuset, men har senare 
fått sina saker med posten.  
Mössan börjar bli urväxt, 
men de övriga sakerna finns 
kvar och framförallt inträdet 
till Gröna lund väcker avund 
hos storasyster Julia sju år.

Inför födelsedagen för-
bereder föräldrarna firande 

på varsitt håll, med kalas för 
släkt och vänner. Båda bar-
nen verkar dock lyckligt ove-
tande om både det och att 
deras födelsedatum väcker 

uppmärksamhet och fortsät-
ter lugnt att stoppa saker i 
munnen.        
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Simkunnigheten på Mälar-
öarna är god, säger Christer 
Lindqvist på Stockholms 
Kappsimningsklubb(SKK) 
som håller i simskolan på 
Mälaröarna.

Emelie Kierkegaard, ti-
digare tävlingssimmerska 
på landslagsnivå, har jobbat 
som simskolelärare i 17 år på 
Lundhagen och har haft över 
tusen barn som elever.

– Det är fantastiskt roligt 
och oerhört viktigt. 

Barnen får chansen att lära sig 
simma så intensivt som det 
blir under dessa tre veckor. 
Det blir aldrig samma sak när 
man går på simskola i bas-
säng. Förutom det så tror jag 
att det för barnen blir precis 
som för mig, en mysig som-
margrej att vara på stranden 
med familj och kompisar 
varje dag, säger Emelie Kier-
kegaard.

 tra-
ditionsenligt med assistans 
av brandkår och sjöräddning 
som kom farande för att liv-
rädda simlärare och en och 
annan drake…

Ulrika Alm Bergvall forskar 
kring  ”Dovhindens beteen-
de och habitatsutnyttjande”. 
Habitat innebär  miljön där 
en viss växt- eller djurart le-
ver.

– Jag forskar på en tam stam 
hjortar vid Stockholms uni-
versitets zoologiska forsk-
ningsstation Tovetorp och 
en vild stam på Kobergs gods 

i Västergötland. De vilda är 
märkta med GPS-halsband 
som är superdyra, därför be-
höver man mer forsknings-
medel, berättar Ulrika.

Det finns flera anledningar 
till varför hon vill studera 
dovhjorten. Rent grund-
forskningsmässigt är Ulrika 
intresserad av skillnader i 
temperament hos dessa djur 
och hur dessa skillnader kan 
bibehållas i populationen. 
Det gör Ulrika vid Psykolo-
giska institutionen vid Edin-
burgh universitet, men hen-
nes studiepopulationer finns 
i Sverige. För att kunna svara 
på dessa frågor har hon ett 
stipendie från Vetenskaps-

rådet. Ulrika har också mer 
viltför valtningsinrikt ade 
frågor och för detta har hon 
medel från Naturvårdsver-
kets Viltvårdsfond.

Stipendiet är på 75 000 
kronor och delades ut av 
Hans Majestät Konungen vid 
en mottagning på Kungliga 
slottet den 26 maj. 

Konung Carl XVI Gustafs 
50-årsfonds ändamål är att 
främja forskning, teknisk 
utveckling och företagande, 
som bidrar till uthålligt nytt-
jande av naturresurserna 
och bevarande av biologisk 
mångfald. 



KYRKSIDAN

Redaktion för kyrksidan: 

Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

Mer information:

Se vår hemsida ekeropastorat.nu

Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                   nr 12  2009

FOLKMUSIK PÅ TRE MAN
Rolf Jidell m fl

Onsdag 19/8
Ekebyhovskyrkan ”Arken”

19.00 Mässa

Svän Fogelqvist

Söndag 23/8
Adelsö kyrka

Sammanlyst till Ekerö
       

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa med  

återinvigning av kyrkan

biskop em Gunnar Weman 
Staffan Eklund 
Ralph Sjöholm 

Ekerö kyrkokör under ledning av 
Kerstin Baldwin

Efter gudstjänsten:

”Mingel” i Ekerö Hembygdsgård

Lovö kyrka
Sammanlyst till Ekerö kyrka

Onsdag 26/8
Ekerö kyrka
13.00 Mässa

Staffan Eklund

Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa

Jonas Gräslund

Söndag 30/8
Munsö kyrka

11.00 Högmässogudstjänst

  Svän Fogelqvist

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

Ralph Sjöholm

Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässogudstjänst 

med dop

Staffan Eklund

Onsdag 2/9
Ekebyhovskyrkan

19.00 Mässa

Ralph Sjöholm

Söndag 6/9
Adelsö kyrka

11.00 Högmässogudstjänst

”De  äldres kyrksöndag”

Svän Fogelqvist 
Lena Burman Holmgren 

Ad Mundi

Kyrkskjuts: ring Svän 560 510 63 
eller 0702-49 47 67

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst på 

Diakonins dag

Mårten Mårtensson 
Marie Björnvad

Lovö kyrka
11.00 Högmässa på Diakonins dag

Christer Kivi 
Anna Blommenberg

Kyrkradion 101,4  
lördagar 12-13 med start efter  

sommaruppehållet 29/8

Ekerö kyrka, ljusare kyrka i nytt ljus 
– Vad har hänt? Kyrkan ser 

så annorlunda ut!

En spontan kommentar som 

hörts åtskilliga gånger i 

Ekerö kyrka i sommar. 

Efter några minuter kommer så 
konstaterandet:

– Så ljus kyrkan är. Så vack-
er.

Så brukar det bli en stunds 
tystnad till ...

– Men fönstret ... har det fun-
nits där?

Och det har det ju – men dolt 
i väggen sedan 1952.

Efter några minuter till fastnar 
ögonen på några mörkgrå fyr-
kanter ovanför predikstolen:

– Är det möjligt, var kyrkan 
verkligen så smutsig?!!
Festgudstjänst

Söndagen den 23 augusti firas 
en festgudstjänst med officiell 
återinvigning av den nyrenove-
rade kyrkan.

Vid invigningen av ett renove-
rat kyrkorum brukar en biskop 
banka på porten så att kyrkan 
öppnas. Den som kommer att 
banka på Ekerö kyrkas dörr är 
biskop em Gunnar Weman.
Biskop och ärkebiskop

Gunnar Weman är ”dubbel-
biskop” – han har varit både 
biskop i Luleå stift och ärkebis-

kop för hela Svenska kyrkan.
Numera är han emeritus, 

kyrkspråket för pensionerad. 
Men Gunnar Weman är en 
mycket aktiv pensionär, 2006 
doktorerade han  med en av-
handling med titeln Nutida 
gudstjänster och medeltida 
kyrkorum.  Ett ämne nog så 
aktuellt vid återinvigningen av 
en medeltida kyrka
Text och foto: Marianne Abrahamsson 

PROVA PÅ
Tänk om jag skulle ... Ta chansen att pröva 

Ekerö Gospel
Vi söker nu nya medlemmar inför hösten. Vi övar 2-3 onsdags-
kvällar i månaden mellan 19:45-22:00 i Ekebyhovskyrkan.

vår ledare Daniel Stenbaek på 070-7304755 
eller daniel.stenbaek@svenskakyrkan.se
Pröva på: 26 augusti samt den 9 september

Heliga danser – Livets träd
Dans som meditation och kraftkälla. Fyra söndagar i Lovö Klock-
argård kl 15-17 (6/9, 4/10, 17/11, 6/12) Kursavg: 400 kr

Ledare: Anne-li Holmgren-Lomaeus
Prova på: söndagen 6 september 

Körskola för män
Du man som vill börja göra din sångröst hörd – välkommen till 
körskola! Här krävs inga förkunskaper. Vi sjunger enkla sånger 
och jobbar med röstteknik och har framför allt trevligt tillsam-
mans. Vi startar verksamheten med en 

Övningarna kommer att vara tisdagar, 
udda veckor kl. 19.00-20.15
Ledare är organist Kerstin Baldwin, tel 070 61 76 215
Prova-på-gång tisdagen den 15 september. 

Prova på konfirmation!
Vad gör man på ett konfirmationspass? Vad handlar konfirmation 
om? Måste man tro? Vad är andakt?
 Här får du chans att pröva och ställa frågor. Vi arbetar både 
praktiskt och teoretiskt

Prova på: onsdagen 16 september
17.00-19.00 i Ekebyhovskyrkan
 Alla välkomna. Ingen anmälan.
 Jonas Gräslund, konfirmandpräst

Ekerö kyrkokör! 
Vi är en fyrstämmig blandad kör som sjunger blandad repertoar. 
Höstens  program innehåller bl a  musik av Leonard Cohen, Men-
delssohn, och G F Händel (Messias) Viss körvana är önskvärd.

Körledare är organist Kerstin Baldwin, tel 070 61 76 215
Repetitionerna hålls i Ekebyhovskyrkan kl. 19.00-21.15
Prova på: 17 september

Kören Ad Mundi
Kören Ad Mundi övar måndagar kl 18.45–20.45 i Adelsö kyrka

Körledare: Carina Einarson, tel 560 511 56
Prova på: söndag 20 september kl 16-17.30 i Munsö kyrka.
Kom och sitt in i kören, och prova på att sjunga kör!!



Vuxenutbildning 
– för dig som vill vidare

Sök till Komvux!
På Komvux i Ekerö kan Du i höst läsa kurser på grundläggande 
nivå i engelska, matematik, svenska och svenska som andra språk.

Nyhet från hösten är att Du kan läsa:
Engelska A+B, matematik A+B+C samt svenska/svenska som 
andraspråk A+B på gymnasial nivå. Kurserna erbjuds även kvälls-
tid. Vi har löpande kursstart. Undervisningen bedrivs i Lärcentrum, 
biblioteket Ekerö Centrum.

Du kan dessutom välja bland ett stort antal kurser på distans inom 
exempelvis vård, barn- och fritid och ekonomi.

Läs mer på vuxenutbildningens hemsida:

www.ekero.se/vux
Du kan söka studiemedel via www.csn.se

Välkommen att kontakta Ekerö Komvux
 för studievägledning och info. 

560 39 269, e-post: jan.korell@ekero.se
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Under kommunfullmäkti-
ges sista sammanträde in-
för sommaruppehållet lade 
kommunstyrelsen fram bud-
getuppföljningen och prog-
nosen för det ekonomiska 
utfallet under hela året.

– Både jag och medborgar-
na i Ekerö kommun har svårt 
att förlika oss med att skat-
teintäkterna minskar trots 
en relativt låg arbetslöshet i 
kommunen och en ganska 

bra ekonomisk situation för 
privatpersonerna. 

– Minskningen beror på att 
skattutjämningssystemet är 
så utformat att det inte spelar 
någon större roll om det är i 
Ekerö kommun eller i Troll-
hättan som arbetslösheten 

ökar, sa Peter Carpelan.
Även om siffrorna har vänt 

sedan förra prognosen som 
gjordes i mars, visar de fort-
farande på ett underskott. Ti-
digare pekade siffrorna mot 

ett underskott på 3,7 miljo-
ner kronor, medan den se-
naste prognosen visar på ett 
resultat där underskottet är 1 
miljon lägre, det vill säga 2,7 
miljoner kronor.

 berättade om 
hur antalet barn i barnom-
sorgen och äldre inom äld-
reomsorgen inte kommer att 
bli fullt lika många som man 
tidigare trott och att de slut-
giltiga siffrorna därför kan 
komma att bli ännu bättre.

– Jag tror att vi kan klara ett 
nollresultat eller något bättre 
och hålla näsan precis ovan-
för vattenytan beträffande 
2009, sa han.

nför nästa år nnonserade 
han dock betydligt tuffare ti-
der och en stramare budget.

– Vi låser budgeten i en 

nivå som ändå är hyfsat bra 
för socialnämnden och barn- 
och ungdomsnämnden till 
exempel. Vi kommer dock att 
ha en besvärlig situation och 
hoppas att även oppositionen 
är villig att ta sitt ansvar i ett 
läge som är ansträngt, fort-
satte han.

Ulric Andersen (s) försäk-
rade att de alla var besjälade 
av situationens allvar och det 
gemensamma ansvaret.

– Vi känner dock farhågor 
inför möjligheten att kunna 
utveckla och ens bibehålla 
kvaliteten i den kommunala 
servicen. Det är besynnerligt 
att de mål som sattes upp i en 
annan ekonomisk situation 
ska gälla trots att det kom-
mer saknas 65, 95 respektive 
100 miljoner kronor under de 
närmaste tre åren, sa han.

Kritik mot att nämnderna 
inte får några direktiv om 
hur de ska handskas med de 
minskade anslagen tog även 
Ylva Forslid (ö) upp och yr-
kade att kommunstyrelsens 
förslag skulle åtterremitteras, 
vilket avslogs.

Från oppositionens sida 
gjordes dessutom ett tilläggs-
yrkande om att en fördjupad 
analys av vad en befolknings-
ökning i kommunen skulle 
kunna medföra för konse-
kvenser, borde genomföras. 
Detta avslogs av kommun-
fullmäktige. 

Samtliga deltagare var dock 
eniga om att göra ett tillägg i 
budgetdirektiven om att kon-
sekvenserna av de neddragna 
anslagen måste analyseras 
och beskrivas.

Fackförbundet Unionen drar ett företag, hemmahö-
rande i Drottningholm inför rätta. I stämningsansökan till Arbetsdomstolen 
kräver man 50.000 kronor i skadestånd för förhandlingsvägran. Detta 
sedan företaget sagt upp en av sina anställda och vägrat delta i de fackliga 
förhandlingar det kallats till.

Statens Insti-
tutionsstyrelse SiS, kräver 
åtgärder på LVU- och LVM-
hemmet Rebecka i Ekerö 
kommun. Enligt SiS är verk-
samheten bra i stort, men när 
det kommer till rutiner för 
omprövning av vård på låsbar 
avdelning finns brister som 
måste ses över. SiS menar 
också att rutinerna för do-
kumentation måste skärpas 
samt att alla beslut motiveras 
på ett tillfredsställande sätt, 
vilket inte sker idag. På hem-
met vårdas flickor och unga 
kvinnor för bland annat nar-
kotikamissbruk.

Bland Sveriges 290 kommuner hamnar Ekerö på plats 215 i Sol-
energiindex, som presenteras av branschföreningen Svensk solenergi. Indexet ba-
seras på hur hushåll, företag och organisationer har utnyttjat stöden till solel och 
solvärme, räknat från millennieskiftet fram till halvårsskiftet i år. Hittills har 240 
stödmiljoner delats ut till solenergi, om man lägger samman det tidigare stödet till 
el från solceller i offentliga byggnader och det alltjämt aktuella stödet till solvärme. 
I genomsnitt blir det 26 kronor per svensk. I Ekerö kommun är motsvarande sum-
ma cirka 9 kronor per invånare

– Ekerö kommuns politiker kan göra en viktig insats för klimatet genom att ak-
tivt uppmuntra till installation av solfångare och solceller vid ny- och ombyggna-
tioner av fastigheter, säger Lars Andrén, ordförande i Svensk solenergi. 

Regeringen har infört ett nytt investeringsstöd till solcellssystem.

En framträ-
dande Hells Angels-medlem 
från Ekerö, som dömts till fem 
månaders fängelse för miss-
handel och olaga tvång mot 
sin tidigare sambo, får inte 
avtjäna straffet med elektro-
nisk fotboja. Kammarrätten 
gör samma bedömning som 
länsrätten, som sa att omstän-
digheterna kring mannens 
person och brottsligheten gör 
att det finns särskilda skäl att 
vägra fotboja.

 Intagna kvinnor på Färingsöanstalten skriver i en JO-anmälan 
att det inte finns mat så att de kan äta frukost eller en kvällsmacka. Eftersom 
många av kvinnorna har diabetes och andra sjukdomar är det nödvändigt för 
dem att få just frukost, skriver de.

Moderat Nytt
Välkommen tillbaka
För de flesta av oss är semestern slut och en ny termin börjar. Som-
maren i kommunen har för mig inneburit både ungdomsfestival, ut-
delning av ungdomskulturstipendium och invigning av en ny stor 
lekpark i Stenhamra. Genom samverkan mellan duktiga privatper-
soner, företag och Ekerö kommun blev lekparken möjlig. 

Nu tar vi nya tag i Ekerömoderaterna och ska utveckla vår politik 
och bli ännu bättre. Det ska vi göra genom att vi i arbetsgrupper 
och medlemsmöten tar fram vårt nya valprogram om framtidens 
Ekerö. Det kan gälla utvecklingen av Stenhamra- och Ekerö cen-
trum, miljöfrågor, våra vägar och färjetrafiken, äldreomsorgen och 
hur vi får ännu bättre skolor på Mälaröarna.

Välkomna att delta i arbetet att utveckla din kommun; bli medlem!

Med sensommarvärme

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.



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

Ekerö Träkvista
Rymlig välplanerad villa om totalt ca 180 kvm med centralt läge vid Träkvista Torg. Del av entréplanet har separat
ingång vilket gör denna villa mycket lämplig att kombinera boende med eget företagande såsom rörelse, uthyrning
el generationsboende. Delvis renoverad med bla nya ytskikt och två fina helkaklade badrum.

Boarea: 150 + 30 kvm
Utgångspris: 3.250.000 kr
Tomt: 771 kvm Natur/Trädgårdstomt

Jungfrusundsvägen 3
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

5:a Ekerö Sandudden
Tillfälle för dig som söker en av de större lägenheterna på Mälarvyn! Ett seniorboende med fantastisk utsikt över
Mälaren och granne med naturen. Lägenheten ligger högst upp i huset och har stor inglasad balkong med sydväst
läge. Fina sällskapsytor med öppen planlösning. 3 sovrum o bra förråd. Genomgående hög standard.

Boarea: 110 + 10 kvm
Utgångspris: 2.750.000 kr
Avgift: 5.801 kr/mån inkl värme, VA

Mälarvyn 5
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

Ekerö Färentuna
Stor härlig naturtomt med högt läge och fin sjöutsikt. Beläget i ett litet område med både permanent- och
fritidsboende. Det finns tre hus på fastigheten varav det största är ett vinterbonat fritidshus om ca 60 kvm. 4 rok
varav 3 sovrum. Hus nr 2 är ursprungshuset om 30 kvm. Hus nr 3 är en isolerad Friggebod. Gångavstånd till buss.

Boarea: 54 kvm
Utgångspris: 1.800.000 kr
Tomt: 3.787 kvm Natur/Trädgårdstomt

Kronhagsvägen 8
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Hummelvreten
Atriumhus i toppskick! Detta är den något större varianten med tre fönster i vardagsrummet samt braskamin. Nytt
kök och två helkaklade badrum. Nybyggt inglasat uterum med infravärme. Stort altandäck samt utomhusjacuzzi.
Alla ytskikt är renoverade under de senaste åren. Stort förråd med gästrum. Ett hus som bör ses!

Boarea: 117 + 10 kvm
Utgångspris: 2.550.000 kr
Tomt: 258 kvm Atriumgård

Kastargränd 21
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

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

Utgångspris: 1.650.000 kr
Tomt: 1.001 kvm Sluttningstomt
Domherrevägen 39 B

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

3:a Ekerö Träkvista
Äntligen ett 1-plans bostadsrättsradhus om 3 rok i Brittgården! 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.

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

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

Ekerö Älvnäs
Trevlig familjevänlig 1,5-plans villa i natursköna Älvnäs. Stort läckert och helt nyrenoverat kök med utgång till stor
altan i vinkel. Kök, matrum och vardagsrum med braskamin i öppen planlösning. Allrum, fyra sovrum och två
helkaklade badrum. Bastu. Två balkonger. Fin uppvuxen trädgårdstomt med sjönära läge och egen båtplats.

Boarea: 180 kvm
Utgångspris: 4.150.000 kr
Tomt: 911 kvm Trädgårdstomt

Sidensvansvägen 11B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303



Det nya i lagen är möjlighe-
terna till  så kallad lands-
bygdsutveckling. Med detta
menas att kommuner i gles-
bygd ska kunna konkurrera
genom att lätta på strand-
skyddet på obebyggda strän-
der och i strandnära lägen.
De områden där det blir lät-
tare att bygga ska i samver-
kan med länsstyrelsen pekas
ut i kommunernas översikts-
planer.

Undantagna från de här
möjligheter  är bara  kuster-
na, från Bohuslän upp till
Forsmark och Höga Kusten. 

omfattas
av området för landsbygds-
utveckling, men ligger inom
ett område där reglerna ska
tillämpas mer restriktivt. 

– I propositionen står att
reglerna ska vara särskilt
restriktiva när det gäller
Mälarens, Vänerns, Vätterns
och Hjälmarens stränder. Vi
kommer att granska alla
ansökningar från Ekerö
kommun, säger Anna
Dominkovic på länsstyrel-

sens planenhet.
Ekerö Byggnadsnämnds

ordförande Lennart Nilsson
(m), ser i dagsläget den nya
lagen som en fortsättning av
den tidigare restriktiva policy
som kommunen tillämpat.

– Vad jag förstår tillhör
Ekerö de områden där möj-
ligheterna till dispens tilläm-
pas mer restriktivt och att
man får en annan väg när det
gäller att överklaga. Men vi
forskar fortfarande i saken,
säger Lennart Nilsson.

haft en ganska
rimlig nivå hittills. Fram-
förallt är det för nya bryggor
som ersätter gamla som vi
har släppt på strandskyddet.

Det finns nya möjligheter
till undantag när det gäller
att överklaga. Ibland kan
kommunen bli utsatt för star-
ka påtryckningar från infly-
telserika företagare och mar-
kägare?

– Det finns starka intres-
sen också på motståndarsi-
dan, säger Lennart Nilsson. 

Hittills har byggnads-
nämnden beslutat om dis-
penser för alla  kommundelar
utom för Lovö, men med den
nya lagen kommer kommu-
nen även att besluta om
Lovö. 

planerings-
samordnare Leif Kåsthag
säger att även länsstyrelsens,
miljödomstolens och natur-

vårdsverkets uppfattning är
att Ekerö hittills har gett för-
hållandevis lite dispenser i
förhållande till andra kom-
muner. 

– Det ges väldigt mycket

mer dispenser i kommuner-
na vid havet. I Ekerö kom-
mun har man vant sig vid en
restriktiv uppfattning, det är
inte många ärenden och
medborgarna är inte bort-
skämda jämfört med i
Norrtälje kommun, där jag
har fritidshus. Där söker folk
för vad som helst och får det
också, säger Leif Kåsthag.

Men länsstyrelsen saknar,
liksom kommunen, samlad
och jämförande statistik över
antalet strandskyddsdispen-
ser i Ekerö.

– Vi har fått besluten för
information, men har inte
samlat dem för någon över-
blick i diarium eller så, säger
Anna Dominkovic.

idag hos Na-

turvårdsverket, som hittills
haft rätten att överklaga alla
slags strandskyddsbeslut.

Verket konstaterar att
antalet dispenser i hela lan-
det har ökat kraftigt under
senare år – till cirka 5 000 om
året. I en utvärdering som
gjordes 2002, uppskattades
endast 32 procent av alla dis-
penser som lagligt grundade. 

Den nya lagen ger
Naturvårdsverket en mer
övervakande och vägledande
roll över kommuner och
länsstyrelser och samtidigt
får länsstyrelserna ökad
makt. 

äldre strand-
skyddslagen har länsstyrel-
serna haft möjligheten att
dra tillbaka delegationsrätten
från alltför generösa kom-
muner, men  Naturvårds-
verket känner bara till ett
fåtal fall då så har skett.

Anna Dominkovic tror
inte att resurserna kommer
att bli för knappa, nu när
länsstyrelsen ska granska alla
dispenser.

– Jag tror inte vi kommer
att drabbas av resursbrist i
och med att vi redan idag får
in besluten. Det blir snarast
en fråga om omfördelning,
säger hon.

sätter
bocken till trädgårdsmästare,
skrev Mikael Karlsson, ord-
förande i Naturskyddsför-

eningen, i ett pressmed-
delande när förslaget till nya
strandskyddslagen kom i
höstas. I en rapport, gemen-
sam med Svenska Turist-
föreningen och Världs-
naturfonden  skrev förening-
arna att lättnaderna i strand-
skyddet går för långt och inte
alls räcker för att stärka skyd-
det i de stora områden där
exploateringstrycket på
stränderna är mycket högt.

– Vi menar att kommuner-
na inte ska få rätt att ge dis-
pens i områden som riksda-

gen har ansett vara av riksin-
tresse för naturvård och fri-
luftsliv. Stränderna i sådana
områden måste tvärtom få
ett bättre skydd än i dag,
skrev Torgny Håstad, ordfö-
rande i Svenska Turistför
eningen.

strandskyddet
tillkom 1975 i syfte att lång-
siktigt, över flera generatio-
ner, garantera allmänheten
tillgång till stränderna. 

Däremot ogillade Stock-
holms Tingsrätt skade-
ståndskraven från de fem
övriga bolagen bland dem
Google Sweden – på nästan
20 miljoner kronor. Det gick
inte att bevisa att det var just
dessa företags medel som
hon hade förskingrat, reso-
nerade rätten. 

Åklagare Lena Sandnes –
som yrkar på en högre straff-
sats – och de fem företagen

har därför  överklagat domen
till Hovrätten.  Hon befinner
sig nu på semester.

– Det kommer att ta tid
innan det blir något avgöran-
de. Det här är ingalunda
något prioriterat fall, säger
Lotta Jansson, sekreterare på
Svea Hovrätt.

har   med
nästan 15 miljoner kronor det
högsta skadeståndskravet på
Tina Flink.

– Vi fick en förfrågan från
åklagaren om hon ska driva
våra anspråk om skadestånd
vidare i Hovrätten och det
tackade vi ja till, mer kan jag
inte säga, säger Anders Isberg
på Baker & McKenzies
Advokatbyrå.

på fyra
åtalspunkter: Grovt bedräge-
ri, trolöshet mot huvudman,

bokföringsbrott och skatte-
redovisningsbrott. Rauno
Nyberg fälldes för bokfö-
ringsbrott. 

genom sitt
och makens företag Matista
AB, sedermera Matista KB
och därefter Colderose AB
tagit hand om de utländska
bolagens löneutbetalningar
och skatteinbetalningar.
Colderose AB var för övrigt
från början undertecknare av
hyrekontraktet på Svartsjö
slott. 

pengar på
ett klientmedelskonto men
pengarna skickades aldrig
vidare till Skatteverket. I de
flesta fall blev bolagen noll-
deklarerade och de har sedan
varit tvungna att betala in
skatt en gång till.
Klientmedelskontot använ-

des stället till överföringar
till bland annat Åmells
möbler, där Tina Flink var
extern vd och delägare.
Vidare till hustrun till en
före detta anställd och till
gamla kunders obetalda
skatter och avgifter.

Bratt Lifestyle
architecture gick det att visa
att överföringar på närmare
en miljon kronor skett från
ägarens konto till Åmells
möbler utan att han visste
om det. Därav domen för
trolöshet mot huvudman
och bedrägeri.

brott på
samtliga åtalspunkter. Tina
Flink med tilläggen att hon
inte uppsåtligen hade tilläg-
nat sig någon annans egen-
dom, att hon inte hade
ansvar för bokföringen och

om hon skulle anses vara det,
så hade hon varit oaktsam.
Hon hade, hävdade hon,
vidare inte ansvar för skatte-
redovisningen och om hon
hade lämnat felaktiga upp-
gifter till skatteverket så
berodde det på att hon hade
fått felaktiga underlag från
bolagen.  

makens redo-
visningsföretag var det
maken Rauno Nyberg som
hade de framträdande roller-
na som vd eller styrelseleda-
mot. Själv höll hon sig i bak-
grunden, men hade, enligt
vittnesmål från de anställda,
huvudinflytandet och hade
dessutom internetfullmakt
till klientmedelskontot.

Men Rauno Nyberg som
alltså dömdes för bokfö-
ringsbrott hänvisade dels till
sjukdom,  dels till att revi-

sorn inte hade informerat
honom om brister, dels till
att bokföringen varit delege-
rad till anställda.

Makarna är tidigare ostraf-
fade. Som förmildrande
omständigheter för Tina
Flink nämndes att hon sak-
nar bostad och arbete.
Hennes två fastigheter ska
säljas på exekutiv auktion
och hon kommer få det svårt
att få jobb som ekonom också
sedan näringsförbudet upp-
hört.

hela
den tid som Tina Flink haft
ansvar för verksamheten
sponsrat huvuddelen av
hyran på en miljon kronor
om året. Makarna har också
haft kontrakt på två lägenhe-
ter i en villa intill slottet.

10  nyheter | 



Mäklarhuset Ekerö  

Färingsö - Ricksättra 
PRIS/BUD: 2 475 000 kr
BOAREA: 63 + 36 kvm TOMTAREA: 1 753 kvm
ADRESS: Hillersjönäsvägen 1

MÄKLARENS BESKRIVNING: Nyrenoverad charmig och 

Stort ljust vardagsrum med braskamin i öppen plan-

2.337

Färingsö - Skå Kumla By 
PRIS/BUD: 1 390 000 kr
TOMT: 2 021 kvm
ADRESS: Boställsvägen 21 A

MÄKLARENS BESKRIVNING:
Södervänd, lättbyggd och vackert inbäddad mellan 

Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 5 975 000 kr
BOAREA: 328 + 30 kvm TOMTAREA: 927 kvm
ADRESS: Strandvägen 27

MÄKLARENS BESKRIVNING: Med Stenhamras bästa 

-

sällskapsutrymmen, två stora balkonger, vattenburen 

Färingsö - Degerby - Bredlöt
PRIS/BUD: 3 650 000 kr
BOAREA: 185 kvm + 40 kvm TOMTAREA: 2 827 kvm
ADRESS: Bredlötsvägen 7

MÄKLARENS BESKRIVNING: Gedigen arkitektritad 

-
-

2:a Färingsö - Stenhamra
PRIS/BUD: 1 125 000 kr AVGIFT: 3 432 kr/mån
BOAREA: 58 kvm
ADRESS: Blåsbacksvägen 113

MÄKLARENS BESKRIVNING: Bästa gavelläget och 
-

Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 2 695 000 kr
BOAREA: 144 kvm + 30 kvm TOMTAREA: 1 022 kvm
ADRESS: Nävergränd 4

MÄKLARENS BESKRIVNING: Äntligen är ett av de 

Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 3 350 000 kr
BOAREA: 134 kvm TOMTAREA: 1 006 kvm
ADRESS: Klubbstigen 9 A

MÄKLARENS BESKRIVNING: -

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

Färingsö - Kungsberga 
PRIS/BUD: 2 850 000 kr
BOAREA: 170 + 162 kvm TOMTAREA: 2 204 kvm
ADRESS: Ettans väg 8

MÄKLARENS BESKRIVNING: Gedigen stor och välhål-
-

-

6990
 

kr/kg
149 

kr/kg
7990

 
kr/kg

2990
 

kr/kg

BIFF/ENTRECOTÉ
Färsk i bit. Svenskt kött

KALVFÄRS
Svenskt kött

ÖPPETTIDER
MÅND-FRED 9-20
LÖRD-SÖND 10-19

Gäller mellan 17/8-2009 - 23/8-2009

GRYTBITAR
Av nöt. Svenskt kött

FLÄSKFILÉ
Färsk. Svensk/Dansk

NÖTFÄRS
Max 10% Fett. Svenskt kött

LAXFILÉ
Odlad norsk

FÄRSKPOTATIS
Max 5kg/kund

OXFILÉ
Fryst, sydamerika

SOFIERO ÖL
6 pack. 3,5%

GRILLAD KYCKLING
Lagerbergs. 

175 
kr/kg

3990
 

+pant
2990

 
kr/st

TOMAT, ÄPPLE
APELSIN, PÄRON

PAPRIKA
Grön, Gul, Röd

RÖDSPÄTTA
Filé. Fryst, Alaska. 400g

BROCCOLI
Fryst. 1kg

FRYST PIZZA
Prosciutto, 400g

3990
 

kr/st
1590

 
kr/st

1000
 

kr/st
1490

 
kr/kg

099
 

kr/kg
99 
kr/kg

6990
 

kr/kg

Max 3kg/kund

Max 5kg/kund Max 2 st/kund

1000
 

kr/kg

TEL: 560 388 60



Karl Vilhelm Jacobson är det rätta
namnet. Med c och ett s sedan en
farbror varit över i staterna och kom-
mit hem med amerikansk stavning.

Kalle Ville är barnfödd och upp-
växthär på Lilla Karlslund. Gården
köptes av farfar, som
liksom Kalle villes far
drev trädgårdsmästeri.
Mycket jordgubbar,
potatis och en del
grönsaker.

– Det fanns en hel
del småställen på 5-10 tunnland som
det här runtom på Adelsö. På den
tiden gick det att leva på dem.
Tiderna för småodlarna var goda
under andra världskriget. Men efter
kriget ökade importen och sedan
kom  frystekniken och slog ut de
flesta.

Kalle Ville vill helst inte beröra
vidare detaljer om sin uppväxt,  “det
är privat”.  Jo de var tre syskon och
det var klart de fick hjälpa till att
jobba. Det gjorde alla.

Mälby småsko-
la, en av tre skolor på trettiotalets
Adelsö. Alla är nu privatbostäder. 

“Storskolan” låg i Stenby och där
samlades alla adelsöbarn från fjärde
klass. För dem som ville fortsätta
studera i läroverk gällde dyrt inter-
nat, alla hade inte råd. Därför blev
folkhögskola en vanlig studieväg. Så
också för Kalle Ville.

– Först gick jag ett år på lantman-
naskola. Men jag förstod snart att jag
inte ville ägna mig åt trädgårdsmäs-
teri. Efter folkhögskolan sökte jag in
på dåvarande socialinstitutet, Sopis
som det kallades. Eftersom jag inte
gått gymnaisevägen fanns bara två
utbildningsvägar öppna: socionom
eller lärare. Jag gick linjen “Social
Kommunal”, en nyinrättad linje för
att förse de då nyligen sammanslag-
na kommunerna med kamrerer.

Kalle Ville blev dock inte kommu-
nalkamrer. Det slumpade sig så att
han blev övertalad att vikariera inom
kriminalvårdens frivård för nyut-
skrivna från Hall.

– Aldrig hade jag kunnat föreställa
mig att jag skulle hamna inom kri-

minalvården. Men jag blev fast, det
fanns så många spännande männi-
skor där. 

Två veckor blev sju år. De senare
åren bland annat som anstaltschef.

– Jag tröttnade på byråkratin inom
kriminalvården och sökte mig till
Statens Skogsindustrier. 

De sista 20 åren av sitt yrkesliv
tillbragde han som utredare på
Stockholms stadskansli.

– När jag gick i pension 1990 tänk-
te jag att det skulle vara kul att se hur
kriminalvården fungerar idag, så jag
jobbade ett år på kvinnofängelset
Färingsöanstalten. Dom var ju lite

förvånade över att en
före detta anstaltschef
ville jobba som vårdare.
Det var intressant att se
en helt annan relation
mellan personal och
intagna. Personligare i

alla avseenden, mer fluktuationer i
stämningslägen än mellan karlar på
anstalt. 

han flyttat tillbaka
till föräldrahemmet på Adelsö. Då
hade han varit borta i 15 år.

Hur kom du in i föreningslivet?
– Det fanns en tradition på Adelsö:

LRF:s skördefest för den jordbru-
kande befolkningen. Dit blev jag
inbjuden. Vid ingången träffade jag
Lasse Wallin som genast sa: ”Du ska
bli sekreterare i AIF”.  Därmed var
jag inne i sammanhangen. Sen satt
jag som sekreterare i nio år. Vi var
väldigt aktiva. 1974 tog jag initiativet
till att bilda Adelsö Föreningsråd,
som bland annat fick till förskolan,
den nya hembygdsgården och hem-
bygdsmuseet. Rådet är ju fortfaran-
de remissinstans för kommunen. 

– Jag började engagera mig på all-
var i hembygdslaget från 1984. Vid
ett tillfälle hade vi en hembygdsrevy
med en historisk sketch om Alsnö-
hus som jag hade skrivit. Den ledde
till att jag blev ombedd att guida på
Hovgården och andra historiska
platser, vilket jag sedan gjorde i
många år. 

uppgift är att samla in
material till projektet “Gårdar och
byar på Adelsö” och om människor-
na som levt på gårdarna.

Vad tycker du om det nyväckta
intresset för vikingatiden?

–  Jag tycker att arbetar man med
historia ska man inte fastna i forntid!
säger Kalle Ville.

Kalle Ville, hemhörig Adelsö
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Konkurrenskraftigt alternativ till bergvärme 
och snabb installation. Spara snabbt 2/3 av 
uppvärmningskostnaden!

Köp din pump nu och spara tusenlappar på både installation och uppvärmning!

MOBIL 070-260 16 24 · TELEFON/FAX 08-560 466 00 · WWW.EKVT.SE

LÅG RÄNTA + ROTAVDRAG

PASSA PÅ!

BESÖK OSS! 
Välkommen in i vår nya butik för en kostnadsfri 
rådgivning av just ditt behov av värmepump.
Hemvärnsvägen 1, Stenhamra Centrum tor 17-19 lör 10-15 el. enligt ök
Bromma Järnaffär, Abrahamsberg, Demotider mån 13-18

LUFT/VATTEN 
VÄRMEPUMPAR

Gör som Mattias, sänk 
värmekostnaden och höj komforten!

Spara upp till

60% 
av din uppvärmnings-

kostnad med 
Daikin luft/vatten 

värmepump.

Stort sortiment av:

VÄRMEPUMPAR

www.ekvt.se

Välkommen att besöka oss på MälaröMässan!
Missa inte våra mycket förmånliga mässerbjudanden!

Crazy Night
i  Ekerö  centrum
Torsdag 10 sep kl 18.30-21.00

www.ekerocentrum.se

Apotek Tidlösan ● BC-låsservice ● Biblioteket ● Butik Backsippan 
Din syn – Ekerö optik ● Djurknuten ● Ekeröblomman ● Ekerö Bokhandel 

– En annan bokhandel ● Ekerö kemtvätt & skomakeri ● Ekerö Video 
Ekerögrillen Eurosko ● Hair & Shop ● Folktandvården ● Handelsbanken 

ICA Supermarket ● Klädkammaren ● Mälarökyrkans Café 
Pizzeria Tappström ● Queens Konditori & Café ● Rest. Lilla Venedig 

Salong Costmetae ● Similan Thai food ● Smultronet ● SportXtra 
Svensk Fastighetsförmedling ●  Swedbank ● Systembolaget 

Vi-butiken Matskeppet ●  Wiking Herrekipering

Gäller endast torsdagen den 10/9 kl18.30-21.00
Läs mer på www.ekerocentrum.se

 eller i nästa nummer av Mälaröarnas Nyheter

Utvald vara 
till kanonpris!

Utvald vara 

för100:-

erbjudanden 
i alla affärer

Utvald vara 
med 50 % 

rabatt

Crazy-

Favorit i repris...



An Mo Massageterapi
Glenn Cornland 

Dipl. Massageterapeut,  Tai Chi Chuan instruktör 

Tai Chi & Qi Gong - Nybörjarkurs HT 09
Drottningholmsskolans gymnastiksal tors 17-18

Start 10 september
Info: 070-436 12 89      www.anmomassageterapi.se

m
å 
b
r
a

Lider du av...

RYGGSKOTT

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

www.naprapaternaekerö.se

Låt en Naprapat hjälpa dig.

ÖPPETTIDER
Mån 08:00 -17:00
Ons 09:00 -19:00
Fre 08:00 -15:00
From september 
öppet hela veckan.

NACKSPÄRR

MUSARM
ISCHIAS

HÄLSPORRE
HUVUDVÄRK

E

ERBJUDANDE 1Köp Skin Smoothing 

Cream (100 ml).  och få en Dermalo-

gicapåse på köpet. 

ERBJUDANDE 2 
Boka AGE Smart 
behandling (695 kr) 
och få extra nack- 
och huvudmassage 
värde 150 kr.

Vid samma tillfälle - 
köp 2 st AGE smart produkter och få 

10 % rabatt.

Erbjudandet gäller  tom 30 september v id  uppvisande av
denna annons!  Kan e j  kombineras med andra erbjudanden.

BROMMA HUD & HÄLSA  Tunnlandsv 42 

168 36 Bromma www.brommahudhalsa.se

  UNNA DIG EN SKÖN START PÅ     

       HÖSTEN.     
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Dunkande bastoner spred sig 
över fjärden intill Jungfru-
sunds marina, längs vägarna 
vandrade ungdomar i klung-
or ner mot platsen där den 
allra första Katapultfestivalen 
skulle äga rum. Från förmid-
dagen den 24 juli till och med 
kl 04.00 den 25 besökte cirka 
800 personer festivalen.
– Det blev ett enormt drag 
fram på kvällen, säger Erik 
Glaad som är en av initiativ-
tagarna till festivalen. Det 
riktigt positiva för de tjugotal 
ungdomar som tillsammans 

med festivalverket planerat 
och genomfört festivalen var 
att de gick runt ekonomiskt.
– Det känns skönt att vi har 
kunnat visa det, för det fanns 
en hel del skepsis under resans 
gång. Om inte kommunen vill 
vara med och stötta oss mer så 
grejar vi det ändå, säger Erik 
Glaad.

Kalaset kostade i runda 
slängar kring 300 000 kronor 
att arrangera varav kommu-
nen bidrog med cirka 50 000 
kronor.

Förjoppningen är att Kata-
pultfestivalen kommer igen 
och att den ska växa med åren.

I juni månad var det även 
popkollo under fyra dagar, en 
satsning där tjejer fick prova 
på livet som popartist i Ölsta 

Folkets park. 19 tjejer deltog 
och på avslutningskonserten 
kom 120 åskådare. 
– Det blev så lyckat. Det har 
spridit sig, de vill bilda band 
och fortsätta spela, berättar 
Ann Birging, ungdomscoach i 
Ekerö kommun.

Det ursprungliga popkollot 
startade i Hultsfred 2003 efter 
en idé av artisten Marit Berg-
man, som ville inspirera unga 
tjejer att ägna sig åt musik.

Satsningen i Ölsta Fol-
kets park i sommar var första 
gången som organisationen 
Popkollo körde konceptet ”En 
smak av popkollo”, som är i 
mindre skala utan övernatt-
ning och färre dagar. Organi-
sationen fick tack vare detta 
upplägg idén om att kunna 

göra En smak av Popkollo 
över lov till exempel, så att det 
inte alltid behöver bli så stort 
och mer tillgängligt.

Studiefrämjandet, Kultur-
skolan och Uppgårdsskolan 
lånade ut sina instrument till 
kollot.
– De stora popkollona har en 

stadig replokal där alla instru-
ment finns på plats. I vårt fall 
blev det lite krångligt att köra 
instrumenten från de som 
lånat ut dem, sägen Ann Bir-
ging, som hoppas på att det 
kanske går att ordna en fast 
lokal till nästa gång.

För precis som Katapultfes-
tivalen är förhoppningen att 
också Popkollo kommit för att 
stanna.                

                             

Helgöboplatsen är äldre än 
bosättningarna på Birka. Man 
räknar att de första bosätt-
ningarna är från 200-talet 
e.Kr.

Platsen invigdes på nytt 
förra året då kommunen, 
Länsmuseet, Riksantikvarie-
ämbetet och Fornminnes-

föreningen satsade på att för-
bättra tillgängligheten med 
nya informationstavlor och 
vandringsslingor.

I år sker också Helgödagen 
för första gången. Det blir gui-
dade visningar för såväl barn 
som vuxna.
– Sundbyskolan kommer för-
hoppningsvis att vara enga-
gerade för att visa lekar från 
förr, berättar Elin Göransson 
som är en av de projektansva-
riga för  dagen. Hon arbetar 
på Kaggeholms folkhögskola 
som är en av samarbetsparter-

na i projektet. De övriga par-
terna är Riksantikvarieämbetet, 
Stockholms länsmuseum, 
Fornminnesföreningen och 
Ekerö kommun.

Det blir även äppeltema 
med äppelbytarbord. I kapel-
let på Kaggeholms folkhög-

skola föreläser en arkeolog 
från Länsmuseet om de fynd 
som är gjorda på Helgö. Dagen 
avslutas med en konsert, en 
musikalisk resa med Katarina 
Lindblad och Bernt Malmros 
på Kaggeholms slott. 

HAPPY HOUR

                          ansiktsbehandlingar, vaxningar,  
frans- & brynfärg, ipl permanent hårborttagning  

www.salongstorabla.se

måndag till fredag 11 - 15
-50% många behandlingar!

BOKA NU tel 560 406 00 gäller t.o.m. 30 sept 2009

Tel: 560 310 11
Växthusvägen 24, 178 34 Ekerö

www.salongnarlunda.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mindre stress, oro,  
rädsla och frustrationer

med effektiv  
terapibehandling!

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

www.livsfrojd.se



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

 
Alla har rätt till en bostad – det är ett av fundamenten vårt sam-
hälle 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.

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.

1-plans kedjehus ritat av arkitektkontoret Wingårdhs om 115 kvm präglat av genomtänkt
funktion och design. Byggår 2003. Högt belägen terrass om ca 30 kvm med sjöutsikt och sol från
morgon till kväll. Skyddad inbyggd uteplats i form av atrium. Väl utnyttjade ytor, hög takhöjd
och många ljusinsläpp ger huset en livfull rymd och miljö. Tre sovrum. Två badrum.

PRIS: BYGGÅR: TOMTAREA: ADRESS:

VISAS: KONTOR:

EKERÖ GÄLLSTAÖ - SJÖNÄRA KEDJEHUS

Naturskönt belägen fastighet med unika kvaliteér nära Mälaren inom pendlingsavstånd till
Stockholm. Tillbyggd och totalrenoverad villa utfört 2005 om totalt ca 205 kvm i ett luftigt
våningsplan samt inrett nedre plan i husets ena flygel. Tre sovrum avskilt placerade samt öppna
sällskapsytor. Altan om ca 70 kvm i underbart solläge där solen nås från morgon till kväll...

PRIS: TOMTAREA: ADRESS: VISAS:

KONTOR:

EKERÖ HILLESHÖG - NATURSKÖNT MED POOL
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Människan har alltid 
drömt om att kunna flyga. 
Genom denna dröm 
har hon också funnit en 
mängd vägar för att ta sig 
upp i luften. En relativt 
säker variant med båda
fötterna fortfarande sta-
digt på jorden är modell-
plans-flygning. På Skå 
flygfält samlas modell-
flygare varje onsdagskväll 
när vädret tillåter.

I ena kanten av flygfältet all-
deles intill motocross-banan 
finns ett uppklippt V i gräs-
mattan, en yta alldeles för 
liten för ett ”riktigt” flygplan 
att nyttja. Intill står ett antal 
stora bord uppställda, en ute-
grill och en anslagstavla. Här 
huserar Mälaröarnas modell-
flygklubb.

 Det blåser en ganska kraf-
tig vind just denna onsdag 
och det är osäkert om det går 
att släppa upp något plan. 
Bland de första på plats är Key 
Wahlund som med glimten i 

ögat berättar om sina många 
haverier i de kringliggande 
skogspartierna.

– Trädet där borta är mitt, 
där fastnade ett av mina plan. 
Det var bara till att plocka 
fram stegen och plocka ner 
det, skrockar Key som är en 
hängiven modellflygare. Han 
flyger så ofta han kan och har 
hunnit krascha en hel del 
plan, eller helt enkelt förlorat 
dem då de tappat kontakten 
med fjärrkontrollen.

– Jag flyger ganska vågat 
och tar en del risker, då får 
man räkna med lite svinn, 
säger Key.

 
1981, då under namnet Fä-
ringsö RCK, som var en bil-
klubb. Ungefär samtidigt 
anlades den gamla land-
ningsbanan av några flygin-
tresserade, och något år ef-
teråt vävdes de två klubbarna 
ihop till en bil- och flygklubb. 

1993 dog bilsektionen ut, 
men flygverksamheten var 

det betydligt mer liv i. 1995 
byggdes den yttre landnings-
banan i en vinkel ut ifrån den 
första, ovanifrån ser det ut 
som ett spetsigt V. 

 en aning 
och allt fler bilar rullar in på 
den lilla grusvägen som leder 

fram till klubbens samlings-
plats. Martin Larsson som är 
vice ordförande i klubben har 
satt igång grillen. De stora 
borden visar sig inte vara till 
för att slå sig ned vid med sin 
picknick, här placeras istället 
modellflygplan och modell-
helikoptrar för att mekas med 
innan det är dags för avfärd.
Det råder en uppsluppen 

stämning blandat med stor 
koncentration kring fin-
mekaniska justeringar på 
kärrorna. Ordförande Joan 
Wallgren anländer med ett av 
sina 31 flygplan.

– Ja, alla fungerar inte för-
stås, säger Joan som undrar 
vem som skvallrat om hans 
rekordstora samling. Key 
Wahlund plirar i bakgrun-
den…

 när 
han började flyga med segel-
modellflygplan som sköts ut 
över ett då obebyggt Sandud-
den.

– Förr fick man gå den 
långa vägen för att lära sig att 
flyga vilket också innebar en 
hel del haverier och förlorade 
plan, berättar Joan och fort-
sätter,

– Idag finns flygsimulator-
program till datorer som är 
ett utmärkt hjälpmedel att 
lära sig flyga med innan man 
provar att flyga på riktigt.
Ett rödorangefärgat plan sti-

ger mot skyn, skickligt ma-
növrerat från marken av en 
äkta pilot. I klubben finns 
ett flertal riktiga piloter, tre 
stycken är trafikflygare och 
minst en av medlemmarna 
har certifikat för privatplan. 
Thomas Södergren som är le-
damot i klubbens styrelse är 
professionell flygare på annat 
vis. Med hjälp av en avance-
rad radiostyrd helikopter tar 
han flygfotografier på upp-
drag från bland annat fast-
ighetsmäklare, restauranger 
och byggföretag.

 att 
den mest aktiva flygperio-
den borde vara under vår och 
sommar, men så är inte fallet.

– Det är nästan mer akti-
vitet här under vintern. Då 
ses vi på helgförmiddagarna, 
ibland med skidor under flyg-
planen, berättar Joan.

Under oktober till april har 
också klubben bokat boll-
hallen i Tappström på fre-
dagskvällarna, där de flyger 
mindre eldrivna flygplan och 
helikoptrar och även en och 
annan radiostyrd bil.

 Det sjuder av aktivitet i 
klubben och både barn och 
vuxna deltar, men bland 
klubbens 43 medlemmar är 
det bara män och pojkar.

– Jag vet inte varför, men 
det har varit svårt att locka hit 
tjejer, säger Joan. 
– Det är synd, de vet inte 

vad de missar, tillägger Key 
och hänvisar till allt det trev-
liga umgänget. Förutom ons-
dagsflygningarna under årets 
ljusa period och helgträffarna 
på vintern flyger de Luciaflyg 
och umgås på nyårsdagen.

Klubben har totalt arrang-
erat sju så kallade pylontäv-
lingar som är en hastighets-
flygning med modellplan. 
Bland annat var det SM final 
på fältet 2003.

För den som nu skulle vilja 
prova på flygandets konst 
från markytan så finns det 
medlemmar som kan ställa 
upp som instruktörer för 
flygskolning i dubbelkom-
mando.

 blandas grill-
doft och bensindoft till ljudet 
av brummande flygmotorer, 
tekniska diskussioner och 
lättsamma skratt. Högt upp 
i luften gör ett plan en hiss-
nande luftfärd med den ena 
loopingen efter den andra. 
Vad den exakta tjusningen 
är med denna hobby kanske 
är svårt att sätta fingret på. En 
sak är dock säker, även den 
flygrädde kan lugnt pröva 
sina vingar här, utan minsta 
risk för krasch… ja, det vill 
säga nästan. Träd finns att 
landa fel i om det vill sig illa, 
men det egna skinnet äventy-
ras ej.
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 Foto: Ewa Linnros

 Foto: Ewa  Linnros

Ekerö Taxi  – inte bara taxi
Kör även bud!



Hösttidtabell

 Gäller 17 augusti–12 december 2009 

Pendeltåg

Pendeltåg

J35 Bålsta–Nynäshamn

J36 Märsta–Södertälje C

J37  Södertälje C–Gnesta

Bromma

110
112
113
114
115

116
117
117X
118
119

123
124
127
152
158

198
199
512

Buss
Höst-, vinter- och 

vårtidtabell Gäller 17 augusti 2009 
och tills vidare

Roslagsbanan

L27 Stockholm Ö–Kårsta

L28 Stockholm Ö–Österskär

L29 Stockholm Ö–Näsbypark

Lokalbana

Höst-, vinter- och vårtidtabell

 Gäller 4 oktober 2009 och tills vidare

Från 17 augusti går våra gröna resor enligt hösttidtabell.
Nu har det åter blivit dags att gå över till hösttidtabell. Den nya tabellen 
hittar du på sl.se eller mobil.sl.se. Från den 13 augusti kan du också 
hämta den hos bussföraren, i spärren eller på SL Center. Mer information 
får du på sl.se eller via SLs kundtjänst 08-600 10 00. Trevlig resa.

Aktuell trafi kinformation Ekerö:
Linje 176, 177 Trafiken utökas dagtid mån – lör och linjerna får vardera 
en avgång var 20:e minut. Det innebär att sträckan Tappström – 
Brommaplan – Mörby får 10-minuters-trafik dagtid måndag – lördag. 
De turer med linje 176 som tidigare vänt vid Ekerö centrum förlängs till 
Stenhamra.

Linje 309 Ny avgång från Brommaplan till Kaggeholm mån – fre kl. 14.50.

Linje 311 Ny avgång från Sjöängen till Brommaplan mån – fre kl. 06.48.

Linje 317 Ny förbindelse tillkommer från Brommaplan mån – fre kl. 13.05.
De turer som inte går till/från Brommaplan får anslutning med linje 176 
i Stenhamra.

Linje 318 Ny förbindelse tillkommer från Brommaplan mån – fre kl. 13.45. 
De turer som inte går till/från Brommaplan får anslutning med linje 176 
i Stenhamra.

Linje 336 Eftermiddagstrafiken från Brommaplan tidigareläggs vilket 
innebär att sträckan Brommaplan – Stenhamra får 10-minuterstrafik 
redan från kl. 15.00.

Linje 338 Alla turer trafikerar sträckan Brommaplan – Björkvik och 
omvänt vilket innebär att bussbytena vid Svanhagen och Kungsberga 
upphör.

Din lokala
musik-
affär!

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

ÄN 
ÄR DET 

  SOMMAR…
...och ett tag till – får vi hoppas. 

Hur har din sommar varit – vår har 
varit jättebra! Nu börjar vi planera 
för sensommaraktiviteter – hösten 

lämnar vi tills vidare.

EN TRAPPA UPP…
hos oss fi nns som vanligt kaffe för den 
sugne. Dags att komma in och ventilera 

de idéer du fått i hängmattan under som-
maren! För visst var dom kul och bra, 

men nu krävs lite planering. Kreativiteten 
spirar i värmen, aktiviteten när det börjar 

bli lite svalare.

VINTERTID
Vi börjar med att från och med den 17 au-
gusti gå tillbaka till vintertid (hemska ord), 
d.v.s. vi har öppet må-fr 06.30. till 18.00, 

lördag 09.00. till 14.00.

Vad tänker du bli färdig med till 
jul? Eller till nästa sommar? 
Berätta – vi har kanske en del 
idéer som kan vara till nytta!



   Välkommen till

WENDTHOLMSDAGARNA
5-13 september

Konst och konsthantverk

Kafé och loppis  

Lör-sön 12-17. Mån-fre 17-19
Färdväg: Färentuna kyrka mot Björkvik, ca 5 km

Buss 317, hållplats Väntholmen

18   kolumnen | 

Rapporten säger att klimatförändringarna är ett allvar-
ligt globalt hot, som snabbt måste bemötas globalt. De 
ekonomiska vinsterna med ett snabbt och kraftfullt 
agerande överväger med bred marginal kostnaderna 

med att inte agera. Att inte göra något skulle kosta världen cirka 5 
procent lägre BNP per år för all framtid! Det som måste göras för 
att stoppa jordens fortsatta uppvärmning beräknades kosta cirka 1 
procent av världens BNP.

De stora kostnaderna gjorde att fler politiker började ta klimat-
problemet på allvar. Rapporterna från FN:s klimatpanel (IPCC) 
fick större genomslag i hela samhället. IPCC:s fjärde rapport 
från november 2007 satte 450 ppm som det troliga värdet för att 
begränsa jordens uppvärmning till högst två grader jämfört med 
tiden före industrialismen. 

Senare forskning visar att klimatförändringen går snabbare än 
IPCC:s beräkningar. Därför träffades i mars 2009 världens cirka 
2 500 främsta klimatforskare i Köpenhamn.  Här sammanfat-

tades den senaste forskningen 
och resultatet blev alarmerande. 
Forskarna frångick därför sin vana 
att redovisa slutsatserna i den 
rapport, som planeras till juni 
2009. De vände sig i stället direkt 
till politikerna. Enligt forskarna 
finns det nu inga ursäkter för att 
inte agera omedelbart. Jorden kan 
komma in i en kedjereaktion som 
är mycket svår eller omöjlig att 
kontrollera. 

Svenska klimatforskare tillhör världens främsta och svenska 
politiker är mycket medvetna om den eventuella klimatkatastro-
fen. Men politiker handlar vanligen kortsiktigt. Siktet är inställt på 
nästa val och riksdagspartierna (utom miljöpartiet) har ekonomisk 
tillväxt som viktigaste mål. Går ekonomisk tillväxt att förena med 
klimatmålen? 

Den statliga myndigheten Institutet för Tillväxtpolitiska Studier 
(ITPS) uppdrogs utreda om det går att kombinera ekonomisk till-
växt med ansvarsfull klimatpolitik. Våren 2008 publicerade ITPS 
sin rapport: ”Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt”. 
ITPS kom fram till att det går att klara både klimatmål och god 
tillväxt även med nuvarande teknik, men bara om vi på transport-
området omedelbart övergår från fossilbränsledrivna fordon till 
spårburen kollektivtrafik. Bränslesnålare bilar och trängselavgifter 
i storstäderna är ingen lösning. 

Även den fria forskningen utreder om industriell utvecklig är 
möjlig utan destruktiv klimatpåverkan. Professor Staffan Laestadi-
us, KTH, gav ut en rapport i mars 2009: ”Klimatförändringen och 
den industriella omvandlingen”. Om vi ska tillämpa försiktighets-
principen måste all energiproduktion baserad på fossila bränslen 
bort. Detta är den stora utmaningen.

Men majoriteten politiker i Stockholm vill bygga en motorled 
för minst 25 miljarder kronor, Förbifart Stockholm, som kom-
mer att öka utsläppen och minska andelen kollektivtrafikanter! 
Det hjälper inte som billobbyn säger att köra elbilar i framtiden 
eftersom 80 procent av världens elproduktion baseras på fossila 
bränslen. Dessutom kommer bilköerna att öka 5 till 8 gånger om 
Förbifarten byggs. Den är helt poänglös, faktiskt kontraproduktiv.
Miljömedvetenheten har ökat under senare år. Vi vanliga män-

niskor måste kräva att politikerna beslutar 
långsiktigt. Det räcker faktiskt med att de 
följer sina egna partiprogram.

VÄXTERNAS NAMN

TRÄDGÅRDSMÄSTARENS LATIN
• Latin
• Linné

• Växtnamn
• Etymologi



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

SVENSKA VÄRMEPUMP 
FÖRENINGEN

Bli en nöjd 
IVT kund du också

Ledande i Europa 
Alltid den senaste spetstekniken 

Komplett program 
Exakt rätt värmepump för ditt hus 

Certifierade återförsäljare 
Specialutbildade på värmepumpar av IVT 

Trygga försäkringar 
Tio års kompressorförsäkring på alla 

modeller för privatkunder 

Lång erfarenhet 
Över 300.000 värmepumpar redan 

installerade i svenska hem 

Bra för miljön
 Enda företaget med 

Svanenmärkt värmepump 

Nöjd-Kund-Garanti 
Fördelar och trygghet även 

långt efter köpet 
 

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

www.ivt.se 

Öppet: vardag 10-18.30, lördag 10-15
Tel:  560 355 00 l Ekerö Centrum l www.djurknuten.se

Ny Djuraffär 
i Ekerö Centrum!

Vi har bland annat:
HUND, KATT, FISK och GNAGARE

Den 22 augusti är barnen välkomna på 
GRATIS ponnyridning 

och hundarna får 
GRATIS kloklippning kl 11-13! 

Dessutom utlovas massor av 
SPECIALPRISER hela dagen!

   |  femtio år sen  19

Sommaren 1959 färdig-
ställdes friluftskyrkan vid 
KFUM-gården på Kärsö. Ett 
arbetsläger med ungdomar 
från flera länder arbetade 
med fart och riktig 
arbetsglädje framgår 
det av MN, där man 
kan läsa att ”det största 
problemet att flytta det 
tolv ton tunga sten-
block som skall tjänstgöra 
som altare, löstes också med 
glans. Gunnar Svedbäck 
som är skogsinstruktör vid 
Medelpads skogsägarfören-
ing, tog med sig en väldig 
stubbrytare hemifrån. Han 
hade den till och med sig i 
tågkupén till stor förvåning 
för medresenärerna.”

Svedbäck hade redan 
inspekterat istidsblocket 
1956 då initiativtagaren till 
friluftskyrkan, Ernst Kil-
lander först kom upp med 
planen till densamma. Ernst 
Killander  ”utlovade då trots 
många skeptiskas miner att 
stenen gick att flytta med 
handkraft.”

Det finns andra block som är 
tunga att hantera på Mälar-
öarna. 

Sommaren 1959 är rekord-
het och i MN läser man att 
” längtansfyllda blickar har 
många pustande mälaröbi-
lister sänt mot isupplaget vid 
Tillflykten på Lovö, centrum 
för Stockholmstraktens enda 
yrkesmässigt drivna hante-
ring av mälaris. ”

För trots att kylskåp och 
frysboxar nu finns, är fort-
farande behovet av naturis 
stort. Det är stora konsu-
menter som lyxrestauranger 
som köper is för att dekorera 
sina smörgåsbord. 20. 000 
ton djupblå isblock ligger 
nedpackade i sågspån vid 
Tillflykten när försäljnings-
säsongen börjar på våren 
1959. I augusti har islagret 
decimerats till hälften. Tio 
blåmålade lastbilar kör dag 
efter dag i skytteltrafik till 
Stockholm med så mycket 
is som Tillflyktens issågare 
hinner leverera. Vällingehus 
är exempelvis en trogen 
kund och ”mälaröbor som 
till äventyrs festar på matjes-

sill på denna restaurang kan 
patriotiskt konstatera att 
isblocket sillfilén vilar på är 
ingenting annat är än fruset 
vatten från vikarna hem-
mavid.”

Att jobba som issågare är 
ett tungt och svettigt jobb, 
trots det kyliga materialet 
och hjälpmedel så som mo-
derna motorsågar. Stadsbor-

na får betala 10 öre kilot för 
mälarisen, vilket är ganska 
lite om man betänker allt 
arbete som ligger bakom. 
”Vår Herre sköter visser-
ligen om tillfrysningen, 

men lagringen, uppsåg-
ningen och distrubitionen är 
både kostnadskrävande och 
tidsödande.”

Med värmen och torkan 
blir bärskörden en besvikelse 
denna sommar. MN skriver 
att man i Stockholm begärt 
4 kronor litern för hallonen, 
vilket ”nog måste anses som 
rekord”. Tempo i Vällingby 
sålde en dag för 3:50 och 
kartongerna fick strykande 
åtgång. Köparna förstår att 
torkan måste betalas och 
knotar inte. 1,10 för svartsjö-
landspotatisen var kilopriset 
i augusti, men det tyckte 
man nog var i drygaste laget 
så års. 

BrunchLäcker

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

barn 0-12 år betalar 15:-/år.

Välkomna!

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



När det brinner i två 
knutar samtidigt, vad 
gör man då? När rädd-
ningsverket är upp-

tagna med ett tillbud i ena delen av 
kommunen och en buss brinner i 
andra änden – är det lika med ”shit 
happens” för den som ringde sist? 
Eller måste vi se till att samordna 
katastroferna? Någon ordning 
måste vi ju ha i kommunen, eller..?

Ibland händer det. Det tar eld i ett 
fordon, till exempel en buss, full-
satt med resenärer. Vanligtvis reder 
det ut sig, bland annat med hjälp av 
vår effektiva brandbekämpnings-
resurs. Ibland händer det som inte 
får hända: två incidenter samtidigt i 
var sin ände av kommunen. 

Fredagen den 17 juli strax 
efter klockan 16.00, ungefär i 
höjd med vad vi kallar ”första 
Menhammarsviadukten”, fick 
föraren av en buss på linje 311 på 
väg mot Ekerö centrum se i sido-
backspegeln att det kom rök och 
gnistor från bussens bakdel. Hon 
stannade omedelbart och bussen 
utrymdes snabbt i god ordning och 
räddningsverket larmades ut med 
full styrka.

 innan styr-
kan infann sig. Och det var nog när-
mast rekord på sträckan, eftersom 
de befann sig på ett drunknings-
tillbud uppe i Kungsberga. I själva 
verket var tombussen som kunde 
evakuera resenärerna från olycks-
platsen på plats, långt innan styr-

kan från brandkåren anlände. Och 
det är definitivt ingen kritik mot 
kåren: att omdirigera, att trassla 
sig ut med tunga fordon uppe i 
Kungsberga, ta sig ner för hela 
Färingsö, genom tätorten, ut på 
den inte allt för breda Munsövägen 
halvvägs till Adelsö på 35 minuter 
är nog en bragd i sig. Och att skicka 
resurser från närmaste grannkom-
mun i Västerort hade tagit lika lång 
tid. För själva bussen hade det nog 
ingen som helst betydelse: den 
våldsamma och snabba brandut-
vecklingen gjorde att den – bussen 
– var räddningslöst förlorad långt 
innan dess i alla fall. Men det är inte 
det, detta handlar om.

att denna brandin-
cident hade varit en del av en olycka 
mellan två tunga fordon och att det 
funnits resenärer fastklämda i den 
brinnande bussen, vilka inte kunde 
hjälpas loss av medresenärer eller 
andra personer på plats. Då hade 
det nog inte bara varit bussen som 
varit räddningslöst förlorad…

Jag hör redan invändningarna. 
Detta var ett extremfall. Jo. Vi kan 
inte ha en räddningsorganisation 

som är dimensionerad efter värsta 
scenario. Nä, kanske inte det. Det är 
en hypotetisk fråga, eftersom detta 
faktiskt inte var vad som hände. 
Visserligen. Men frågan kvarstår: 
vad har vi för resurser, hur ser rädd-
ningsorganisationen ut, vad finns 
det för reservplaner om det krävs 
insatser på två ställen samtidigt? 
Frågan känns angelägen, kunska-
pen är viktig för alla i kommunen. 
Speciellt i dessa dagar i slutet av 
månaden juli.

Samtidigt som vi försöker ta 
till oss en tragedi nästan bortom 
mänsklig fattningsförmåga, där sju 
individer i samma familj omkom-
mer i en eldsvåda, informeras vi 
om hur ett stort antal kommuner 
i landet planerar att ytterligare dra 
ner på räddningsverkets lokala 
resurser.  Bland annat rökdykarre-
surserna kommer att drabbas. 

Vad har vi för räddningsresurser 
i vår kommun? Hur ser den när-
maste framtida planeringen ut för 
denna?

Vad har 
kommunen för tankar om vår nuva-
rande katastrofberedskapsresurs?

 
Scania, Volvo, MAN och alla andra 
– en ny buss kostar i alla fall någon 
million eller två, varför kan man 
inte kosta på en pulversläckare 
med manuell, mekanisk utlösning 

i motorrummet? Den skulle i serie-
mässig produktion säkert inte kosta 
mer än cirka 20.000 till 25.000 
kronor.

Eller, när vi befinner oss därute 
i trafiken, skall vi bara fortsätta 
att hålla tummarna att det är vårt 
samtal som kommer in först till 
larmcentralen?

Det brinner  mycket just nu, men 
du behåller din plats i kön…

Det bör kanske också tilläggas att 
borgarbrandkåren ute på Munsö 
ryckte ut och lyckades förhindra 
att bussbranden utvecklades till en 
större skogsbrand. Men deras resur-
ser räcker knappast till att bekämpa 
en våldsam bussbrand.

SNÅRPAN 
kommer till Parken den 30 augusti

Insläpp kl 14. Föreställningen börjar kl 15.
Man kan gå SNÅRPANs tipsrunda innan föreställ-
ningen börjar.

Biljetter i entrén. Förköp biblioteket Ekerö, 
biblioteket Stenhamra, Konsum Kungsberga
Inträde:100:-/barn, vuxna gratis i barns sällskap.

VÄLKOMNA!                    www.olstafolkpark.se

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

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

Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64  mail: pia@livslevande.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073 - 642 91 81  
mail: bjornwil@hotmail.com
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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 möjlighe-
ter för driftsansvarig att utveckla verksamheten och anlägg-
ningen 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.

Ekerö - Färentuna/Karlskär 
Nyproducerad 1,5-plansvilla invid vattnet!

 
Tillfälle att förvärva en nyprocucerad villa i mycket gott skick alldeles 
intill idylliska Karlskärs badstrand & båthamn. Genomgående fina  
materialval i hela huset. Villan om c:a 160+14 kvm fördelar sig på  
5 sovrum, vardagsrum, kök, allrum samt dubbla badrum. Stor barn- 
vänlig tomt med härlig gräsytor och flertalet fruktträd. Belägen knappt 
100 meter ner till båthamnen och badstranden. Varmt välkomna! 

PRIS  3 850 000 kr som utgångsbud   TOMT  2280 kvm (friköpt)

ADRESS  Karlskärsvägen 30 - Följ ESTATE´s skyltar från Färentunavägen. 

VISNING  Sön 16/8 13:00-13:45 & Tis 18/8 kl. 18:30-19:15

ANSV. MÄKLARE David Brännhult tfn. 08-611 99 60 alt. 0708-794 794

fastighetsmäklarna med mer omtanke... 
Karlavägen 18    08-611 99 60    www.estatefast.se

Välkommen på visning!

Färentuna - nära Mälaren! 
Bostadsrättsparhus om tre rum och kök med vidsträckt vy över böljande fält vid 
Kungsberga på Färingsö. Mälaren med bad samt livsmedelsaffär och bussar finns 
på gångavstånd, bl.a direktbuss till Brommaplan ca 30 minuter. Välskött förening
Boarea: 76 kvm. Avgift: 4.975 kr/mån inkl VA basutbud TV 

Utgångspris:   850.000:- 
Adress:       Skepparns väg 12   
Visning:       Sön 16/8 kl 15-16, ons 19/8 kl 18-19  
     
      Tel +46 (0)8-80 26 90      Web www.balders.se



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

Välkomna tillbaka efter sommaren! Den 5 septem-
ber går säsongens första 30+kväll av stapeln. Fullt 
ös, vackert väder, kanske börjar ni redan kl 12.00 
med en brunch och stannar till sista sommardrin-
ken?  Hos oss är inget omöjligt. Ni vet vad ni ska 
göra (boka bord i god tid...). Varmt välkomna!

30 kväll 
5 SEPT

Måndag-fredag 11-sent, lördag-söndag 12-sent (köket stänger ca 21.30) 
Boka på 08-560 35 000 / info@jungfrusund.se 
www.restjungfrusund.se · Bryggavägen 133 vid Jungfrusunds Marina 

Vår lunch & affärslunch 
serveras som vanligt 

från måndag 17 augusti

Ny höstmeny 14 sept!

Brunch serveras från 5/9
– varje lördag-söndag kl 12-15 

Friluftsfrämjandet
Mälaröarna

40 år!

Söndag 27 september

J U B I L E U M S F E S T L I G H E T E R
E K E B Y H O V S   S L O T T

Inbjudan till Jubileumsmiddag kl 18 - 21
för nuvarande och tidigare ledare
och funktionärer med respektive.

www.friluftsframjandet.se/malaroarna

12 – 16 Kafé och Jubileumsfestligheter i parken
- Barn- och vuxenaktiviteter
- Sång, musik och grillning

13 – 15 Wrangelska salen:
- Trollkarlen KARON trollar för barnen
- Bildspel Sveriges Nationalparker
- Naturbilder från Ekerö,

Kenneth Bengtsson
- Samekultur, natur och musik,

Victoria Harnesk

Kostnad: 150:-/person. (Subventionerat med 180:-/person).
Anmäl deltagande genom att sätta in beloppet på

pg 26 34 85-5 senast 1 september.
Välkommen att träffa tidigare och

nuvarande kollegor!

ÖPPET Kom ut och njut av den vackra 
utsikten och den goda maten!

Augusti t.o.m. 30/8
Måndag - fredag 17-22 

Lördag 12-22. Söndag 12-21  
Lördagen 29/8 serveras 

reducerad meny i puben

September
Lördagar och söndagar 13-21

Lördagarna 5/9 & 26/9 serveras 
reducerad meny i puben

Pianokväll lördag 12/9 18-21

Vi har öppet för bokning 
och beställning året runt!!!

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

Tel 560 230 70
 www.rastaholm.nu

Läste er artikel angående 
läget på vägarna ut till Ekerö. 
Man kan rada upp många 
exempel på förbättringar 
av kommunikationen ut 
till öarna: Fredagen då 
Tappströmsbron stod 
öppen i tre timmar. Vi satt 
i köerna för att komma ut 
till Färentuna. Borde inte 
polisen ha dirigerat om tra-
fiken mot Färingsö, då den 
vägen var öppen? Denna 
försening medförde stora 
problem för oss då vi skulle 
ha stor middag och jag kan 
säkert säga att vi inte var de 
enda som skulle till Färingsö. 

Boende på Ekerö har färjan 
vid Slagsta som alternativ. 
Det kommer säkerligen 
att hända igen och vi får 
hoppas att det inte händer, 
men något måste göras för 
situationen. Alternativ: inför 
byggstopp på öarna att inte 
fler personer kan bosätta sig 
här innan problemen är lösta.

En färjelinje mellan 
Färingsö och Hässelby skulle 
underlätta väldigt mycket 
för tusentals personer och 
jag med många anser att den 
borde prioriteras.
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Peter Carpelan har en dröm. 
En dröm om ytterligare en 
färjelinje till fastlandet. En 
miljövänlig och vacker dröm. 
Långt borta från vägverkets 
brutala motorvägsplaner 
genom öarna.  En miljövänlig 
och kreativ dröm. Så varför 
gnälls det då om den? När jag 
var i den vackra och nu full-
proppade italienska salongen 
i Svartsjö slott då projektet 
presenterades var stämningen 
ibland t.o.m. hätsk mot Peter 
Carpelan, kommunen och 
förslaget. Var det inte det ena 
felet med planerna så var det 
det andra. Det kan inte ha 
varit så lätt att vara Carpelan 
och hans sällskap då. Inte 
gjorde det saken bättre att de 
verkade tro att de skulle möta 
uppskattning och värme.

Därför är det tappert när 
Peter Carpelan i sin inlaga i 
MN skriver: ”De absolut flesta 
har varit positiva till färjan”. 
Så måste antagligen en poli-
tiker se på saker som går dem 
emot.  Och kanske har han 
verkligen också fått höra 
något positivt om sin dröm. 
Som inte jag har hört.

Jag hör nämligen bara 
gnäll. Det är arbetsgrupper, 
protestmöten, insändare och 
e-post som skall skickas till 
politiker kommunens tjäns-
temän. Farhågor för barn som 
kan bli överkörda, berättelser 
om älskade katter som blir 
överkörda av bilar redan idag, 
kamp för att få ned hastighe-
ten till 30 km, tekniskt prat 

om BK2-vägar, om småvägar 
utan möjlighet till möten, 
om vägar som inte är byggda 
för stark eller tung trafik, om 
kontakter med vägverket och 
andra myndigheter för att 
stoppa förstörelse av miljö 
och farlig trafik. Och att kom-
munen inte får ett öre av väg-
verket, som man hoppas på, 
så dyrt blir det också.

Allt går ut på att stoppa 
planerna. Men, tillägger man 
ofta. Självklart vill vi också 
ha en färjeförbindelse, men 
vi vill inte ha en väg till färjan 
som förstör vår miljö.  När 
en dam på tekniska kontoret 
hör alla invändningarna säger 
hon avfärdande: ”Det är alltid 
nån som gnäller.” Har hon 
rätt med sitt cyniska yttrande?  
Skall gnäll få stoppa en vacker 
dröm?  Ja, om drömmen blir 
en mardröm för oss skall leva 
med den och i den då bör 
den stoppas. Kommunen 
lyckades inte stoppa en annan 
trafikdröm, drömmen om 
en flerfilig motorväg genom 
öarna. Det var också en vacker 
dröm för dem som skapade 
och trodde på den. Och som 
sen tyckte det var småsku-
ret och egoistiskt av Ekerös 
befolkning att motarbeta den.

Nu är Peter Carpelan i 
samma situation som väg-
verket var då, men nu har han 
makten att skrota drömmen 
innan den förvandlas till en 
mardröm. 

Jo, men det är väl klart, alla 
vet väl att vi som bor i Ekerö 
bor i en ekokommun. Men 
det finns begränsningar i 
ekotänkandet. Visste ni t ex att 
inte alla återvinningsstationer 
står på kommunmark? I en 
ekokommun vill man ju tro 
att den ska vara ren och tillta-
lande att bebo. Skötsel av sop-
hämtning och renhållning, 
återvinning av tomglas, plast, 
papper och förpackningar är 
väl ekonomiskt försvarbart, 
också om det kan vara förenat 
med kostnader, kan man 
tro. Vad man också tror är att 
denna återvinning ändå är en 
god affär för entreprenören. 
Återvinningsstationen på 
Adelsö var placerad på privat 

mark, mark som tillhörde 
Borins affär. Kostnader för 
snöröjning, vägunderhåll 
och renhållning vilar på 
markägaren, dvs på Borins, 
som har kunnat konstatera 
att det i detta fall är en ganska 
dyr affär. Det är tunga fordon 
som tömmer containrarna 
och många fordon som också 
lämnar sina återvinningsbara 
papper och glas och förpack-
ningar, vilket resulterar i hårt 
slitage på den vägstumpen.  
Förgäves har de vänt sig både 
till entreprenören som till 
kommunen för att få rättelse i 
denna fråga. Svaret i samtliga 
instanser har varit att man har 
som policy att inte betala för 
detta.

Det tjusiga resultatet är att vi 
inte längre har någon återvin-
ningsanläggning vid affären 
på Adelsö. Jag tror faktiskt 
inte att man skär guld med 
täljknivar genom att hålla 
igång en diversehandel här på 
ön, och det kan vara sant att 
en del varor är dyrare här än 
på Willys, Matskeppet, Coop, 
Lidl eller Ica, men det måste 
ju gå runt. Jag har ändå kunnat 
konstatera att sortimentet i 
”vår” affär är överraskande bra 
och bensinen kostar en hel del 
per liter.  Det är fem mil tur 
och retur till Ekerö ekokom-
munen, och det vi har det har 
vi här på Adelsö. 

Min stilla fråga är vart ska 
jag nu gå med dessa sopor? 

Ska jag lägga dem hushållsso-
porna eller i grovsoprummet, 
då blir nog grovsoprum-
met fort fullt. Såsom billös 
har jag varje vecka fyllt min 
”Dramaten” med papper och 
annat återvinningsbart, och 
promenerat till återvinningen 
och sen till Borins och fyllt 
kärran med livets nödtorft 
på hemvägen, vilket var en 
av alla fördelarna med att 
bo på Hovgården. Ska jag ta 
grejorna på bussen eller låna 
bil av någon för att ta mig till 
något annat ställe? Är inte 
biltrafiken en av de stora mil-
jöbovarna?

En stor eloge till de tre små-
båtsägare som på frivillig 
basis ställde upp  den 5 juni 
när Tappströmsbron fastnat 
i uppfällt läge. I skytteltrafik 
körde ni  SL:s passagerare 

mellan de båda brofästena 
både till och från Ekerö. 
Vilken insats!!!



VILLAÄGARE! HOS OSS KAN DU HYRA DET DU 
BEHÖVER TILL HUS & TRÄDGÅRD

Vi har allt från  
häcksaxar till 

grävmaskiner, 
golvslip mm.

Du kan givetvis 
hyra släp hos oss.

Vill du så ordnar vi 
med hemtransport 

till bra priser!

Besök 
www.mgrental.se
för priser & info

www.mgrental.se

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

Tel: 08-560 247 80
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Adelsö fotbollsherrar
FOTBOLL |

Eftersom Adelsö efter 
åtta raka förluster låg 
sist i gärdsgårdsserien, 
div 7, fanns det inte 
många supportrar som 
trodde på hemmaseger 
mot de kvicka tekniska 
14-åringarna. På gäster-
nas meritlista fanns topp 
tre ranking i Sverige, 
fyra landslagsspelare, 
en spelare som nyligen 
provspelat med Liver-
pool samt den lovprisade 

före detta EIK-tränaren Fouzi Benbouzid. Gästernas rädsla för att 
gå in i närkamper, eftersom de skulle vidare på Irlandturné, gjorde 
att det trots allt blev en ganska jämn kamp. AIK segrade med 4-3.        
                       

                                         
                                                              

Mälaröcup i strålande väder
FOTBOLL |

Cupens inhyrda 
discjockey snur-
rade skivor mellan 
matcherna under 
hela den varma 
junidagen. Totalt 
dök mellan 800 till 
1000 personer upp 
för att följa cupen, 
där finalen vanns av 
Ekerö IK mot Ekerö 
BoIS. Efter en jämn 
match fick det hela 
avgöras på straffar. Slutresultatet blev 5-4 till Ekerö IK.Till nästa år 
kommer fler intresenter att involveras, vilket kommer leda till stör-
re utrymme för kringaktiviteter för barn och publik. Tanken är att 
denna heldag ska innehålla ett flertal aktiviteter där fotbollen är hu-
vudpelaren. En uppvisnignsmatch inför nästa år är redan inbokad.

¢¢¢¢ 

HOCKEY |  Skå IK inledde 
säsongen den 10 augusti med 
en uppstartsvecka för samt-
liga lag. A- laget gjorde en 
rekordtidig ispremiär. Många 
gamla och nya ansikten dök 
upp på premiären. Årets lag 
kommer att bestå mer av 
spelare från egna Skå- led, 
bland annat deltog flera av de 
lovande A-juniorerna födda 
91.                                                            
                   

Sportnyhet? 
 

sporten@malaroar-
nasnyheter.se

    
                                                           Foto: Ove Westerberg

     

      

     

Malins mål är att bli bäst  
HOCKEY |

När Malin började i skridskoskolan var 
det bara hon och en tjej till, resten var 
killar. Hon spelade sedan i Ekerös dam-
lag. Det lades så småningom ned och 
flyttades till Traneberg där Malin fort-
satte att spela med Tranebergs damlag. 
Samtidigt fortsatte hon att, som enda tjej 
spela med Ekerös killar.

Malin sökte till hockeygymnasiet 
i Örnsköldsvik och var där på uttag-
ning, men fick inte plats utan blev första 
reserv.

– Jag väntade hela sommaren och visste 

inte hur jag skulle göra, men då ringde 
Malungs damlag upp mig och ville att jag 
skulle börja där, berättar Malin.
Sagt och gjort, Malin flyttade till Malung 
dagen innan skolan började. 
Malin hade en dröm att komma utom-
lands och träna hockey och pratade med 
sin gymnasielärare. Han i sin tur pratade 
med sina kontakter. 
Organisation Universal players har spe-
cialiserat sig på sport och idrottare och 
har ett program, ”Go Out and Play”, 
som är riktat till pojkar och flickor inom 
alla idrotter, både tävlingsidrottare och 
begåvade amatörer. De som är mellan 17 
och 20 år kan via detta studera ett år som 
utbytesstudent utomlands.
En talangscout som jobbar på Universal 
players, hade sett Malin spela. Han tyckte 

att hon skulle skicka en film 
till Kanada och se om hon fick 
något napp, och det fick hon. I 
slutet av augusti åker hon till 
Kanada för att gå på Warner 
Hockey School, som är en av 
landets största organisationer 
inom damhockeyn. Parallellt 
med detta börjar hon  årskurs 
tre på high school.

–Jag vill bli bäst, utvecklas 
individuellt som hockeyspe-
lare och vinna en massa OS- 
guld, säger Malin med säker 
och målmedveten röst.

¢¢¢¢ DEN 11 AUGUSTI

FOTBOLL



Det kommer att  bli en spännande dag med 
massor av ”pröva på” och roliga aktiviteter. 

Skå IK  rar 75 år

Fotboll
Mälaröminimäster-
skap för de minsta 
barnen från 12.00
Derby SKÅ IK - EIK 

Div.4  14.00

 
Handbollen

Prova på verksamhet.
Kändismatch med 

handbollspro  ler samt 
kändisar från nöjesli-
vet som spelar match 

mot vårt  na hand-
bollslag  12.00Brottning

Prova på att brottas 
och lär dig roliga grepp, 

uppvisning mm

Innebandy
Försök att göra 

mål på vår A-lags-
målvakt, se hur 
hårt du skjuter

Hockey
Prova på verksamhet 

under hela dagen

Reservation för eventuella ändringar i programmet.

Aktivitetsdag
vid Svanängen 5 september

Servering 
hela dagen! 

Lotterier 
med pris-
utdelning!



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

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

 nyheter
MÄLARÖARNAS

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

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

hembesök och har jour dygnet runt.

Vi finns, om du behöver oss

Bromma

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

Ekerö 
Farmartjänst AB 

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

Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

Innehar F-skattsedel  

 

KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

malaro.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brottsofferföreningen 
 

Vi hjälper vittnen och brottsoffer 
 

Ring 08-28 51 30 (brottsoffer) eller 
08-561 65 917, 073-643 20 26 (vittnen) 

 
Öppet hela sommaren 

 
www.solna.boj.se 

Solna-Sundbyberg-Ekerö 
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Vecka 34 

SÖNDAG 23 AUGUSTI 
FÄRENTUNA KYRKA  
Kl. 11  
Högmässa 
Tony Strepin 

Vecka 35 

SÖNDAG 30 AUGUSTI 
SKÅ KYRKA 
Kl. 11 
Högmässogudstjänst  
Tony Strepin 
 

Vecka 37 

SÖNDAG  
6 SEPTEMBER 

HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 11  
Högmässogudstjänst 
Torger Torgerson 
 

               www.svenskakyrkan.se/faringso 

Vår älskade
Pappa

Son och bror

Erik Röing
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad

*  28 april 1951 
✝ 26 juni 2009

Adam, Emma, 
Max och Susanne

Mamma, Anna och Johan
Släkt och vänner 

Vem kan segla förutan 
vind?

Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från 
vännen sin utan att 

fälla tårar?
____________________  

Begravningen ägde rum 
den 16 juli i Falsterbo kyrka.
Minnesstund på s/y Resolute 

25 augusti kl 18.00.

Carine Malm och 
Nicke Fridh, Färentuna, 
vigdes den 25 juli 2009 
i Tällberg. Näbbar var 

Isac och Norton.
Vigselförrättare 

Sten Boman.
Foto: Per Daniels, 

 dalafotograferna.se

Erica 
Sandgren

 ✝ 20 juli 1999

Livet är inte längre 
detsamma,

men vi kämpar på,
Det sägs att tiden läker 

alla sår,
men det känns inte 

alltid så

Vi saknar dig Eja!

Mamma  Pappa
Anna  Julia

Mormor  Morfar
Övrig släkt och vänner

Tänk gärna på 
Ericas Minnesfond

Bankkonto: 31644826127
H Sandgren, Nordea

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

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

Bredband,
vad ska jag 

välja?

Bredband, 
är det något 

för mig?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installera
/ köpa 
server

Brandvägg, 
vad är det?

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

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian
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Söndag 16/8 kl 21 
Utomhusbio i Ekebyhovs slottspark
Succéfilmen Mama Mia baserad på ABBA:s musik 
med Meryl Streep, Stellan Skarsgård m fl. Ta med en 
solstol och en picknickkorg och bara njut!!! 
OBS! Alkoholfritt arrangemang. Filmvisningen 
genomförs även vid regn. Fri entré. 
Arr: Ekerö kulturnämnd

Måndag 17/8 - fredag 21/8 kl 10-17 
Sensommarkul!!!!!!!!!
Experimentvecka med konstverkstäder
För barn, unga och äldre. Du får pröva att måla, 
modellera, bygga skulpturer, göra egna smycken i 
silverlera eller fusingglas, göra handdockor, skapa 
dockteater och spela upp, skriva poesi mm. 
Allt under ledning av ekerökonstnärer. 
Plats: Svinstian nära häststallet, vid Ekebyhovs slott.
Ingen föranmälan. 50 kr per timme eller per dag 
beroende på aktivitet + materialkostnad. Ta med 
egen mat. Info: 0739-580 588 eller 0739-132 290
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan 

Lördag 22/8 
Stenhamrafestivalen
Kl 11.00-17.00: Under dagen kommer kan man 
gå runt bland utställare, titta på uppträdanden från 
scenen, prova på ponnyridning och mycket annat. 
StenhamraLoppet anordnas samma dag som 
festivalen. 
kl 19.00 -23.00: Liveband och DJ mitt i centrum 
senare under kvällen. Uteservering
Plats: Stenhamra C
Info: 0708-74 55 05 
Arr: Stenhamra kultur- och ungdomsnätverk

Lördag 22/8 kl 13
StenhamraLoppet 2009
Nu är det dags igen! Förra året var en succé med 

200 springande barn. Nu har barn i åldern 3-12 år 
chansen att vara med igen!
Mer information och anmälan görs på 
www.stenhamra.se  
Precis som förra året får alla barn t-shirt, medalj 
m m.

Söndag 30/8 kl 10-11 (färja kl 9.35)
Historisk vandring med Kalle Runristare 
som berättar om världsarvet Hovgården på Adelsö.
Besök även Birka och se hela världsarvet på
samma dag. Båten ansluter direkt och behöver inte 
förbokas. Retur Hovgården kl 15.
Info: www.runristare.se
Pris: vuxna 50 kr, barn 7-14 år 25 kr.
Samling vid Adelsö kyrka.

Söndag 30/8 kl 15
Snårpan och den hemliga manicken
En svängig barnmusikal för hela familjen.
Ta med picknickfilten och kom!
Rek ålder: 3-9 år
Plats: Ölsta Folkets park
Pris: 100 kr/barn, vuxna gratis i barns sällskap.
Info: www.olstafolketspark.se
Arr: Ölsta Folkets Husförening med stöd av Ekerö 
kulturnämnd

Söndag 30/8 kl 10.15-11.45
Helgö – den gåtfulla ön 
Familjevisning med arkeologen Linda Wåhlander 
som berättar om platsen, fynden, livet under järnål-
dern och om gudar och myter.
Vägbeskrivning: Buss 309 från Brommaplan till 
Fornbyvägen,Helgö.
Pris: 50 kr vuxna, 25 kr 7-18 år gratis för yngre barn. 
Samling: Fornbyvägens busshållsplats 

Kulturens övärld
Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se evenemangskalendern 

på www.ekero.se

 För någon tid 
sedan avled Tore Bengts-
son efter ett långt och 
aktivt liv. En för många 
generationer mälaröbor 
känd profil är borta.                                                                                                                                           
        
Då Tore Bengtsson föddes 
1914 bodde hans föräldrar vid 
Landholmen, Stjärtnäs. Fa-
dern arbetade hos Jehanders 
grus på Ekerö. Närmaste vä-
gen dit var sjövägen. Många 
gånger fick Tore som liten par-
vel följa med i roddbåten från 
Skå Säby brygga till Ekerö.

 Efter  avslutad skolgång i 
Skå skola blev han trädgårds-
elev på Nyckelby i Kaggeholm. 
Att odla var ett av Tores många 
intressen och som skulle följa 
honom genom hela livet. Ett 
annat var musiken och redan 
i de tidiga tonåren köpte han 
sitt första munspel. Tore tyck-
te också om att spela bandy. 
Intresset gjorde att han var 
med om att 1934 starta Skå IK,  
där han också blev medlem i 
styrelsen.  

Efter elevtiden på Nyck-
elby började han att arbeta hos 
Vesterlings trädgård på Ekerö, 
vilket gav ytterligare lärdomar 
och erfarenheter. Han hade 
därefter en tid ansvaret för 
blomsterprakten hos restau-
rang Stallmästargården. 

I slutet av 1930-talet ville 
Tore pröva på något nytt. Nu 
var det chaufförsyrket som 
lockade. Tore Bengtsson hade 
även träffat sin blivande hus-
tru Karin. Med tiden blev det 

tre barn i familjen, nämligen 
Lena, Roland och Gunnar. 
Fram till mitten av 1960-talet 
bodde familjen först i Vasa-
stan, sedan i Hägersten. Snart 
ville dock Tore tillbaka till Mä-
laröarna. Hans föräldrar hade 
flyttat till Sö-
derberga i Skå, 
där de hade en 
stor tomt. På 
en del av tom-
ten hade Tore 
redan byggt en 
liten sommar-
stuga. Genom tillbyggnad 
blev den familjens perma-
nenta bostad och som skulle 
komma att bli Tores hem så 
länge han levde. De sista åren 
som änkeman; hans älskade 
hustru Karin avled 2005.

För en person som Tore 
Bengtsson var det naturligt-
vis inte tal om att dra ned på 
takten som pensionär. För-
utom odlingarna i den egna 
trädgården, vilket fortfarande 
upptog hans intresse, började 
nu en mångsidig ideell verk-
samhet inom Pensionärernas 
Riksorganisation, PRO. Han 
blev reseledare och startade 
en bowlingsektion. På grund 
av Tores stora musikintresse 
var Färingsö PRO sånggrupp 
det som låg honom varmast 
om hjärtat. Där var det inte 
bara sång utan det utövades 
också instrumentalmusik, 
då Tore hade sin givna plats. 
Några favoritmelodier var 
”De sista ljuva åren” och ”Sil-
verforsen”. I pauserna drog 

han gärna en rolig historia.                                                                                                                                        
  Tore sade alltid vad han tyck-
te och var därtill en spontan 
person. Ett typiskt exempel 
var då han vid De gamlas dag 
på Ekebyhov, helt utanför 
programmet, gick fram till 

drottning Sil-
via och över-
räckte rosor, 
som han givet-
vis själv hade 
odlat. Drott-
ning Silvia tog 
tacksamt emot 

den stora buketten, men To-
res erbjudande att i sin Volvo 
Amazon skjutsa henne till-
baka till Drottningholm av-
böjdes dock. 

Under senare år behövde 
Tore vid några tillfällen en tids 
vård på Sankt Görans sjukhus 
för en allvarlig sjukdom. Det 
kära munspelet var med även 
här, vars toner, liksom Tores 
glada humör, uppskattades 
av såväl personal som medpa-
tienter. Tore repade sig dess-
bättre och snart upptog han 
en gammal god tradition igen. 
Den var att han på onsdagarna 
samlade några gamla vänner 
i sitt hem för kaffe med tårta, 
efter deras lika traditionsen-
liga promenad. 

Vi minns Tore Bengtsson 
som en person utrustad med 
de goda egenskaperna ge-
nerositet, hjälpsamhet, rätt-
framhet och humor. Och med 
glimten i ögat.

Tore Bengtsson till minne



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

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

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Boka Buss för:
Bröllop, konferens, 

föreningsresor, idrottsresor 
och företagsresor.

För offert:
www.adelsobuss.se

Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag 

med miljön i tanken!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

VÄLLINGBY
 Köper   Säljer   Byter 
Bra begagnade bilar från 20.000:- till 150.000:-

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.

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

Tel: 0704-53 96 62 
Välkomna Kattis!

Ring 
för tids-
 bokning 
kl 9-20! 

●   Hälsokost  ●   Frisör
●   Massage  ●   SPA
●   Ansiktszonterapi 

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

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

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

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

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

Alldeles intill Ekerö Centrum!

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

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

– Vi har inte haft några bilstölder till 
exempel. Däremot har det rapporterats 
in tjugosju bilinbrott från midsommar 
fram till nu, berättar närpolischef Ann-
Kristin Gunnarsson.

Midsommarhelgen var  också lugn så 
när som på ett par mindre ingripanden.

urval ur de händelser 
som engagerat Ekerö närpolis och Sö-
dertörns  brandförsvar under somma-
ren.

20 JUNI En berusad man tas om hand 
av förbipasserande i Färentuna då han 
irrar omkring i vägkanten. När polisen 
visiterar honom finner de en stillett i in-
nerfickan.

Ekerö 
stöter ett sällskap på två berusade män. 
En av dem blir aggressiv och utdelar 
knuffar och knytnävsslag.

21 JUNI Larm inkommer om att höga 
lågor slår upp från ett berg i närheten 
av Sånga säby. En grupp ungdomar har 
gjort upp en lägereld som släcks med 
vatten.

22 JUNI Inbrott i Ekebyhovs slott. Tju-
varna har tagit sig in genom ytterdörren. 
Inga gärningsmän finns på platsen när 
hundpatrullen anländer.

24 JUNI En mopedist förs till sjukhus 
med helikopter efter att ha väjt för ett 
vildsvin på Adelsö.

2 JULI Räddningstjänsten arbetar med 
sjukvård och losstagning vid en trafiko-
lycka mellan två personbilar på Ekerö. 
Vägen stängs av under arbetet. Samtliga 
tre personer som färdats i bilarna förs till 
sjukhus.

3 JULI Ett larm inkommer till rädd-
ningstjänsten om att en båt brinner mel-
lan Drottningholm och Kärsön. Branden 
är släckt vid framkomst.

9 JULI Från en villatomt på Silverdals-
vägen stjäls byggmaterial. En vit lastbil 
observeras i samband med stölden.

11 JULI En intagen på Rebeckahemmet, 
Färingsö hotar och utdelar hugg mot en 
annan intagen och hotar personal.

13 JULI Vid en gård i Svartsjö upptäcks 
att sex lamm har blivit bitna av en hund.

15 JULI Posten i Ekerö centrum upp-
täcker att fem postcyklar har blivit stulna 
under natten. Tre av dem hittas senare 
efter att de har blivit demolerade.

18 JULI En buss börjar brinna på 
Munsövägen. Enligt föraren slog lågor 
plötsligt upp från motorn. Det fåtal pas-
sagerare som finns i bussen hinner läm-
na och ingen blir skadad. Släckningsar-
betet pågår under två timmar och vägen 
är avstängd i drygt fyra timmar.

-
tytält vid Nykrog, Sandudden och utför 
skadegörelse.

Sanduddens bad-
plats.

20 JULI En granne ringer om att en ruta 
krossats på undervåningen till ett hus 
på Ångbåtsvägen och att tre ungdomar 
sprungit från platsen.

22 JULI Någon har stulit en gammal 
mans rullator. Den hittas ett dygn se-
nare i Stenhamra.

23 JULI Inbrottslarm från en tandlä-
karmottagning i Skå. Tjuvarna har tagit 
bort listerna från ett fönster och tagit sig 
in den vägen. Föremål har slagits sönder 
men det är oklart om något stulits.

24 JULI Under Katapultfestivalen på 
Jungfrusunds marina anmäls våld mot 
tjänsteman. En person försöker att ta sig 
in med alkohol. När ordningsvakterna 
avvisar honom från platsen slår han en 
av vakterna i ansiktet. Polisen avlägsnar 
honom från platsen.

Ekerö. En bil i diket 
med strålkastar på, men ingen förare i 
närheten när räddningstjänsten anlän-
der.

25 JULI En motorcykel stoppas på an-
nan plats i Stockholmsområdet och 
polisen upptäcker att den har stulits från 
Mälaröarna.

Kungsberga. Alla 
fyra personerna som färdats i bilen är ute 
när räddningstjänsten kommer fram. 

2 AUGUSTI Krock mellan två bilar i 
Nyckelby.

4 AUGUSTI Under natten drabbas 
Statoil i Träkvista av skadegörelse på 
sina hyrbilar. Bland annat förstörs back-
speglar och vindrutor.

håller på att backa på en kvinna i Ekerö 
centrum. Föraren som visar sig vara 
drogpåverkad hotar och försöker slå po-
lisen. 

26  larmet går | 
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Ny 
skrivare?

Utveckla 
nya 

system

Datorhjälp
hemma

Tillbehör 
till datorn?

STOR RABATT 30 % på EU-moped förarbevis 
fram till den 1 oktober 
då det krävs körkort 
för EU-mopeden!

STOR RABATT 30 % på EU-moped förarbevis

KÖRKORT
Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1

moped förarbevis moped förarbevis

Vi flyttar in i ny lokal 

i Centrum (Oriflame-

huset) 1 september!



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

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

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 Tel 560 244 38 
www.micklack.se

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

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

På Atmos har vi maskinerna 
som gör jobbet roligt! 

08-560 377 66 
Bryggavägen125

www.atmosexpo.se 

Maskinuthyrning
&

Försäljning

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!

WMR
Bil & Maskin

Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!
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Service  l  Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

● VÄRMEPUMPAR 
● VARMVATTENBEREDARE 
● VATTENRENING 
● GOLVVÄRME  
● PUMPAR  

● SERVICE & REPARATIONER 
● OM- & NYBYGGNADER

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

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

¢¢ 

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

  

www.brandskyddsbutiken.se 
Brandskyddsbutiken 

08 - 560 354 09 

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

e 

Ekerö 
Farmartjänst AB 

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

Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

Innehar F-skattsedel  



EKERÖ TRÄKVISTA
13 ROK, 325+165 KVM

Möjligheternas hus! Från 1910-
talet och framåt uppfördes denna
unika byggnad som varsamt
renoverats m bl a ny fasad o nytt
tak, vissa arbeten återstår. Ett
annorlunda o läckert parhus m två
lägenheter som vid behov kan slås
ihop till ett boende. Ena halvan
består av en 1-plans lägenhet om
ca 165 kvm m bevarad
gammaldags charm m modern
känsla, 3-4 sovrum o ett trivsamt
allrum m högt i tak. Andra halvan
består av två plan m inredd vind
om ca 155 kvm o 4-5 sovrum.
Stor källare m garage.
Insynsskyddad lummig trädgård
m soligt läge.

PRIS 4 250 000 kr/bud.
Norra Kafévägen 30 A och B.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 62112 till 71122
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EKERÖ VÄSBY
5 ROK, 125 KVM

Ljust, trivsamt o välskött m bästa läge i omtyckt barnvänligt
område. Nyligen ytskiktsrenoverat; modernt o fräscht m vita

väggar o vacker ekparkett. Nyrenoverad älkomnande hall, ljust
kök m matplats, stort vardagsrum m utgång till altan o lummig
trädgård m eftermiddags-/kvällssol. 4 sovrum, fräscht badrum
samt separat tvättstuga. Garage i länga. Nära till dagis, skola,
bussförbindelser, ridskola, tennishall, motionsspår, nattöppen

bensinmack mm. Perfekt för barnfamiljen!

PRIS 2 175 000 kr/bud.
Senapsvägen 29.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 62115 till 71122

FÄRINGSÖ MÖRBY
VILLATOMT 1 126 KVM

Plan villatomt m fruktträd o bärbuskar samt sjönära läge, endast
15 min från Brommapl. Fastigheten är vackert lantligt belägen
på södra Färingsö i äldre omr som är detaljplanerat. Byggrätt för
villa o garage/uthus. Bakre tomtgränsen gränsar mot naturomr.

Kommunalt v/a i gatan, anslutn.avgift ca 90.000-. Det är
endast några hundra meter till bad o båtbrygga. Gångavstånd till

buss. I näromr finns bl a Troxhammar golfbana, flera
ridanläggningar, mataffär, skola o förskola.

PRIS 1 375 000 kr/bud.
Brittsommarvägen.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 60899 till 71122

FÄRINGSÖ HARHOLMEN
4 ROK 66 KVM + 2 ROK 35 KVM

En lantlig blomstrande oas för den trädgårdsintresserade.
Prunkande rabatter, blomstrande buskar o träd, trivsam loggia,
fin damm m belysning o vattenfall. Hörntomt 2605 kvm. 2

välskötta vinterbonade hus fördelade på 66 kvm + källare samt
35 kvm + loft. Stora huset har 3 sovr, wc, kök m matpl, v-rum m
tak i nock, ö-spis. Källare m badr, bastu, snickarr, förrådsutr.

Gästhus m v-rum, kök, wc, sovr + loft. Förråd o växthus.
Gångavstånd till badstrand o båtbrygga.

PRIS 1 495 000 kr/bud.
Harholmsvägen 7 Synvillan.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 58032 till 71122
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EKERÖ NÄRLUNDA
4 ROK, 112 + 106 KVM

Bra läge i Närlunda i Ekerö tätort! Trevlig villa om totalt 228
kvm byggt 1949 + tillbyggt 1993. Ovanvåning med 3 sovrum,

kök med burspråk, kaklat duschrum och stort härligt
vardagsrum med ryggåstak. Bra källarvåning med stora

förrådsutrymmen, gillestuga, kaklat duschrum med bastu mm.
Nytt yttertak -91. Bergvärme 2006. Stor altan under tak. Plan
välskött trädgårdstomt med s/v-läge, 913 kvm. Gångavstånd till

skolor, Ekerö C, bad, buss mm.

PRIS 2 650 000 kr/bud.
Astrakanvägen 10.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 60182 till 71122
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EKERÖ NÄRLUNDA
5 ROK, 129 KVM

Populärt kedjehus i gamla Närlunda, beläget i slutet av
återvändsväg och invid grönområde med lekplats. 5 rok samt

bra förvaringsutrymmen. Invändigt har ytskickten
moderniseringsbehov och utvändigt har träfasaden

underhållsbehov. Badrum och duschrum är helkaklade -02,
yttertaket är bytt -00 och de flesta fönster är nya. Garage med
förråd. Plan lättskött trädgård. Gångavstånd till buss, bad, flera

skolor och Ekerö C.

PRIS 2 395 000 kr/bud.
Melonvägen 31.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 61396 till 71122
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MUNSÖ KVARNBYN
3 ROK, 50 KVM

Kvarnstugan till salu! En charmig stuga byggd på troligen tidigt
1900-tal. Huset är i behov av renovering men har mkt stor
potential. 2 sovr, allrum samt kök m vedspis o vedpanna.
Lummig tomt 1.606 kvm, gott om syrener, körsbärsträd,

blommande buskar o gamla rabatter. Huset har kommunalt
vatten o avlopp samt ligger inom detaljplan som medger tillby/
nybyggnation. Gångavstånd till buss. Nära till Munsö Kyrka,
skola o dagis. Perfekt för både fritid eller permanentboende.

PRIS 1 200 000 kr/bud.
Kvarnstugevägen 20 Kvarnstugan.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 62695 till 71122

EKERÖ NÄRLUNDA
3 ROK, 90+90 KVM

1-plans villa m hel källare. Mycket bra beläget i Närlunda m
gångavstånd till det mesta! Uppväxt lummig trädgård. På

framsidan en plan gräsmatta o stenlagd utepl. Insynssk. baksida
m bl a utepl, stenlagd damm samt fri vy mot skogen. Sol hela
dagen! Välskött originalskick från 1962 m renoveringsbehov.
Entréplan ca 90 kvm fördelat på kök m matpl o härlig vitputsad
öppen spis, v-rum, 2 sovr o duschr. Vidbyggt garage m ingång
till huset. Enligt detaljplan finns utrymme för utbyggnation.

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Ekvägen 18.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 62110 till 71122

V
A
R
U
D
E
K
L
A
R
E
R
A
T

FÄRINGSÖ ÖLSTA
3 ROK, 84 + 84 KVM

Charmigt och gediget hus med stor potential på lantlig läge i
Ölsta på norra delen av Färingsö. Lummig trädgård/skogstomt
om 1.506 kvm med västerläge. 2 bra sovrum, vardagsrum, kök

med matrum samt duschrum på entréplan. Snickarrum,
matkällare, garage och förvaring i källaren. Huset är i behov av
total renovering. Nytt avlopp ca år 2000. Egen borrad brunn.
Gångavstånd till badplats, småbåtsbrygga samt buss mot

Brommaplan.

PRIS 975 000 kr/bud.
Bågvägen 16.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 64085 till 71122
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EKERÖ NÄRLUNDA
5 ROK, 111 KVM

Kedjehus med mycket bra läge i Närlunda. Välskött men med
äldre standard och totalrenoveringsbehov. Kök med matplats,
vardagsrum med utgång till trädgård, 4 sovrum, badrum,

duschrum, tvättstuga. Garage med förrådsdel. Plan och lättskött
tomt. Gångavstånd till flera skolor, Ekerö C, bad, buss mm.

PRIS 2 175 000 kr/bud.
Åkerövägen 3.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 64184 till 71122
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EKERÖ VÄSBY
5 ROK, 130+18 KVM

Eftertraktad fräsch villa på lummig tomt i lugnt o barnvänligt
område. Renov kök. Stort v-rum m matplats o fönster i två
väderstreck, kamin o utg till baksidan. 4-5 bra sovrum samt

badrum m bubbelbadkar o kakel. Stort trädäck m sol hela dagen
o inbyggt uterum m infravärme på ena gaveln, plan trädgård m
stora lekytor, fin damm m fontän samt skyddande häckar o
blommande buskar. Förråd o garage på tomten. Huset ligger
invid en lågt trafikerad återvändsgata, perfekt för barnfamiljen!

PRIS 2 975 000 kr/bud.
Ängskornsvägen 12.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 62113 till 71122

V
A
R
U
D
E
K
L
A
R
E
R
A
T

VILLOR

FRITIDSHUS TOMTER

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